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Cuvânt înainte
Crearea unui spaŃiu de libertate, securitate şi justiŃie a reprezentat un proiect grandios
de edificare a unei Europe fără frontiere în interiorul căreia cetăŃenii să se poată bucura de
aceleaşi drepturi, aplicate în mod unitar de către instanŃele de judecată naŃionale, ca urmare a
interpretării uniforme a acestora.
Coeziunea în interpretarea dreptului comunitar este asigurată de către Curtea de
JustiŃie a ComunităŃilor Europene prin mecanismul procedurii preliminare, care instituie o
colaborare între instanŃele de judecată naŃionale – instanŃe comunitare “de drept comun” – şi
instanŃa comunitară “supremă”. CompetenŃa CurŃii de JustiŃie în interpretarea dreptului
comunitar este prevăzută în art. 234 TCE, care reglementează procedura preliminară de
colaborare între instanŃele naŃionale şi Curtea de JustiŃie, conform căreia orice instanŃă poate
adresa CurŃii de JustiŃie o cerere de pronunŃare a unei hotărâri preliminare privind
interpretarea dreptului comunitar
Procedura preliminară îndeplineşte două funcŃii esenŃiale. În primul rând, acest
mecanism asigură interpretarea unitară a dreptului comunitar, ceea ce are ca efect aplicarea
uniformă a acestuia de către instanŃele de judecată naŃionale ale statelor membre. A lăsa la
latitudinea instanŃelor naŃionale misiunea interpretării dreptului comunitar ar crea riscul
apariŃiei unei practici judiciare neunitare. Prin urmare, interpretarea oferită de către Curtea de
JustiŃie garantează faptul că dispoziŃiile comunitare produc acelaşi efect juridic în toate statele
ComunităŃii. În al doilea rând, procedura preliminară permite protejarea drepturilor
particularilor, prin crearea cadrului de soluŃionare a contradicŃiilor care ar putea exista între
legislaŃia internă a statelor membre şi dreptul comunitar.
Obiectul acestui studiu este prezentarea regimului juridic al hotărârilor preliminare ale
CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene (CJCE) şi impactul acestora asupra sistemului de
drept naŃional astfel cum apar acestea în teoria dreptului comunitar şi în jurisprudenŃa CurŃii
de JustiŃie. Studiul nu are pretenŃia de a expune integral o tematică atât de vastă care - în
dimensiunea sa complexă (legislaŃie, jurisprudenŃă şi doctrină) - se află într-o continuă
evoluŃie. Scopul autorilor a fost acela de a prezenta regimul juridic al procedurii preliminare,
incluzând condiŃiile de solicitare a unei hotărâri preliminare de către instanŃele naŃionale,
normele dreptului comunitar care pot face obiectul interpretării, procedurile CurŃii de JustiŃie
în materie preliminară, precum şi efectele hotărârilor preliminare în dreptul intern (Partea I).
De asemenea, autorii şi-au propus să urmărească impactul jurisprudenŃei comunitare asupra
dreptului intern, în general, şi al dreptului românesc, în special (Partea a II-a), prin expunerea
unor cauze soluŃionate de către instanŃele de judecată din România în situaŃii diverse (de
exemplu, cazuri în care instanŃele au soluŃionat cauzele fără a solicita o hotărâre preliminară,
prin aplicarea teoriei „actului clar”, cazuri în care instanŃele au aplicat normele de drept
comunitar astfel cum au fost deja interpretate de către Curtea de JustiŃie şi cazul, singular
până în prezent, în care a fost solicitată pronunŃarea unei hotărâri preliminare prin investirea
CurŃii de JustiŃie).
De asemenea, este prezentat Departamentul pentru Afaceri Europene, structură a
Guvernului României ce coordonează procesul de formare a poziŃiei naŃionale în problematica
afacerilor europene şi asigură reprezentarea României în faŃa CurŃii de JustiŃie în cadrul
procedurii privind o cerere de pronunŃare a unei hotărâri preliminare.
Prezentul studiu aduce nou în domeniu o succintă prezentare a modificărilor
preconizate ale textelor aplicabile în materie, conŃinute în proiectul codului de procedură
civilă, aflat în dezbatere publică, menite a contribui la îmbunătăŃirea contextului procesual al
colaborării dintre instanŃele de judecată din România şi Curtea de JustiŃie în cadrul
mecanismului procedurii preliminare.
Concluziile studiului evidenŃiază constatarea unor progrese în domeniul perfecŃionării
cadrului juridic din România în contextul instituirii unui acces cât mai larg al instanŃelor de
2
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judecată la mecanismul procedurii prealabile în toate domeniile din sfera spaŃiului de libertate,
securitate şi justiŃie.
PARTEA I Regimul juridic al hotărârilor preliminare pronunŃate de către CJCE
1.1. ConsideraŃii introductive privitoare la competenŃa CurŃii de JustiŃie în materie
preliminară
Tratatul de la Amsterdam a reprezentat un progres important în evoluŃia construcŃiei
Uniunii Europene prin constituirea spaŃiului de libertate, securitate şi justiŃie. Acest tratat a
creat un mecanism de flexibilitate în procesul de decizie la nivelul Uniunii, permiŃând unor
state să evolueze mai repede decât altele în domeniile care aparŃin celui de-al treilea pilon al
Uniunii, acela al justiŃiei şi afacerilor interne. Această evoluŃie a procesului decizional în
cadrul celui de-al treilea pilon a fost reprezentată de transferarea dispoziŃiilor privind libera
circulaŃie a persoanelor din sfera cooperării interguvernamentale în cadrul pilonului comunitar
al Uniunii. Astfel, au fost transferate în conŃinutul noului titlul IV, sub denumirea “Vizele,
azilul şi alte politici legate de libera circulaŃie a persoanelor” problemele referitoare la
politicile privind vizele, azilul, imigrarea şi alte politici referitoare la libera circulaŃie a
persoanelor (inclusiv cooperarea judiciară în materie civilă). Modificări semnificative au fost
aduse celui de-al treilea pilon, atât de ordin structural cât şi de ordin funcŃional. Astfel, Titlul
VI TUE a luat denumirea de “Cooperare poliŃienească şi judiciară în materie penală” şi a fost
creat un nou titlu VII cuprinzând dispoziŃii privind cooperarea consolidată. Au fost create
instrumente juridice noi, deciziile (art.34 alin.2 p.c) TUE) şi deciziile-cadru (art.34 alin.2 p.b)
TUE), drept mijloace noi de legiferare în domeniul dreptului penal, adoptarea acestora făcând
posibilă o ameliorare substanŃială a cooperării judiciare în materie penală.
Dacă pilonul JAI, în cadrul Tratatului de la Maastricht, nu intra sub incidenŃa
competenŃei CurŃii de JustiŃie, odată cu comunitarizarea parŃială a pilonului al treilea,
competenŃa CurŃii de JustiŃie a fost extinsă cu privire la spaŃiul de libertate, securitate şi
justiŃie creat prin Tratatul de la Amsterdam. Aşa fiind, regimul juridic al competenŃei CurŃii
de JustiŃie în materie preliminară este alcătuit din art. 234 TCE, art. 68 TCE şi art. 35 TUE,
fiind structurat astfel: regimul juridic “de drept comun” prevăzut de art. 234 TCE pentru
materiile din pilonul întâi, regimul special prevăzut de art. 68 par. 1 TCE pentru domeniile
comunitarizate (referitoare la vize, azil şi alte politici legate de libera circulaŃie a persoanelor)
şi regimul special prevăzut de art. 35 TUE referitor la cooperarea poliŃienească şi judiciară în
materie penală. Fac excepŃie măsurile privind ordinea publică şi securitatea internă1, domenii
în care prevederile legale naŃionale continuă să exceadă competenŃei CurŃii şi să se afle în
sfera de competenŃă a instanŃelor naŃionale.
Procedura prealabilă întemeiată pe art. 68 TCE. Tratatul de la Amsterdam prevede că
deciziile referitoare la titlul IV “Vizele, azilul şi alte politici legate de libera circulaŃie a
persoanelor” se vor lua conform unei proceduri derogatorii în raport cu procedura prevăzută
de art. 251 TCE. Astfel, conform art. 34 TUE, Consiliul hotărând în unanimitate, poate să
adopte poziŃii comune şi decizii-cadru în scopul armonizării actelor cu putere de lege şi a
normelor administrative a statelor membre. Decizia-cadrul obligă statele în ce priveşte
rezultatele pe care trebuie să le realizeze, lăsând autorităŃilor naŃionale competenŃa în ce
priveşte formele şi mijloacele de realizare. Aceasta nu poate avea efect direct. De asemenea,
1

Atât art. 68 par.2 din Tratatul comunitar exclude competenŃa CurŃii cu privire la operaŃiunile sau serviciile
dispuse pentru punerea în aplicarea principiului liberei circulaŃii referitoare la „menŃinerea ordinii publice şi
apărarea securităŃii interne”, cât şi art. 35 par. 5 TUE, conform căruia “Curtea de JustiŃie nu este competentă să
verifice legalitatea sau proporŃionalitatea operaŃiunilor desfăşurate de poliŃie sau de alte servicii de aplicare a
legii într-un stat membru şi nici să decidă în legătură cu exercitarea responsabilităŃilor care le revin statelor
membre în vederea menŃinerii ordinii publice şi a apărării securităŃii interne.”
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Consiliul poate să adopte decizii în orice alt scop, cu excepŃia armonizării actelor cu putere de
lege şi a normelor administrative ale statelor membre. Aceste decizii sunt obligatorii, dar nu
pot avea efect direct. În fine, Consiliul poate elabora convenŃii a căror adoptare este
recomandată statelor membre.
În ce priveşte Curtea de JustiŃie, competenŃa acesteia în materie preliminară este
limitată. În perioada primilor 5 ani, integrarea politicilor privind vizele, azilul, imigrarea şi
alte politici referitoare la libera circulaŃie a persoanelor în Titlul IV al TCE are ca urmare
includerea acestora în sfera de competenŃă a CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene, sub
rezerva a două derogări prevăzute în art. 68 TCE: pe de o parte, procedurile preliminare2 sunt
rezervate numai instanŃelor naŃionale care pronunŃă hotărâri ce nu sunt supuse vreunei căi de
atac şi utilizarea acestora are caracter facultativ pentru aceste instanŃe; pe de altă parte,
Consiliul, Comisia sau un stat membru pot cere CurŃii de JustiŃie să hotărască asupra unei
chestiuni privind interpretarea titlului IV sau a actelor adoptate de instituŃiile comunităŃii în
temeiul acestuia, fără ca hotărârea pronunŃată drept răspuns la o astfel de cerere să se aplice în
cazul hotărârilor instanŃelor judecătoreşti din statele membre care au autoritate de lucru
judecat3.
Aşadar, în domeniul vizelor, azilului, imigraŃiei şi altor politici legate de libera
circulaŃie, art. 68 TCE limitează accesul la procedura preliminară numai în favoarea
instanŃelor naŃionale ale căror hotărâri nu sunt supuse vreunei căi de atac. Această opŃiune ar
putea fi determinată de preocuparea de a nu încărca excesiv rolul CurŃii de JustiŃie şi de a nu
prelungi excesiv durata de soluŃionare a cauzelor de către instanŃele naŃionale, având în vedere
că instanŃele „supreme”4 sunt cele care asigură în fiecare stat unificarea practicii judiciare la
nivel naŃional.
Însă, aplicarea restrictivă a art. 234 TCE în domeniul titlului IV are ca efect lipsirea
instanŃelor judecătoreşti ierarhic inferioare de posibilitatea de a solicita CurŃii de JustiŃie
interpretarea dreptului comunitar, interpretare pentru care trebuie să îşi asume
responsabilitate deplină. În ce îi priveşte pe justiŃiabili, acestora le revine misiunea de a
parcurge toate gradele de jurisdicŃie din dreptul intern, atunci când doresc să solicite instanŃei
de judecată să adreseze o cereri de pronunŃare a unei hotărâri preliminare către Curtea de
JustiŃie. Aceste restricŃii procedurale au făcut obiectul unor critici care au subliniat că
“limitarea dreptului instanŃelor de a investi Curtea afectează aplicarea şi interpretarea
uniformă a dreptului comunitar în ansamblul său, atrage riscul de a priva justiŃiabilii de
protejarea drepturilor lor şi aduce atingere unităŃii jurisprudenŃei”5.
Procedura prealabilă întemeiată pe art. 35 TUE. Odată cu intrarea în vigoare a
tratatului de la Amsterdam, dispoziŃiile referitoare la cooperare poliŃienească şi judiciară în
materie penală din pilonul al treilea6 sunt supuse prevederilor art. 35 TUE conform cărora
Curtea de JustiŃie este competentă :

2

Interpretarea titlului IV şi validitatea sau interpretarea actelor adoptate de instituŃiile ComunităŃii în temeiul
acestui titlu
3
Art. 68 par.3 TCE
4
Prin instanŃe „supreme” sunt desemnate în prezentul studiu acele instanŃe de judecată naŃionale care pronunŃă
hotărâri ce nu pot fi supuse unei căi de atac în dreptul intern.
5
În acest sens, la propunerea Comisiei, a fost iniŃiat un proiect de decizie privind adaptarea dispoziŃiilor
referitoare la Curtea de JustiŃie, în domeniile referitoare la titlul IV al TCE şi încetarea aplicării restrictive a
acestora, în favoarea aplicării regulilor generale cuprinse în art. 234 TCE. După avizul Parlamentului, Consiliul a
adoptat această decizie la data de 22 decembrie 2004, decizia Consiliului 2004/927/CE, publicată în JO L 396
din 31.12.2004; http://europa.eu/bulletin/fr/200412/p101003.htm
6
Art. 30 TUE privind cooperarea poliŃienească, art. 31 TUE privind cooperarea judiciară în materie penală,
art.32 TUE privind intervenŃia pe teritoriul unui alt stat membru şi art. 34 TUE privind coordonarea acŃiunii
statelor şi luarea deciziilor.
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- să controleze legalitatea deciziilor-cadru şi deciziilor în cazul unei acŃiuni în anulare
promovate de către un stat membru sau Comisie, în termen de două luni de la publicarea
actului;
- să hotărască în legătură cu orice diferend între statele membre privind interpretarea sau
aplicarea deciziilor-cadru, deciziilor şi convenŃiilor adoptate în temeiul art. 34 sau între statele
membre şi Comisie privind interpretarea sau aplicarea susmenŃionatelor convenŃii;
- să hotărască, sub rezerva unei declaraŃii făcută de fiecare stat membru, cu titlu preliminar, cu
privire la validitatea şi interpretarea deciziilor cadru şi deciziilor, interpretarea convenŃiilor şi
interpretarea şi validitatea măsurilor lor de aplicare (art.35 alin.1)7.
În esenŃă, prin art. 35 TUE este reglementată competenŃa CurŃii de JustiŃie cu privire la
interpretarea şi validitatea deciziilor-cadru şi deciziilor adoptate în temeiul acestui titlu,
precum şi cu privire la interpretarea convenŃiilor relative la cooperarea poliŃienească şi
judiciară în materie penală, stabilite în temeiul art. 34 alin.2 lit.d). Procedura preliminară este
facultativă, în sensul că statele membre trebuie să fi făcut o declaraŃie explicită de acceptare a
competenŃei CurŃii de JustiŃie. Statele membre trebuie să precizeze dacă toate instanŃele
judecătoreşti sau numai instanŃele ale căror hotărâri nu sunt supuse căilor de atac sunt
autorizate să formuleze întrebări prealabile. Statele pot impune o obligaŃie de sesizare în
legislaŃia lor naŃională a pentru acele instanŃe judecătoreşti naŃionale ale căror hotărâri nu sunt
supuse vreunei căi de atac în dreptul intern ( reluarea aliniatului ultim al art. 234 TCE).
În lipsa unei declaraŃiei formulate de către statele membre, instanŃele judecătoreşti din
respectivele state nu pot adresa întrebări preliminare cu privire la actele prevăzute în art. 35
alin. 1 TUE.
InstanŃele naŃionale ale căror state au făcut declaraŃii în temeiul art. 35 alin. (2) TUE
au adresat CurŃii de JustiŃie cereri având ca obiect pronunŃarea unor hotărâri preliminare în
temeiul art. 35 alin. (1) TUE. Dintre acestea, se impun a fi menŃionate cele prin care CurŃii de
JustiŃie i s-a solicitat să se pronunŃe cu privire la interpretarea unor decizii-cadru8, care trebuie
considerate drept instrumente de interpretare a dreptului naŃional. În principiu, deciziile-cadru
au ca scop armonizarea dispoziŃiilor legislative din statele membre în cadrul celui de-al treilea
pilon şi impun în sarcina statelor obligaŃia de a fi implementate în ce priveşte rezultatele şi nu
în ce priveşte forma şi mijloacele de implementare. Deşi deciziile-cadru nu au efect direct la
nivel naŃional, în sensul că nu creează obligaŃia pentru instanŃele naŃionale de a fi incluse în
legislaŃia internă, jurisprudenŃa CurŃii a decis că justiŃiabilii pot solicita instanŃei naŃionale
interpretarea dreptului naŃional conform prevederilor unei decizii-cadru. În acest sens, Curtea
de JustiŃie a fost investită cu o cerere de pronunŃare a unei hotărâri preliminare de către o
instanŃă italiană investită cu o cauză având ca obiect aplicarea de rele tratamente de către o
educatoare unor minori, pentru a şti dacă instanŃa italiană ar fi putut autoriza depoziŃii ale
minorilor preşcolari în afara şedinŃei publice desfăşurate în sala de judecată, în condiŃiile în
care procedura de judecată italiană nu prevedea această posibilitate în cazul infracŃiunii
respective. În cauză a fost invocată inadmisibilitatea pe motiv că hotărârea CurŃii nu ar putea
produce efecte asupra procedurii principale deoarece art. 34 TUE exclude efectul direct al
deciziilor şi deciziilor-cadru în domeniile privind titlul VI TUE. Cu toate acestea, Curtea a
decis că dispoziŃiile deciziei-cadru trebuie interpretate în sensul că instanŃa naŃională trebuie
să aibă posibilitatea de a autoriza minorilor preşcolari care susŃin că au fost victime ale unor
rele tratamente, să facă depoziŃii în modalităŃile care permit garantarea unui nivel adecvat de
protecŃie, de exemplu în afara şedinŃe publice de judecată şi înainte de aceasta. Aşa fiind,
7

Ministerul JustiŃiei din România a iniŃiat un proiect de lege privind formularea de către România a unei
declaraŃii în baza art. 35 TUE, postat spre consultare pe site-ul http://www.just.ro.
8
Decizia-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele
membre examinată în cauza C-303/05, 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld VZW şi cauza C-66/08, 17
iulie 2008, Szymon Kozlowski; Decizia-cadru 2001/220/JAI privind statutul victimelor în procedurile
penale examinată în cauza C-105/03, 16 iunie 2005, Maria Pupino.
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instanŃa naŃională este obligată să interpreteze ansamblul legislaŃiei naŃionale „în lumina
literei şi scopului deciziei-cadru în vederea atingerii rezultatului urmărit de aceasta şi astfel să
se conformeze articolului 34 (2) (b) al UE”.
În concluzie, se arată că “competenŃa preliminară a CurŃii în temeiul art. 35 TUE ar fi
lipsită de esenŃa efectului său util dacă particularii nu ar fi în drept să invoce deciziile-cadru,
în vederea obŃinerii unei interpretări a acestora conforme cu dreptul naŃional, în faŃa
instanŃelor de judecată a statelor membre.” În acelaşi sens, Curtea a precizat că „tratatul
european impune statelor să ia toate măsurile efective pentru a sancŃiona comportamentele
care aduc atingere intereselor ComunităŃii”, în vederea determinării statelor să adopte o
legislaŃie penală adecvată prevenirii şi sancŃionării criminalităŃii, în procesul transpunerii în
dreptul intern a legislaŃiei comunitare.
1. 2. CondiŃiile cererii de pronunŃare a unei hotărâri preliminare
A. NoŃiunea de instanŃă naŃională
Curtea de JustiŃie a ComunităŃilor Europene poate fi investită cu o cerere de
pronunŃare a unei hotărâri preliminare numai de către o instanŃă de judecată dintr-un stat
membru al Uniunii Europene9.
ÎnŃelesul acestei noŃiuni comunitare este diferit faŃă de accepŃiunea conferită noŃiunii
de “instanŃă de judecată” în sistemele de drept ale statelor membre. În general, sunt cuprinse
în sfera acestei noŃiuni autorităŃile judecătoreşti consacrate ca fiind instanŃe de judecată în
sistemele de drept ale statelor membre, care se bucură de această prezumŃie în sfera dreptului
comunitar. Acestora li se pot adăuga şi alte autorităŃi care îndeplinesc criteriile necesare
pentru a fi considerate “instanŃe” în accepŃiunea dreptului comunitar. În acest sens, un organ
jurisdicŃional, conform dreptului naŃional al unui stat, poate să nu fie considerat “instanŃă” în
ordinea de drept comunitară şi invers, un organism jurisdicŃional, potrivit ordinii comunitare,
nu este uneori reglementat ca atare în dreptul naŃional.
Această noŃiune juridică de instanŃă naŃională utilizată în dreptul comunitar se impune
a fi interpretată şi aplicată în mod uniform în ansamblul ComunităŃii10, fapt pentru care Curtea
a definit criteriile ce caracterizează o “instanŃă” în cauza Goebbles, criterii pe care le-a reluat
în numeroase alte cauze. În cauza Veuve Vaasen-Goebbles, Curtea a fost investită de către un
Tribunal de arbitraj al Casei funcŃionarilor din minerit din Olanda. În conformitate cu legea
olandeză, acest organism nu este o instanŃă de judecată. Curtea de JustiŃie a apreciat totuşi că
Tribunalul de arbitraj este o instanŃă în sensul art. 234, după ce a constatat că acesta “este
constituit în conformitate cu legea olandeză, este un organism permanent investit cu
competenŃă obligatorie în ce priveşte litigii determinate, statuează în drept, se supune unei
proceduri contradictorii, membrii săi sunt numiŃi de către ministrul industriei miniere şi
regulamentul său de funcŃionare este aprobat de către miniştrii competenŃi.” Rezultă că pentru
a aprecia dacă autoritatea care a investit-o cu o cerere preliminară are caracter de “instanŃă” în
sensul art. 234 al tratatului, Curtea a examinat un ansamblu de elemente şi anume originea
legală a autorităŃii respective, permanenŃa acesteia, caracterul obligatoriu al hotărârilor
pronunŃate, contradictorialitatea procedurii, aplicarea normelor de drept în soluŃionarea
cauzei precum şi independenŃa acesteia11.
Aceste criterii sunt examinate în mod constant de către Curte şi pot avea ca efect
admiterea unei solicitări de pronunŃare a unei hotărâri preliminare ce provine de la o autoritate
care îndeplineşte aceste criterii (deşi este posibil să nu fie reglementată astfel în dreptul
9

R. Kovar, La contribution de la CJCE à l'édification de l'ordre juridique communautaire, Collected courses of
the Academy of European law, IV-1, 1995.
10
CJCE, 21 mai 1977, Haegen, C-107/76, Rec., p. 957.
11
Contradictorialitatea nu este un criteriu absolut, a se vedea în acest sens cauza Dorsch, 17.09.1997, C-54/96,
p.31 şi cauza De Coster, 29 nov. 2001, C-17/00, p.14.
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naŃional) sau respingerea unei atare solicitări în cazul neîndeplinirii lor (deşi este posibil ca
autoritatea respectivă să fie “instanŃă” în conformitate cu dreptul naŃional).
În temeiul criteriilor de mai sus, Curtea a recunoscut calitatea de organ jurisdicŃional
care poate solicita pronunŃarea unei hotărâri preliminare, următoarelor autorităŃi:
Comisia federală de supraveghere a achiziŃiilor publice din Germania12
Comisia de contestaŃii a numirilor în învăŃământul superior din Suedia competentă în
materia contestaŃiilor împotriva deciziilor referitoare la angajarea în universităŃi şi şcoli
superioare13
„Immigration Adjudicator”, autoritate competentă în materia litigiilor privind intrarea
şi sejurul cetăŃenilor străini pe teritoriul Angliei14
Tribunalul Economico-Administrativ Regional din Catalonia competent în materia
plângerilor economico-administrative15
Comisia de contestaŃii în domeniul medicinii constituită de către un organism
profesional (AsociaŃia Regală olandeză pentru practicarea medicinii)16
Comisia de contestaŃii în materia asigurărilor obligatorii împotriva maladiilor şi
invalidităŃii din Belgia17
Consiliului de Stat din Italia, atunci când emite un aviz, în cadrul unei proceduri
administrative, ce reprezintă proiectul deciziei ce urmează a fi ulterior dispuse de către
autoritatea competentă18
În aprecierea competenŃei funcŃionale pe care o exercită precum şi a criteriilor
enunŃate mai sus, a fost apreciată ca fiind « instanŃă » autoritatea judecătorească care
soluŃionează o cauză în cadrul procedurii „référé” (procedură de soluŃionare urgentă a cauzei
şi dispunere a unor măsuri provizorii, asemănătoare ordonanŃei preşedinŃiale din dreptul
procesual civil românesc).
În schimb, Curtea de JustiŃie a apreciat că nu îndeplinesc calitatea de organ
jurisdicŃional următoarele autorităŃi:
directorul serviciului de impozite al ducatului Luxemburg, care, în funcŃia de
conducere a unui serviciu administrativ, “prezintă o legătură organică evidentă cu serviciile
care au stabilit impozitul contestat şi împotriva căruia este formulată contestaŃia cu care acesta
a fost investit” 19. În cauză, directorul serviciului de impozite al ducatului Luxemburg, în
exercitarea atribuŃiilor sale, are calitatea de autoritate jurisdicŃională conform dreptului
naŃional, dar Curtea a apreciat ca fiind lipsit de importanŃă dacă această autoritate este sau nu
“instanŃă“ în legislaŃia internă.
În acest sens, Curtea a decis că instanŃa trebuie să fie o autoritate care are calitatea de terŃ
faŃă de organismul care a adoptat hotărârea ce face obiectul contestaŃiei.
Curtea de Conturi din Italia, atunci când exercită controlul a posteriori de evaluare şi
verificare a rezultatelor administrative, deoarece în cadrul acestui tip de activitate nu exercită
o funcŃie jurisdicŃională, ci o funcŃie administrativă. Curtea, examinând în ce condiŃii
organisme cu activitate hibridă - administrativă şi jurisdicŃională - sunt instanŃe în accepŃiunea
dreptului comunitar, a decis că “se impune verificarea naturii specifice a funcŃiei exercitate în
contextul normativ propriu investirii CurŃii”20. În acest sens, un organism naŃional poate fi
calificat drept instanŃă atunci când exercită funcŃii jurisdicŃionale, în timp ce, atunci când
12

CJCE, 17.09.1997, Dorsch,C-54/9, p.23-38.
CJCE, 6 iulie 2000, Abrahamsson & Andresson , C- 407/98, p.29-30.
14
CJCE, 2 martie 1999, Eddine El-Yasni, C- 416/96, p.17-22.
15
CJCE, 21 martie 2000, Gabalfrisa, C-110/98-C-147/98.
16
CJCE, 6 oct. 1981, Beoekmeulen, C-246/80, p.17
17
CJCE, 1 dec.1970, Union nationale des mutualités socialistes /La Marca, C- 32/70, Rec.1970, p.987.
18
CJCE, 16 oct.1997, Garofalo, C- 69/96, C- 79/96, , p.19, cu referire la avizul emis de către Consiglio di Stato
italiano, în cadrul procedurii recursului extraordinar privind anularea unui act administrativ.
19
CJCE, 30 martie 1993, Corbiau, C-24/92, p.15-17.
20
CJCE, 26 nov. 1999, ANAS, C-192/98, p.23.
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exercită alte funcŃii, în special de natură administrativă, nu îi poate fi recunoscută această
calitate.
Ca urmare a examinării funcŃiei exercitate în contextul litigiului cu care a fost investită
instanŃa naŃională căruia a fost investită, Curtea de JustiŃie a apreciat că nu au calitatea de
“instanŃă” următoarelor autorităŃi:
- Comisia consultativă privind infracŃiunile în materie monetară având ca rol
acordarea de avize în cadrul unei proceduri administrative şi tranşarea asupra
litigiilor21;
- Consiliul Ordinului avocaŃilor, atunci când este investit nu cu un litigiu pe care ar
avea competenŃa legală de a-l soluŃiona, ci cu o cerere de obŃinere a unei declaraŃii
privind un conflict dintre un membru al baroului şi instanŃele din alt stat membru22
B. Investirea facultativă sau obligatorie a CurŃii de JustiŃie
Regimul juridic al procedurii prealabile instituit de art. 234 TCE instituie o distincŃie
între instanŃele judecătoreşti naŃionale ale căror hotărâri nu sunt supuse vreunei căi de atac în
dreptul intern şi celelalte instanŃe judecătoreşti ale căror hotărâri pot fi supuse unei căi de
atac23. Această distincŃie nu se întemeiază pe poziŃia instanŃei de judecată în ierarhia
instanŃelor judecătoreşti, ci pe regimul juridic al hotărârii pronunŃate, şi anume reglementarea
exercitării unei căi de atac împotriva acesteia.
Astfel, instanŃele ale căror hotărâri nu sunt supuse unei căi de atac în dreptul intern
sunt, în principiu, obligate să investească Curtea cu o cerere preliminară privind interpretarea
sau validitatea dreptului comunitar. Dar dacă instanŃa pronunŃă o hotărâre susceptibilă a fi
supusă unei căi de atac în dreptul intern, investirea devine facultativă. RaŃiunea unei atare
reglementări se datorează faptului că scopul art. 234 TCE este aplicarea uniformă a dreptului
comunitar, astfel încât riscul unei aplicări eronate este preîntâmpinat expres doar în cazul
acelor hotărâri care nu sunt supuse controlului judiciar. Prin urmare, atât timp cât există
posibilitatea modificării hotărârilor judecătoreşti prin intermediul căilor de atac, exercitarea
procedurii prealabile nu este obligatorie pentru instanŃele de judecată. În eventualitatea în care
dreptul comunitar ar fi aplicat în mod eronat, această eroare de interpretare poate fi corectată
de către instanŃa de control judiciar investită cu soluŃionarea căii de atac, care ar putea decide
investirea CurŃii de JustiŃie.
Orice instanŃă naŃională are libertatea de decizie privind necesitatea interpretării
dreptului comunitar şi exercitării dreptului de cooperare cu instanŃa comunitară oferit de
mecanismul procedurii prealabile24. InstanŃele de judecată naŃionale au, în principiu,
posibilitatea de a aplica şi interpreta ele însele dreptul comunitar în cauzele cu care sunt
investite. Însă, dacă le este necesară o interpretare a dreptului comunitar, pot exercita dreptul
de a formula întrebări adresate CurŃii de JustiŃie. Decizia de a solicita pronunŃarea unei
hotărâri preliminare aparŃine în exclusivitate instanŃei naŃionale, având în vedere
responsabilitatea hotărârii judecătoreşti ce urmează să fie pronunŃată de către aceasta.25 PărŃile
cauzei nu au dreptul de a adresa CurŃii atare cereri26, însă pot face propuneri în faŃa instanŃei
de judecată cu privire la formularea unor astfel de cerere către Curtea de JustiŃie27.

21

CJCE, 5 martie 1986, Greis Unterweger, C-318/85, Rec., p.955.
CJCE, 18 iunie 1980, Borker, C-138/80, Rec.1980, p.1975.
23
A. Barav, "Le renvoi préjudiciel communautaire", Justices, Revue générale de droit processuel, nº 6, 1997, p.
1.
24
M. Lagrange, L'action préjudicielle dans le droit interne des Etats membres et dans la jurisprudence de la
CJCE, RTDE 1974, p. 268.
25
CJCE, 21 aprilie 1984, Pardini C-338/83, Rec. 2041
26
CJCE, 9 decembrie 1965, Heissische Knappschaft, C-44/65, Rec., p.1191.
27
CJCE, 22.04.1997, Eunice Sutton, C-66/95, Rec., p.I-2163.
22
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În anumite situaŃii excepŃionale, Curtea de JustiŃie poate verifica admisibilitatea
cererilor de pronunŃare a hotărârilor preliminare, pe care le poate respinge, când privesc
întrebări identice cu privire la care s-a pronunŃat28 sau când aplicarea dreptului comunitar nu
lase loc la nici o îndoială rezonabilă29. Astfel, Regulamentul de procedură al CurŃii prevede că
“atunci când o întrebare formulată cu titlu preliminar este identică cu o întrebare asupra căreia
Curtea s-a pronunŃat deja sau atunci când răspunsul la o astfel de întrebare poate fi în mod clar
dedus din jurisprudenŃă, Curtea, după ascultarea avocatului general, poate oricând să se
pronunŃe prin ordonanŃă motivată, în cuprinsul căreia se face trimitere la hotărârea anterioară
sau la jurisprudenŃa pertinentă.”30
Principiul dreptului de opŃiune privind investirea CurŃii de JustiŃie de către instanŃele
de judecată comportă o excepŃie în materia aprecierii validităŃii unui act comunitar. Această
excepŃie este creaŃia jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie, prin hotărârea pronunŃată în cauza FotoFrost.31 Conform acestei hotărâri, instanŃele naŃionale sunt obligate să solicite pronunŃarea
unei hotărâri preliminare în cazul invalidării actelor comunitare. InstanŃele naŃionale investite
cu constatarea invalidităŃii unui act comunitar, examinând motivele de invaliditate invocate de
părŃi pot decide fie că actul este valabil, fie se pot ralia susŃinerii părŃilor în ce priveşte
argumentele de nelegalitate invocate. În a doua situaŃie, instanŃele naŃionale nu au autoritatea
de a declara nevalide actele comunitare deoarece Curtea de JustiŃie, fiind competentă pentru a
anula un act comunitar, deŃine competenŃă exclusivă şi în ce priveşte invalidarea acestuia. Prin
urmare atunci când nu resping argumentele de invaliditate invocate de către părŃi, constatând
nefondate susŃinerile acestora, instanŃele naŃionale au obligaŃia să investească Curtea de
JustiŃie
A doua excepŃie de la principiul dreptului de opŃiune o constituie regimul juridic
special al procedurii prealabile reglementat de articolul 68 TCE conform căruia numai
instanŃele judecătoreşti naŃionale ale cărei hotărâri nu sunt supuse vreunei căi de atac în
dreptul intern pot cere CurŃii să se pronunŃe cu privire la interpretarea titlului IV CE (relativ
la vize, azil, imigrare şi alte politici legate de libera circulaŃie a persoanelor) sau validitatea şi
interpretarea actelor adoptate de instituŃiile ComunităŃii. Prin urmare, mecanismul procedurii
preliminare este accesibil numai instanŃelor ale căror hotărâri nu sunt susceptibile de
exercitare a unei căi de atac, iar celelalte instanŃe nu au dreptul de a solicita interpretarea
dreptului comunitar. Cu titlu de exemplu, într-o cauză având ca obiect o cerere adresată în
temeiul art.234 de către o instanŃă germană vizând obŃinerea, în cadrul procedurii penale, a
unei hotărâri preliminare privind interpretarea unei prevederi din Regulamentul CE
539/200132 referitor la regimul vizelor, Curtea s-a declarat necompetentă deoarece hotărârea
ce ar fi urmat să se pronunŃe era susceptibilă de recurs în dreptul intern33. Într-o altă cauză34
având ca obiect o cerere adresată în temeiul art. 68 CE de către Tribunalul muncii din
Charleroi (Belgia) în vederea obŃinerii unei hotărâri privind interpretarea unui regulament
referitor la competenŃa judiciară, recunoaşterea şi executarea deciziilor în materie civilă şi
comercială35, Curtea a constatat că decizia pronunŃată în cadrul litigiului principal este
susceptibilă de recurs în dreptul intern şi, întrucât nu a fost investită de către instanŃa indicată
în art. 68 TCE, se declară necompetentă pentru a răspunde întrebării preliminare.

28

CJCE, 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, C-337-95, Rec., 6013.
CJCE 6 oct. 1982, Cilfit, C-283/81, Rec., p.3415.
30
Art. 104 pct. 3 din Regulamentul de procedură al CurŃii de JustiŃie; CJCE, 7 iulie 1998, Societe Beton Expres,
C-405/96, C-406/96, C-407/96 şi C-408/96, Rec., p.4253.
31
CJCE, 22 oct. 1987, Foto-Frost, C-314/85, p.13-20.
32
Regulamentul CE 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 stabilind lista Ńărilor terŃe ai căror resortisanŃi
sunt supuşi obligaŃiei de a solicita viză pentru trecerea frontierei naŃionale a statelor membre şi a listei celor care
sunt excluşi de la această obligaŃie
33
CJCE, 31.03.2004, Procedure penale / Nicoleta Maria Georgescu, C-51/03, p.32.
34
CJCE, 10.06.2004, Magali Warbecq / Ryanair Ltd., C-555/03, p.14,15.
35
Regulamentul CE 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000.
29
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InstanŃele care pronunŃă hotărâri ce nu sunt supuse căilor de atac sunt obligate,
conform prevederilor art. 234 alin. 3 TCE să investească Curtea de JustiŃie. Acestora le este
impusă cooperarea cu Curtea de JustiŃie pentru a se garanta aplicarea unitară a dreptului
comunitar în toate statele membre ale comunităŃii. În practica judiciară a unor atare instanŃe
(denumite generic instanŃe “supreme”), s-a pus problema de a şti dacă obligaŃia este absolută
sau dacă acestea au libertatea de a aprecia când le este necesară o interpretare din partea CurŃii
de JustiŃie. Răspunsul la această întrebare este esenŃial pentru eficacitatea mecanismului
aplicării unitare a dreptului comunitar. În practica judiciară au existat instanŃe de judecată
“supreme” care au interpretat această obligaŃie ca fiind absolută, dar au existat şi instanŃe care
au interpretat textul art. 234 alin. 3 TCE în sensul că investirea nu este obligatorie atunci când
textul comunitar este suficient de clar. Prima instanŃă care a decis astfel a fost Consiliul de
Stat francez, autoritate jurisdicŃională administrativă, care, în anul 1964, a fundamentat teoria
“actului clar”, conform căreia “o instanŃa naŃională ale cărei hotărâri nu sunt susceptibile de a
fi supuse unei căi de atac în dreptul intern […] nu este obligată sa suspende judecata într-o
cauză cu care este investită şi să investească CJCE […] decât în cazul în care există o îndoială
privind sensul sau aplicarea uneia sau mai multor prevederi din tratat, aplicabile litigiului şi de
această dificultate depinde soluŃia cauzei.”36 Prin această hotărâre pronunŃată în cauza Societe
des petroles Shell-Berre şi alŃii, Consiliul de Stat din FranŃa a pus bazele unei concepŃii
relative în aplicarea art. 234 TCE, apreciind ca o asemenea concepŃie ar permite evitarea unor
investiri dilatorii ale CJCE precum şi respectarea puterii de decizie a instanŃelor situate la
vârful ierarhiei juridice. Conform acestei teorii, actul „clar” este „actul care nu creează nici o
îndoială într-un spirit rezonabil luminat” şi prin urmare acesta poate fi aplicat direct de către
instanŃa de judecată. Pe această linie de gândire, instanŃele “supreme” care au obligaŃia de a
investi Curtea, pot să facă o excepŃie atunci când dreptul comunitar este suficient de „clar”
încât o suspendare a cauzei ar fi lipsită de orice utilitate. Altfel spus, activarea mecanismului
cererii de pronunŃare a unei hotărâri preliminare ar depinde de claritatea normei comunitare,
aflată la latitudinea aprecierii instanŃei naŃionale. JurisprudenŃa Consiliului de Stat din FranŃa
a adăugat indirect claritatea normei dreptului comunitar drept condiŃie în ce priveşte
obligativitatea instanŃelor “supreme” de a investi Curtea de JustiŃie. Problema privind
obligaŃia instanŃelor care pronunŃă hotărâri ce nu sunt supuse vreunei căi de atac a făcut
obiectul unei întrebări preliminare în cauza Cilfit, prin care Curtea Supremă de CasaŃie din
Italia a dorit să afle daca art. 177 „stabileşte o obligaŃie de trimitere la Curtea ComunităŃilor
care nu permite instanŃei să mai facă vreo apreciere asupra temeiului întrebării adresate sau
subordonează - şi în ce limite - această obligaŃie existenŃei prealabile a unei îndoieli
rezonabile privind interpretarea”37. Curtea de JustiŃie a răspuns că instanŃele statelor membre
ale căror decizii nu pot face obiectul unei căi de atac în dreptul intern trebuie “să îşi
îndeplinească obligaŃia de sesizare a CurŃii de JustiŃie, cu excepŃia cazului în care constată că
întrebarea adresată nu este pertinentă sau că dispoziŃia comunitară în cauză a făcut deja
obiectul unei interpretări din partea CurŃii sau că aplicarea corectă a dreptului comunitar se
impune cu o asemenea evidenŃă încât nu mai lasă loc nici unei îndoieli rezonabile; existenŃa
unei astfel de posibilităŃi trebuie să fie evaluată în funcŃie de caracteristicile proprii dreptului
comunitar, de dificultăŃile specifice pe care le prezintă interpretarea acestuia şi de riscul
divergenŃelor de jurisprudenŃă din cadrul ComunităŃii”.
Prin jurisprudenŃa Cilfit, Curtea de JustiŃie a definit sfera de aplicare a obligaŃiei şi
excepŃiile cu privire la investirea CurŃii de JustiŃie de către instanŃele care pronunŃă hotărâri ce
nu sunt supuse vreunei căi de atac. Astfel, obligaŃia de investire nu operează în următoarele 3
situaŃii: întrebarea formulată este identică cu o întrebare care a făcut obiectul unei hotărâri
36

Conseil d’Etat de la Republique Francaise, decizia din 19 iunie 1964, Societe des petroles Shell-Berre şi alŃii;
decizia din 1 martie 1968, Sindicat general des fabricants de semoule de France, www.conseil-etat/fr. Prin
aplicarea acestei concepŃii, Consiliul de Stat a adresat între anii 1964-1974 către CJCE o singură cerere de
pronunŃare a unei hotărâri preliminare.
37
CJCE, 6 oct. 1982, SRL Cilfit şi Lanificio di Gavardo SPA, C-283/81, p.3
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preliminare într-o cauză asemănătoare; există deja o jurisprudenŃă anterioară care
interpretează dispoziŃia respectivă de drept comunitar şi aplicarea dreptului comunitar se
impune cu evidenŃă (recunoaşterea indirectă a teoriei actului clar), cu condiŃia ca instanŃa să
fie convinsă că aceeaşi evidenŃă s-ar impune şi altor instanŃe de judecată din celelalte state
membre, precum şi CurŃii de JustiŃie. Îndeplinirea acestei condiŃii presupune ca instanŃa de
judecată să cunoască sistemele de drept ale celorlalte state membre ale ComunităŃii “pentru a
avea convingerea că instanŃele de judecată omoloage în ansamblul lor ar confirma aplicarea
corectă a dreptului comunitar38”. În concluzie, atenuarea obligaŃiei instanŃelor supreme de a
investi Curtea operează, în esenŃă, în cazul în care Curtea a interpretat anterior dispoziŃia
comunitară în cauză, în scopul de a evita interpretarea neuniformă a dreptului comunitar în
ansamblul ComunităŃii.
Principiul obligativităŃii investirii CurŃii de către instanŃele care pronunŃă hotărâri ce
nu sunt supuse căilor de atac comportă o excepŃie referitoare la instanŃele supreme din statele
membre care nu au făcut o declaraŃie de acceptare a competenŃei CurŃii de a hotărî cu titlu
preliminar cu privire la interpretarea titlului VI UE (cooperarea poliŃienească şi judiciară în
materie penală)39. În sarcina acestor instanŃe nu există obligaŃia de solicitare deoarece nu a
fost recunoscută competenŃa acestora de a solicita o hotărâre preliminară în aplicarea art. 35
TUE. Este de precizat că statul poate rezerva această facultate numai instanŃelor ale căror
hotărâri nu sunt susceptibile de exercitarea unei căi de atac.
În concluzie, în cadrul procedurii reglementate de art. 234 TCE dificultatea pentru
instanŃele naŃionale este de a decide dacă pot răspunde singure unei probleme privind
interpretare dreptului comunitar sau dacă investesc Curtea de JustiŃie. De aceea, investirea
CurŃii de JustiŃie - în special de către instanŃele care pronunŃă hotărâri definitive, obligate să
asigure uniformitatea aplicării dreptului – trebuie apreciată drept o cale de a expune
argumente în favoarea interpretării spre care tinde instanŃa naŃională respectivă. În cazul în
care o atare instanŃă nu ar investi Curtea, aplicând eventual teoria actului clar, o altă instanŃă o
va face, iar argumentele sale pot fi contrare instanŃei naŃionale care ales să nu investească
Curtea de JustiŃie. Din această perspectivă, instanŃele naŃionale, cunoscând jurisprudenŃa
CurŃii de JustiŃie, pot influenŃa prin opiniile lor orientarea viitoare a jurisprudenŃei acesteia.
C. Formularea cererii de solicitare a unei hotărâri preliminare
Principiul autonomiei procedurale are ca urmare aplicarea normelor procedurale
prevăzute de către dreptul naŃional în materia redactării şi motivării cererilor de pronunŃare a
hotărârilor preliminare. Astfel, o cerere de solicitare a unei hotărâri preliminare, adresate
CurŃii de JustiŃie de către o instanŃă naŃională, poate îmbrăca orice formă procedurală
prevăzută în materia incidentelor procedurale în dreptul procesual al statului instanŃei de
trimitere40.
Cererea de solicitare a unei hotărâri preliminare este singurul înscris din dosarul
cauzei care este transmis părŃilor din litigiul naŃional41, statelor membre ale UE, Comisiei
Europene şi, eventual, Consiliului, care au posibilitatea de a face observaŃii scrise sau orale.
De aceea instanŃa de judecată trebuie să formuleze cererea de solicitare cât mai complet cu
putinŃă, prin prezentarea succintă a datelor cauzei, a împrejurărilor de fapt şi de drept
aplicabile în cauză42, precum şi a motivele care au determinat-o să solicite pronunŃarea unei
hotărâri preliminare.43
38

CJCE, 6 dec. 2005, Gaston Schul Douane, C-461/03, p.49.
Art.35 alin.2 şi 3 TUE
40
CJCE, 19 martie 1964, Unger, C-75/63, Rec., p.349.
41
CJCE, 30 ian. 1997, Wiljo/Belgische Staat, C-178/95, Rec. p. 585; CJCE 20 martie 1997, Phytheron
Int./Bourdon, C-352/95, Rec. p. 1729.
42
CJCE, 26 ian. 1993, Telemarsicabruzzo, C-320/90, p.6-10.
43
CJCE, 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association, C- 36/80 şi 71/80, Rec. p. 735, p. 6.
39
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JurisprudenŃa CurŃii precizează în mod constant că “necesitatea de a realiza o
interpretare a dreptului comunitar care să fie utilă instanŃei naŃionale impune ca acesta să
definească cadrul de fapt şi de drept în care se integrează întrebările pe care le formulează sau
cel puŃin să explice ipotezele pe care sunt întemeiate întrebările pe care le formulează.”44
CondiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească o cereri de pronunŃare a unei hotărâri
preliminare sunt prezentate în Nota informativă cu privire la formularea cererilor pentru
pronunŃarea unei hotărâri preliminare de către organele jurisdicŃionale naŃionale45, conform
căreia formularea trebuie:
- să cuprindă o expunere succintă a obiectului litigiului, precum şi a faptelor
pertinente, astfel cum au fost constatate, sau, cel puŃin, să prezinte ipotezele de fapt pe care se
grefează întrebările formulate;
- să redea conŃinutul dispoziŃiilor de drept intern susceptibile de a fi aplicate în cauză
şi să identifice, dacă este cazul, jurisprudenŃa naŃională pertinentă, indicând de fiecare dată
elementele de identificare exacte (de exemplu, pagina Monitorului Oficial sau a unei anumite
culegeri de jurisprudenŃă şi, eventual, referinŃe la site-uri internet);
- să identifice cu suficientă precizie dispoziŃiile de drept comunitar relevante în speŃă;
- să explice motivele care au determinat jurisdicŃia naŃională să formuleze întrebările
privind interpretarea sau validitatea anumitor dispoziŃii comunitare46, precum şi legătura
dintre aceste dispoziŃii şi legislaŃia naŃională aplicabilă litigiului principal;
- să conŃină, dacă este cazul, un rezumat al argumentelor esenŃiale ale părŃilor.
Întrebarea sau întrebările adresate de către jurisdicŃia naŃională trebuie să figureze întro parte distinctă şi în mod clar individualizată a hotărârii de trimitere, de regulă la începutul
sau la sfârşitul acesteia. Ele trebuie să fie inteligibile fără a face referire la expunerea de
motive a cererii, care însă va oferi contextul necesar pentru o apreciere adecvată47.
Având în vedere cele de mai sus, Curtea poate aprecia ca fiind inadmisibile acele
cereri de pronunŃare a unei hotărâri preliminare care nu corespund acestor exigenŃe48. În
situaŃii speciale, întrebările adresate CurŃii de JustiŃie de către instanŃele naŃionale pot fi
reformulate49, pot fi completate50 sau chiar pot primi drept răspuns o interpretare a dreptului
comunitar pe care instanŃa naŃională nu a solicitat-o51.
În ce priveşte faza procesuală în care poate fi formulată cererea de pronunŃare a unei
hotărâri preliminare, aprecierea acesteia este de competenŃa exclusivă a instanŃei naŃionale,
care poate decide investirea CurŃii în orice fază procesuală52 a cauzei. În Nota de informare
publicată pe site-ul CurŃii de JustiŃie 53 se arată că instanŃa „poate adresa CurŃii cererea de
pronunŃare a unei hotărâri preliminare de îndată ce constată că pentru a soluŃiona litigiul cu
care a fost învestită este necesară o decizie care să statueze asupra interpretării sau validităŃii
dreptului comunitar; organul jurisdicŃional naŃional este cel mai în măsură să aprecieze în ce
etapă a procedurii este oportună formularea unei asemenea cereri. Cu toate acestea, este
indicat ca hotărârea de trimitere să intervină într-o etapă a procedurii în care judecătorul
naŃional este în măsură a defini cadrul de fapt şi de drept al întrebărilor formulate, astfel încât
Curtea să dispună de toate elementele necesare pentru a verifica, dacă este cazul,
44

CJCE, 14 iul. 1998, Safety Hi-Tech, C-284/95, p.69; CJCE, 11 apr.2000, Mme Deliege, C-51/96 şi C-191/97,
Rec.I2549, p.30.
45
Notă Informativă, pagina web: http://curia.europa.eu/ro/
46
CJCE, 16 dec.1981, Foglia Novelo, C-244/80, p.17; CJCE, 1 apr. 1982, Holdijk, C-141/81, p.6.
47
Notă Informativă, pagina web: http://curia.europa.eu/ro/
48
Art. 92 şi 103 din Regulament; CJCE, ord.19 martie 1993, Banchero, C-157/92, Rec. I 1085, p.7; CJCE, ord.
26 apr.1993, Monin automobiles, C-386/92, p.9; CJCE, ord.30 iunie 1997, Banco de Fomento e Exterior, C66/97, p.19; CJCE ord.8 oct.2002, Viacom, C-190/02, Rec.I 8287, p.26.
49
CJCE, 23 nov. 1977, Enka, C-38/77, Rec., p.2203
50
CJCE, 12 mai 1964, Wagner, C-101/63, Rec., p.397.
51
CJCE, 25 febr.1999, Carbonari, C-131/97, Rec. 1999, p.1103.
52
CJCE, 19.11.1998, Berit Hoj Perdersen, C-66/96, Rec. 1998 I p. 7327.
53
Notă de informare cu privire la efectuarea trimiterilor preliminare de către instanŃele naŃionale.
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aplicabilitatea dreptului comunitar în litigiul principal. În vederea unei bune administrări a
justiŃiei, ar putea fi util ca cererea de pronunŃare a unei hotărâri preliminare să nu fie
formulată decât în urma unei dezbateri contradictorii a părŃilor asupra acestui aspect.” Prin
urmare, este de dorit ca stadiul procesual să fie suficient de avansat pentru ca situaŃia de fapt
şi de drept în contextul căreia instanŃa naŃională este chemată să se pronunŃe să fie clar
determinată, aspect la care pot contribui semnificativ observaŃiile părŃilor. În general,
instanŃele naŃionale din multe state europene solicită părŃilor să-şi exprime punctul de vedere
(Spania, Germania, Suedia, Luxemburg, Grecia, Olanda, FranŃa, Belgia s.a) fără însă ca
aceasta să fie o regulă unanimă (Austria). Există şi state (Irlanda, Anglia, ScoŃia, Danemarca)
în care părŃile joacă un rol foarte important în formularea întrebărilor, până într-atât încât rolul
instanŃei se limitează la a consemna ceea ce părŃile au convenit54.
În jurisprudenŃa CurŃii s-a precizat că ar putea fi util ca instanŃa naŃională să fi
soluŃionat în prealabil acele aspecte aparŃinând dreptului intern care sunt independente de
norma comunitară a cărei interpretare este solicitată55.
Este de asemenea important de precizat că art. 104 par. 5 din Regulament conferă
CurŃii dreptul de a solicita informaŃii suplimentare din partea instanŃei naŃionale care a adresat
cererea de pronunŃare a unei hotărâri preliminare.
1.3. Obiectul cererii de pronunŃare a unei hotărâri preliminare
Ordinea juridică a ComunităŃilor Europene este formată din ansamblul normelor care
guvernează raporturile stabilite de către acestea, ca subiecte de drept internaŃional, cu statele
membre, statele terŃe, organizaŃiile internaŃionale şi, în anumite situaŃii, cu particularii din
statele membre. În cadrul ordinii juridice comunitare, se desprind două categorii de norme
juridice, şi anume: norme juridice cu valoare de lege fundamentală, constituŃională56 şi norme
juridice cu valoare de legi ordinare, elaborate de către instituŃiile comunitare în existenŃa şi
funcŃionarea acestora.
Potrivit art. 234 TCE, în actuala redactare, Curtea de JustiŃie este competentă să hotărască,
cu titlu preliminar, cu privire la:
- interpretarea tratatului;
- validitatea şi interpretarea actelor adoptate de instituŃiile ComunităŃii şi de Banca
Centrală Europeană (BCE);
- interpretarea statutelor organismelor înfiinŃate printr-un act al Consiliului, în cazul în
care statutele respective prevăd acest lucru.
Prin urmare, potrivit dispoziŃiilor articolului menŃionat, obiectul unei cereri pentru
pronunŃarea unei hotărâri preliminare poate fi:
a) interpretarea tratatelor comunitare, a actele instituŃiilor comunitare, a actelor
Băncii Centrale Europene, precum şi, în anumite condiŃii, a statutelor organismelor
înfiinŃate printr-un act al Consiliului;
b) validitatea actelor adoptate de către instituŃiile comunitare şi de Banca Centrală
Europeană.
În continuare, vom analiza, mai întâi, normele comunitare supuse interpretării şi, apoi,
actele comunitare care pot face obiectul unei cereri preliminare în constatarea validităŃii.
Analiza are la bază structura consacrată în literatura de specialitate, cu precădere cea expusă
de către profesorul Joël Rideau57.

54

Rapport sur le theme du colloque « Le renvoi prejudicial a la Cour de Justice des Communautes
Europeennes », 2002, p. 4.9.; www.juradmin.eu/colloquia/2002/gen_report_fr.pdf
55
CJCE, 10 martie 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association, C-36/80 şi 71/80, Rec., p. 735.
56
Este vorba despre tratatele constitutive şi cele modificatoare.
57
Joël Rideau, „Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes”, ediŃia a III-a, L.G.D.J, 1999,
pag. 840-848.
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A. Interpretarea dreptului comunitar
a) Tratatele comunitare
Cererea privind interpretarea poate avea ca obiect atât tratatele constitutive (Tratatele
de la Roma58, din anul 1957, intrate în vigoare în anul 1958), cât şi actele59 şi tratatele
modificatoare60. Mai mult, protocoalele şi anexele tratatelor constitutive şi modificatoare fac
parte integrantă din acestea, ceea ce înseamnă că şi textele acestora pot fi supuse interpretării.
Cu toate acestea, noul titlu IV „Vize, azil, imigrare şi alte politici legate de libera
circulaŃie a persoanelor”, integrat în Tratatul instituind Comunitatea Europeană, este supus
competenŃelor CurŃii în temeiul dispoziŃiilor derogatorii, în raport cu căile de drept
comunitar61. Potrivit art. 68, articolul 234 se aplică titlului VI în următoarele situaŃii şi
condiŃii: „în cazul în care se invocă o chestiune privind interpretarea prezentului titlu sau
validitatea şi interpretarea actelor adoptate de instituŃiile ComunităŃii în temeiul prezentului
titlu, într-o cauză pendinte pe rolul unei instanŃe judecătoreşti naŃionale ale cărei hotărâri nu
sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul intern, instanŃa judecătorească respectivă, în cazul în
care consideră necesară o hotărâre în acest sens pentru a se pronunŃa, cere CurŃii de JustiŃie să
hotărască în legătură cu acea chestiune”. Alineatul 2 al art. 68 limitează, însă, competenŃa
CurŃii în materie, precizând: „În nici un caz, Curtea de JustiŃie nu este competentă să
hotărască în ceea ce priveşte măsurile sau deciziile luate în temeiul articolului 62 punctul 1,
referitoare la menŃinerea ordinii publice şi a apărării securităŃii interne”.
Din economia Tratatului, se poate observa că acesta nu conŃine nici o dispoziŃie cu
privire la competenŃa CurŃii de a se pronunŃa printr-o hotărâre preliminară în interpretare
pentru pilonul al II-lea – politica externă şi de securitate comună (PESC).
În ceea ce priveşte titlul VII, privind cooperarea consolidată Curtea este competentă să
se pronunŃe în condiŃiile stabilite prin art. 11 TCE şi 40, par. 4 TUE (trimiterea la căile de
drept comunitar).
Potrivit dispoziŃiilor Tratatului de la Amsterdam, competenŃa CurŃii se extinde la art.6
par. 262 TUE, articol ce are în vedere protecŃia drepturilor fundamentale. Trebuie, însă,
remarcat faptul că se are în vedere numai „acŃiunea instituŃiilor, în măsura în care Curtea este
competentă în virtutea tratatelor instituind Comunitatea Europeană şi a prezentului Tratat”.
În final, putem concluziona că, în conformitate cu Tratatul de la Amsterdam,
procedura prevăzută la art. 234 TCE este pe deplin aplicabilă pentru:
- tratatele constitutive, cu excepŃia titlului IV TCE cu privire la procedura derogatorie;
- titlul VII din TUE cu privire la cooperarea consolidată;
- art. 6, §1 din TUE;
- dispoziŃiile finale TUE;
- dispoziŃiile cu privire la simplificare şi protocoalele privind privilegiile şi imunităŃile.
Tratatul de la Nisa nu aduce modificări de fond cu privire la art. 234, astfel încât sunt
incidente dispoziŃiile Tratatului de la Amsterdam.
b) Actele instituŃiilor comunitare
În ceea ce priveşte „actele adoptate de către instituŃiile ComunităŃii şi de către Banca
Centrală Europeană”63, Curtea este competentă să se pronunŃe printr-o hotărâre preliminare în
58

Până în anul 2002, regăseam şi Tratatul de la Paris, din anul 1951, intrat în vigoare în anul 1952. Acesta a fost
încheiat pentru o perioadă de 50 de ani, astfel încât, în prezent, nu mai produce efecte.
59
MenŃionăm, cu titlu de exemplu : Protocolul privind privilegiile şi imunităŃile ComunităŃilor Europene din 8
aprilie 1965, intrat în vigoare în august 1967; Decizia din 21 aprilie 1970 privind resursele proprii, intrată în
vigoare la 1 ianuarie 1971.
60
Actul Unic European (1986/1987); Tratatul de la Maastricht (1992/1993); Tratatul de la Amsterdam
(1997/1999); Tratatul de la Nisa (2001/2003).
61
Art. 68 TCE.
62
Fostul art. F, §2.
63
Această ultimă referire a fost adăugată prin Tratatul asupra Uniunii Europene.
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interpretare. Prin acte ale instituŃiilor comunitare se înŃelege atât actele prevăzute în Tratate
(regulamentul, directiva, decizia), cât şi actele care nu sunt înscrise în Tratate (cunoscute şi
sub denumirea acte atipice). Cu privire la această din urmă categorie, menŃionăm hotărârea
CJCE din 24 octombrie 197364. În speŃă, Finanzgericht de Bade-Wurtemberg a solicitat
CJCE, în temeiul art. 177 TCE, să se pronunŃe, cu titlu preliminar, cu privire la interpretarea a
două regulamente (unul al Consiliului, altul al Comisiei), a unor articole din Tratatul
instituind CEE, dar şi cu privire la interpretarea RezoluŃiei Consiliului şi a reprezentanŃilor
statelor membre din 22 martie 1971, cu privire la realizarea, în etape, a Uniunii Economice şi
Monetare în Comunitate. Astfel, potrivit CurŃii, „articolul 103 nu exclude competenŃa
instituŃiilor comunitare de a adopta, fără să prejudicieze alte proceduri prevăzute de tratate,
măsuri de natură conjuncturală necesare pentru menŃinerea obiectivelor tratatului. Consiliul
este cel care alege, după caz, forma măsurii care i se pare cea mai adecvată”65. În acest fel,
instanŃa comunitară a oferit instanŃei naŃionale interpretarea solicitată.
Potrivit jurisprudenŃei CJCE, competenŃa acesteia de a interpreta actele instituŃiilor
comunitare nu este condiŃionată şi nici subordonată efectului direct66 al actelor comunitare, şi
nici caracterului lor obligatoriu67. În acest sens, menŃionăm hotărârea Impresa Construzioni
comm. Quirino Mazzalaï del Renom.68, hotărârea în care se precizează faptul că „în termenii
art. 177, Curtea este competentă să statueze, cu titlu preliminar, asupra interpretării actelor
adoptate de către instituŃiile comunitare, independent de faptul că ele sunt sau nu direct
aplicabile. Nu Curtea este cea care trebuie să aprecieze pertinenŃa întrebărilor adresate în
virtutea art. 177, care este bazată pe o clară separare a competenŃelor, lăsând jurisdicŃiilor
naŃionale puterea de a decide dacă, pentru pronunŃarea hotărârii în cadrul litigiilor deduse în
faŃa lor, este necesară recurgerea la procedura prejudicială”69. În ceea ce priveşte caracterul
obligatoriu sau nu al actelor comunitare, CJCE, în hotărârea Frecassetti/Amministrazione
delle Finanze dello Stato70, a interpretat dispoziŃiile cuprinse într-un act fără forŃă juridică,
precizând faptul că „recomandarea71 Comisiei, din 25 mai 1962, cu privire la data luării în
considerare pentru determinarea valorii dreptului de vamă aplicabilă mărfurilor declarate ca
fiind pentru consum, nu poate să se aplice şi prelevărilor”72.
Trebuie subliniat faptul că actele Parlamentului European pot şi ele sa fie interpretate,
deşi Curtea nu a fost niciodată sesizată în mod direct cu o cerere de interpretare a unui
asemenea act. Cu toate acestea, instanŃa comunitară s-a pronunŃat, în mod indirect, cu privire
la un act al Parlamentului. În acest sens, reŃin atenŃia hotărârile din anii 198073 şi 198574.
Potrivit primei hotărâri, „statele membre, care sunt, potrivit actualului drept comunitar, în
drept să impună eventuale venituri stabilite de către membrii Parlamentului European în
exercitarea mandatului lor, trebuie să respecte limitele care le sunt impuse, în special, prin art.
5 din Tratatul instituind CEE, potrivit căruia obligaŃia constă în datoria de a nu adopta măsuri
susceptibile să împiedice funcŃionarea internă a instituŃiilor comunitare şi prin art. 8 alin. 1 din
Protocolul privind privilegiile şi imunităŃile ComunităŃilor Europene (…). AutorităŃile
naŃionale sunt, de asemenea, Ńinute să respecte decizia, adoptată de către Parlament în cadrul

64

CJCE, 24 octombrie 1973, Schlüter/Hauptzollamt Loerrach, C-9/73.
Traducere neoficială, C-9/73, precitată, punctul 2 din Sumar.
66
Efectul direct constă în posibilitatea pe care o au anumite acte comunitare (în special, regulamentul şi decizia
şi, în anumite condiŃii şi directiva) de a da naştere la drepturi şi obligaŃii în sarcina persoanelor fizice şi juridice
din statele membre ale UE, drepturi şi obligaŃii pe care instanŃele naŃionale sunt obligate să le protejeze.
67
Actele obligatorii sunt regulamentul, directiva şi decizia.
68
CJCE, 20 mai 1975, Impresa Construzioni comm. Quirino Mazzalaï del Renom., C-111/75.
69
Traducere neoficială.
70
CJCE, 15 mai 1976, Frecassetti/Amministrazione delle Finanze dello Stato, C-113/75.
71
Sublinierea noastră.
72
Traducere neoficială.
73
CJCE, 15 septembrie 1981, Lord Bruce of Donington/Aspden, C-208/80.
74
CJCE, 10 iulie 1986, Wybot/Faure, C-149/85.
65
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măsurilor de organizare internă, potrivit căreia trebuie să ramburseze membrilor săi, pe bază
forfetară, cheltuielile de sejur şi călătorie”75.
În cea de a doua hotărâre, CJCE precizează următoarele: „în aplicarea art. 10 din
Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile şi imunităŃile ComunităŃilor Europene,
potrivit căruia membrii Parlamentului European beneficiază pe durata sesiunilor adunării, pe
teritoriul lor naŃional, de imunităŃile recunoscute membrilor parlamentului din Ńara lor, durata
sesiunilor Parlamentului European nu ar trebuie să fie apreciată decât în lumina dreptului
comunitar. Astfel, orice referire la o legislaŃie naŃională pentru a interpreta noŃiunea de
sesiune a Parlamentului European este incompatibilă nu doar cu textul Protocolului, ci şi cu
însuşi obiectul acestei dispoziŃii, care vizează să asigure imunitatea pe o durată egală pentru
toŃi deputaŃii, independent de cetăŃenia lor. Dacă în virtutea art. 22 alin. 1 din Tratatul
instituind CECA, a art. 139 alin. 1 din Tratatul instituind CEE şi a art. 109 alin. 1 din Tratatul
instituind CEEA, aşa cum au fost modificate prin Tratatul de fuziune, Parlamentul European
îŃi Ńine o sesiune anual şi se reuneşte de plin drept în a doua zi de marŃi din luna martie, nici o
altă dispoziŃie cu privire la durata acestei sesiuni nu trebuie să fie desprinsă, chiar şi în mod
indirect, din alte dispoziŃii ale Tratatelor. Astfel, durata sesiunii este fixată numai de către
Parlamentul European prin Regulamentul de organizare internă”76.
łinând cont de jurisprudenŃa CJCE şi de „generalitatea” dispoziŃiei articolului 234 din
TCE se poate concluziona că instanŃa comunitară poate interpreta şi aceste acte. Mai mult,
Curtea este competentă să interpreteze actele adoptate de către Parlament şi Consiliu, în
cadrul procedurii co-deciziei.
În ceea ce priveşte actele emise de Curtea de Conturi, acestea pot fi şi ele interpretate,
deoarece „Curtea de Conturi a fost ridicată la rangul de instituŃie prin Tratatul asupra Uniunii
Europene (...), deşi, la primă vedere, s-ar părea că această eventualitate este puŃin probabilă în
raport cu natura actelor sale”77.
Actele Comitetului Economic şi Social, ale Comitetului Regiunilor, precum şi cele ale
Băncii Europene de InvestiŃii, care nu sunt instituŃii comunitare în sens strict, ar putea face
obiectul unei interpretări preliminare. O interpretare extensivă rămâne, totuşi, posibilă78.
La fel stau lucrurile şi cu deciziile Consiliului European, în ciuda consacrării sale
instituŃionale prin Actul Unic European, apoi prin Tratatul asupra Uniunii Europene. Ca
argument, menŃionăm faptul că instanŃa comunitară, în ordonanŃa dată în anul 199579, a
confirmat refuzul Tribunalului de Primă InstanŃă de a controla legalitatea actelor Consiliului
European.
c) Principiile generale de drept
Principiile generale de drept, aplicabile în ordinea juridică comunitară, pot fi
interpretate de către Curte. Însă, instanŃa comunitară nu poate oferi, unei jurisdicŃii naŃionale,
elementele de interpretare necesare aprecierii, de către aceasta din urmă, a conformităŃii unui
text naŃional cu drepturile fundamentale. În acest sens, este şi jurisprudenŃa CJCE. Astfel, în
hotărârea din 29 mai 199780, se precizează: „Curtea, sesizată cu titlu preliminar, nu poate oferi
elementele de interpretare necesare aprecierii, de către jurisdicŃia naŃională, a conformităŃii
unei reglementări naŃionale cu drepturile fundamentale a căror respectare trebuie să o asigure,
aşa cum rezultă, în special, din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, deoarece vizează
o situaŃie care nu relevă sferei de aplicare a dreptului comunitar. Astfel, dispoziŃiile din
dreptul naŃional care nu sunt destinate să asigure respectarea regulilor de drept comunitar
vizează o situaŃie care nu intră în sfera de aplicare a dreptului comunitar, chiar dacă o
75
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pedeapsă cu detenŃia, impusă în virtutea acestor dispoziŃii naŃionale, este de natură să
împiedice exercitarea, de către cel interesat, a dreptului la liberă circulaŃie. Perspectiva pur
ipotetică a unui asemenea exerciŃiu nu constituie o legătură suficientă cu dreptul comunitar
pentru a justifica aplicarea dispoziŃiilor sale”81.
d) Hotărârile CJCE
„Procedura prevăzută la art. 4082 din Statutul CurŃii de JustiŃie, nu poate fi utilizată
pentru hotărârile preliminare de către părŃi în faŃa judecătorului naŃional”83, aspect evidenŃiat
şi de către Curte în OrdonanŃa din 16 mai 1968, în cauza Firma Kurt A. Becher/Hauptzollamt
München-Landsbergerstrasse84. În speŃă, firma Becher a solicitat CurŃii, invocând art. 67 din
Regulamentul de procedură, “să completeze hotărârea CurŃii din 4 aprilie 1968”. Firma
Becher a adăugat că îşi întemeiază cererea pe art. 40 din Protocolul la Statutul CurŃii de
JustiŃie a CEE. Cu toate acestea, CJCE a considerat că art. 40 din Statut ar putea fi aplicabil în
materia întrebărilor prealabile, dar nu de către părŃile acŃiunii principale. În acelaşi sens, a fost
şi răspunsul dat prin OrdonanŃa din 18 octombrie 1979, în cauza Sirena/Eda85. Astfel, Curtea a
precizat următoarele: „Art. 177 din Tratatul instituind CEE consacră o cooperare directă între
Curtea de JustiŃie şi jurisdicŃiile naŃionale în termenii unei proceduri necontencioase,
eliminând orice iniŃiativă a părŃilor în cauză şi în cursul căreia acestea sunt numai invitate să
prezinte observaŃii în cadrul juridic stabilit de instanŃa de trimitere. Dacă, în limitele stabilite
prin art. 177, numai jurisdicŃiile naŃionale au posibilitatea de a decide trimiterea prejudicială,
tot aşa numai aceste jurisdicŃii sunt în măsură să estimeze dacă interpretarea oferită este
suficient de clară. Astfel, părŃile nu se pot prevala de dispoziŃiile art. 40 din Statutul CurŃii
(…) pentru a solicita interpretarea hotărârilor pronunŃate în temeiul art. 177”86.
Potrivit profesorului Joël Rideau, „hotărârile CurŃii pot face obiectul unei interpretări
prealabile. Pentru hotărârile prealabile, interpretarea va fi cerută fie de către jurisdicŃiile
sesizate cu cauza, fie de către altele. Întrebările pot privi, de asemenea, şi hotărârile date în
cadrul altor proceduri (de exemplu, pentru constatarea unei neîndepliniri a obligaŃiilor
asumate de către statele membre87)”88.
e) Acordurile internaŃionale
Potrivit unei jurisprudenŃe constante, Curtea a considerat că acordurile încheiate de
către ComunităŃile Europene, mixte sau nu, trebuie să fie asimilate actelor adoptate de către
instituŃiile ComunităŃilor pentru a le introduce, astfel, în sfera de aplicare a art. 234 TCE alin.
1 lit. b). Unii autori89 consideră, însă, că această asimilare este inutilă pentru a justifica
competenŃa CurŃii, deoarece aceasta se poate sprijini pe art. 220 TCE90 care defineşte
81
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misiunea CurŃii în cadrul Tratatului. În temeiul competenŃei recunoscută pentru interpretarea
acordurilor internaŃionale, Curtea interpretează şi actele adoptate de către organele constituite
prin unele acorduri pe care Comunitatea le-a încheiat91.
Acordurile încheiate de către ComunităŃi. Cu privire la interpretarea acordurilor
încheiate de către ComunităŃi, Curtea s-a pronunŃat, pentru prima dată, cu privire la
competenŃa sa de a le interpreta în cauza Haegeman II92. Astfel, Curtea a declarat că acordul
de asociere cu Grecia „a fost încheiat de către Consiliu, conform art. 22893 şi 23894 din Tratat”
şi că acesta constituie „de acum înainte, în ceea ce priveşte Comunitatea, un act adoptat de
către o instituŃie a ComunităŃii, în sensul art. 177 alin. 1, lit. b), că dispoziŃiile sale formează,
începând cu intrarea lor în vigoare, parte integrantă din ordinea juridică comunitară”. Prin
urmare, potrivit acestei hotărâri, Curtea şi-a recunoscut competenŃa de a interpreta acest
acord.
În alte cauze, instanŃa comunitară a adăugat şi o justificare întemeiată pe necesitatea
asigurării unei aplicări uniforme a acordurilor, din perspectiva raportului dreptul comunitar –
dreptul naŃional şi a strânsei legături cu procedura prejudicială. În hotărârea Hauptzollamt
Mainz/Kupferberg95, Curtea a precizat, după cum urmează:
„1. Măsurile necesare pentru a pune în aplicare dispoziŃiile dintr-un acord încheiat de
către Comunitate depinde atât de instituŃiile comunitare, cât şi de statele membre, potrivit
dispoziŃiilor actuale ale dreptului comunitar, în domeniile care fac obiectul acordului. Acelaşi
lucru este valabil şi pentru acordurile de liber-schimb ale căror obligaŃii contractuale se întind
pe mai multe domenii având caracter foarte diferit.
2. Potrivit art. 228 par. 2 din Tratat, statele membre sunt legate, prin acordurile
internaŃionale, în aceeaşi măsură, ca şi instituŃiile comunitare, astfel că trebuie să asigure
respectarea obligaŃiilor asumate printr-un astfel de acord. În acest fel, dispoziŃiile din cadrul
acestui acord fac parte integrantă din ordinea juridică comunitară”96.
Curtea a interpretat, în timp, şi acordurile mixte97 fără a menŃiona, însă, în mod expres
dacă această competenŃă se extinde asupra tuturor acordurilor sau se limitează la numai
dispoziŃiile care intră în sfera competenŃelor comunitare98. Însă, trebuie reŃinută şi opinia
profesorului Joël Rideau, care consideră că simplul „fapt că dispoziŃiile interpretate în aceste
cauze au în vedere domenii care intră, în mod cert, în competenŃa comunitară nu permite să
deducem recunoaşterea implicită a unei competenŃe de interpretare care se întinde asupra
tuturor dispoziŃiilor din acordurile mixte”99. De exemplu, Curtea a interpretat dispoziŃiile
ConvenŃiei Lomé, din anul 1975, cu privire la libertatea de stabilire fără să se pronunŃe asupra
caracterului lor comunitar100.
În cauza Demirel101, cu privire la acordul de asociere Comunitate-Turcia, Curtea a
reamintit faptul că un acord încheiat de către Consiliu este un act adoptat printr-o instituŃie a
ComunităŃii. Curtea a constat că, în raport de natura acordului de asociere, „acesta creează
legături speciale şi privilegii cu un stat terŃ, care trebuie, cel puŃin parŃial, să participe la
regimul comunitar; art. 238 TCE trebuie, în mod necesar, să confere ComunităŃii competenŃă
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pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor faŃă de statele terŃe în toate domeniile acoperite
de Tratat”102.
Hotărârea Demirel se limitează, deci, să afirme competenŃa CurŃii pentru a interpreta
dispoziŃiile comunitare dintr-un acord mixt. CompetenŃa CurŃii pentru a interpreta totalitatea
acordului ar putea fi justificată, potrivit logicii urmărite de către jurisdicŃia comunitară în
acest domeniu, prin faptul că acordul încheiat este asimilat unui act al instituŃiilor şi că,
încheierea de către Consiliu are forŃă (poartă) asupra întregului acord. „Această teză, ar putea
risca apariŃia unui conflict de interpretare între Curte şi autorităŃile naŃionale. Aplicarea unei
repartizări de competenŃe de interpretare între autorităŃile naŃionale şi Curte s-ar dovedi,
totuşi, a fi delicată, având în vedere dificultăŃile de a stabili o legătură între dispoziŃiile unui
acord şi competenŃele naŃionale sau comunitare şi ar putea crea riscul unei discordanŃe în
aplicarea acordului mixt”103.
SoluŃii identice celei oferite prin hotărârea Demirel sunt aplicate în deciziile luate de
consiliile instituie prin acordurile de asociere104. Într-o hotărâre din anul 1998, Curtea a
afirmat competenŃa pentru a interpreta acordul TRIPs105.
Acordurile încheiate de către statele membre şi care leagă Comunitatea. Analizând
jurisprudenŃa mai veche a CurŃii, cea cu privire la GATT, şi, în special, cauza International
Fruit Company III106, se poate observa că, încă de la început, Curtea a interpretat acordurile
încheiate de către statele membre cu state terŃe.
Ulterior, Curtea şi-a reafirmat competenŃa, oferind răspunsuri la întrebările prealabile
ridicate în cauze în care nu era vorba despre validitatea unui act comunitar, ci despre
interpretarea acestuia. Astfel, în cauzele reunite C-267/81 la C-269/81107, Curtea a menŃionat:
„1. Efectul substituirii ComunităŃii Acordului general privind tarifele şi comerŃul a
intervenit la 1 iulie 1968, ca urmare a intrării în vigoare a tarifului vamal comun. Astfel, la
această vreme, Comunitatea, anterior finalizării perioadei de tranziŃie, îşi asumă plenitudinea
atribuŃiilor sale în domeniul aplicării Acordului general.
2. Comunitatea, substituindu-se statelor membre în ceea ce priveşte executarea
obligaŃiilor prevăzute în GATT, Acord care a intrat în vigoare la 1 iulie 1968, data aplicării
TVC, dispoziŃiile din acest acord pot fi supuse, din acest moment, interpretării CurŃii, în
temeiul art. 177 din Tratat.
3. Protocoalele tarifare din 16 iulie 1962 şi 30 iunie 1967, încheiate de către
Comunitate în cadrul GATT constituie acte adoptate de către instituŃiile comunitare, în sensul
art. 177 alin. 1 litera B9 din Tratat, intrând, astfel în competenŃa prejudicială atribuită
CJCE”108.
Actele adoptate de către organele înfiinŃate prin anumite acorduri internaŃionale. După
cum am menŃionat, în temeiul competenŃei recunoscută pentru interpretarea acordurilor
internaŃionale, Curtea interpretează şi actele adoptate de către organele constituite prin unele
acorduri pe care Comunitatea le-a încheiat. Însă, Curtea interpretează numai acele acte care
sunt considerate ca făcând parte integrantă din ordinea juridică comunitară, adică numai în
măsură în care aceste acte prezintă o legătură directă cu acordurile pe care le pune în aplicare.
Astfel, Curtea îşi exercită competenŃa de interpretare cu privire la deciziile adoptate de către
consiliile instituite prin acordurile de asociere. Cu titlu de exemplu, menŃionăm hotărârea
CJCE din 20 septembrie 1990109, hotărâre în care instanŃa de la Luxemburg a precizat faptul
102
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că „dispoziŃiile care au fost stabilite pentru punerea în aplicare a unui acord de asociere
încheiat între Comunitate şi un stat terŃ, Consiliul de asociere înfiinŃat prin acel acord, face
parte integrantă din ordinea juridică comunitară de la data intrării lor în vigoare, astfel încât
Curtea este competentă să se pronunŃa în baza art. 177 din Tratat”110.
În hotărârea Deutsche Shell AG, Curtea şi-a recunoscut competenŃa de a interpreta
actele comisiei mixte de tranzit între CEE şi AsociaŃia Europeană a Liberului Schimb111.
f)
Statutele organismelor înfiinŃate printr-un act al Consiliului sau al altor
organisme
Nu este exclus ca aceste statute să facă şi ele obiectul unei cereri prealabile în
interpretare.
g)
Interpretarea convenŃiilor încheiate între statele membre
Ca regulă, convenŃiile încheiate între statele membre nu pot face obiectul unei
interpretări preliminare în temeiul art. 234 TCE. Mai mult, un acord încheiat între anumite
state membre nu poate fi interpretat de către Curte.
h)
Trimiterile la normele comunitare prin dreptul naŃional sau printr-o dispoziŃie
contractuală
Scopul interpretării realizate de către Curte în virtutea art. 234 TCE este acela de a
asigura o interpretare uniformă dreptului comunitar. Acest lucru este posibil chiar şi atunci
când dreptul comunitar este aplicabil ca urmare a unei reglementări interne a statului membru.
În acest sens, menŃionăm hotărârea CJCE, Dzodi112. Potrivit acesteia, „în cazul în care dreptul
comunitar devine aplicabil în baza dispoziŃiilor din dreptul naŃional, numai judecătorul
naŃional este cel care poate aprecia necesitatea aplicării dreptului comunitar. Dacă acesta
consideră că este oportună aplicarea unei dispoziŃii comunitare la situaŃia internă care stă la
baza litigiului ce i-a fost dedus, judecătorul naŃional poate sesiza Curtea cu o întrebare
prealabilă în condiŃiile prevăzute la art. 177. Cu toate acestea, competenŃa CurŃii este limitată
numai la interpretarea dreptului comunitar. Curtea nu poate Ńine cont de economia generală a
dispoziŃiilor din dreptul intern care au făcut posibilă aplicarea dreptului comunitar”113. În
acelaşi sens este şi hotărârea din 17 iulie 1997114.
Curtea este competentă să răspunde unei întrebări preliminare, inclusiv, atunci când
aceasta a apărut într-un litigiu în care o dispoziŃie contractuală trimitea la conŃinutul normelor
comunitare pentru a determina limita în care responsabilitatea financiară a uneia dintre părŃi ar
putea fi angajată, Ńinând cont de existenŃa unui interes manifest din ordinii juridică
comunitară. În această situaŃie, însă, Curtea este competentă numai în ceea ce priveşte
interpretarea dispoziŃiilor comunitare, ea neputând să ofere un răspuns cu privire la economia
generală a contractului, nici la dispoziŃiile din dreptul intern care pot determina forŃa
obligaŃiilor contractuale. În această situaŃie, numai judecătorul naŃional este cel care poate lua
în considerare limitele pe care dreptul intern şi contractul pot să ducă la aplicarea dreptului
comunitar115.

110

Traducere neoficială.
CJCE, 21 ianuarie 1993, Deutsche Shell AG ./Hauptzollamt Hamburg-Harburg, C-188/91.
112
CJCE, 18 octombrie 1990, C-297/88.
113
Traducere neoficială.
114
CJCE, 17 iulie 1997, Leur-Bloem c./Inspecteur der Belastingdient/Ondernemingem Amsterdam 2, C-28/95.
115
CJCE, 25 iunie 1992, Federconsorzi c./AIMA, C-88/91.
111

20

Institutul European din România – Studii de strategie şi politici (SPOS 2008)
B. Validitatea actelor comunitare
În ceea ce priveşte aprecierea validităŃii dreptului derivat, reamintim faptul că articolul
234 TCE prevede faptul că instanŃa europeană este competentă să statueze cu titlu preliminar
asupra „validităŃii actelor adoptate de către instituŃiile ComunităŃii şi de către BCE116”.
Cererea preliminară privind validitatea unui act comunitar reprezintă un mijloc de
control al legalităŃii actelor comunitare, prin care „se impune respectarea ierarhiei normelor
juridice”117. În acest fel, Curtea realizează un control de legalitate externă şi internă a actelor
comunitare, asemănător celui efectuat prin acŃiunea în anulare118. Potrivit CJCE119, instanŃele
naŃionale pot examina ele însele validitatea actelor comunitar, dar nu sunt competente să
constate invaliditatea acestora. Altfel spus, în cazul în care instanŃele naŃionale consideră că
argumentele în sensul nelegalităŃii sunt neîntemeiate, pot decide că actul comunitar este legal
şi îl vor aplică la speŃă. Însă, dacă instanŃele consideră că actul este ilegal, acestea nu au
competenŃa de a declara nevaliditatea, fiind obligate să sesizeze Curtea de JustiŃie.
În ceea ce priveşte actele comunitare care pot face obiectul unei cereri preliminare în
constatarea validităŃii, Curtea, a arătat, în hotărârea Grimaldi120, faptul că „art. 177 atribuie
CurŃii competenŃa de a statua, cu titlu preliminar, cu privire la validitatea şi interpretarea
actelor adoptate de către instituŃiile comunitare, fără nici o excepŃie”, incluzând, astfel, şi
recomandările. Astfel, putem reŃine că instanŃa comunitară poate să controleze validitatea
tuturor actelor care sunt prevăzute de articolul 249121 TCE. În plus, Curtea a precizat, în
avizul nr. 1/75, faptul că acordurile internaŃionale la care Comunitatea este parte pot face
obiectul unei cereri preliminare în constatarea validităŃii. În plus, şi actele Parlamentului
European pot fi controlate în ceea ce priveşte validitatea. Trebuie remarcat faptul că nu poate
fi solicitată aprecierea validităŃii tratatelor constitutive şi a tratatelor şi a actelor modificatoare.
De asemenea, nu poate fi cerută verificarea validităŃii hotărârilor CurŃii de JustiŃie, deoarece
acestea sunt învestite cu autoritate de lucru judecat. Nici hotărârile Tribunalului de Primă
InstanŃă nu pot face obiectul verificării validităŃii122.
Trebuie menŃionat faptul că, în aprecierea validităŃii actelor comunitare, instanŃa
comunitară a considerat este necesară realizarea unui control de legalitate, asimilând, în acest
caz, validitatea cu legalitatea. Controlul de legalitate realizat asupra actului comunitar în
cauză se face atât din punct de vedere formal, cât şi din punct de vedere material. În opinia
profesorului Guy Isaac123, acŃiunea în constatarea validităŃii se prezintă ca un complement al
recursului în anulare şi al excepŃiei de ilegalitate, devenind, astfel, un instrument important de
apărarea a intereselor particularilor. În acest sens, precizăm, cu titlu de exemplu, cazul
regulamentelor, a căror validitate poate fi verificată de către Curte, inclusiv la cererea unui
particular, firesc, prin intermediul instanŃei naŃionale. Însă, particularii nu pot introduce un
recurs în anulare, ce are ca obiect un regulament, deoarece legitimarea procesuală activă, în
această situaŃie, o au numai reclamanŃii privilegiaŃi, şi anume Comisia, Consiliul, Parlamentul
şi statele membre.
Dacă instanŃa de la Luxemburg s-a pronunŃat în sensul că un act comunitar nu este
valid, acesta nu va fi declarat nul, acesta continuând să subziste, neputând fi privat de efect
116
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decât de către instituŃia care l-a adoptat. Judecătorul naŃional, însă, nu va aplica norma
respectivă în soluŃionarea procesului.
1.4. Procedura de soluŃionare a cererii de pronunŃare a unei hotărâri preliminare de către
Curtea de JustiŃie
A. Procedura ordinară
Procedura în faŃa CurŃii de JustiŃie se deosebeşte de procedura de judecată în faŃa
anumitor instanŃe supreme naŃionale prin două elemente, şi anume:
- procedura în faŃa CurŃii de JustiŃie este reglementată de norme de drept prevăzute
expres fie în Tratate, fie în Statutul CurŃii de JustiŃie124 (art. 23), fie în Regulamentul său de
procedură125 (art. 103-104b). În consecinŃă, Curtea nu poate să deroge de la aceste reguli;
- procedura în faŃa CurŃii este supusă unui regim lingvistic specific unei ComunităŃi
multilingve, ceea ce influenŃează natura şi scopul procedurii scrise şi orale126.
În plus, procedura întrebărilor preliminare diferă de procedura urmată, de regulă, în
faŃa CJCE, în cadrul altor acŃiuni introduse în faŃa instanŃei de la Luxembourg. În derularea
acestei proceduri, trebuie să se Ńină cont de faptul că aceasta este o procedură de la judecător
la judecător, neexistând decât o legitimare procesuală activă. În faŃa CurŃii, în acest caz, nu
este vorba despre o procedură contradictorie, propriu-zisă, deoarece intervenienŃii nu pot
schimba între ei replici şi duplici şi nu au ocazia să răspundă decât în cadrul procedurii orale.
Prin „parte în proces” se înŃelege, în sensul acestei prevederi, orice stat membru şi orice
instituŃie care este parte sau intervenient în litigiu sau care a depus observaŃii scrise în cadrul
uneia dintre procedurile preliminare.
Judecătorul naŃional care ridică o întrebare preliminară, suspendă procesul pendinte şi
comunică hotărârea sa CurŃii. Decizia instanŃei naŃionale de a deschide o procedură
preliminară la Luxembourg este notificată CurŃii. Cererea se transmite grefierului CurŃii.
PărŃile din litigiul aflat pe rolul instanŃei naŃionale nu pot să sesizeze direct Curtea şi nici nu
sunt obligate să reacŃioneze până în momentul în care cererea formulată de către instanŃa
naŃională nu le este comunicată de către Grefa CurŃii. Potrivit Notei informative cu privire la
formularea cererilor pentru pronunŃarea unei hotărâri preliminare de către organele
jurisdicŃionale naŃionale127, hotărârea prin care judecătorul naŃional înaintează CurŃii cererea
de pronunŃare a unei hotărâri preliminare poate să îmbrace orice formă admisă de dreptul
intern în materia incidentelor procedurale. BineînŃeles, există anumite puncte ce trebuie să fie
detaliate în cerere, aspecte pe care, deja, le-am precizat. Amintim numai un aspect referitor la
necesitatea menŃionării domiciliului în cerere. „În cauzele având ca obiect pronunŃarea unei
hotărâri preliminare nu există obligaŃia indicării unui domiciliu ales, comunicarea actelor de
procedură realizându-se prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Cu toate
acestea, părŃile îşi pot da acordul ca actele să le fie comunicate prin fax128 sau prin orice alte
mijloace tehnice de comunicare”129. Actele de procedură, precum şi întreaga corespondenŃă
privind cauzele cu care este sesizată Curtea trebuie adresate grefei CurŃii la adresa
poştală130sau depuse direct la grefă, la sediul CurŃii131 sau, în afara programului de lucru al
grefei, la recepŃia CurŃii. Transmiterea prealabilă a unui act de procedură prin fax sau prin e124
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mail (ECJ.Registry@curia.europa.eu) este luată în considerare în privinŃa termenelor
procedurale cu condiŃia ca această transmitere şi depunerea ulterioară a actului de procedură
să se efectueze în condiŃiile stabilite în Regulamentul de procedură. Astfel de transmiteri
trebuie efectuate numai la numărul de fax sau la adresa de e-mail menŃionate.
Cererea poate fi redactată în oricare din cele 23 de limbi comunitare. DispoziŃiile
comunitare nu prevăd nici o formalitate specială pentru introducerea cererii. Singurele
condiŃii sunt cele generale, de exemplu: litigiul să aibă legătură cu dreptul comunitar; să fie
vorba despre un litigiu efectiv; întrebarea formulată trebuie să fie susceptibilă de a primi un
răspuns util ş.a.
Conform dispoziŃiilor Notei Informative, întrebarea sau întrebările adresate de către
jurisdicŃia naŃională trebuie să se regăsească într-o parte distinctă şi în mod clar
individualizată a hotărârii de trimitere132. Având în vedere faptul că cererea de pronunŃare a
unei hotărâri prealabile este notificată şi celor care ar putea depune observaŃii, aceasta va fi
tradusă133, fapt pentru care este necesar ca cererea să fie redactată într-o manieră simplă, clară
şi precisă, evitând detaliile inutile, dar, în acelaşi timp, trebuie să fie completă şi să conŃină
toate informaŃiile pertinente, pentru a permite CurŃii, dar şi subiectelor îndreptăŃite să
formuleze observaŃii, să îşi facă o idee clară cu privire la cadrul factual şi juridic al litigiului
principal.
Grefierul CurŃii este cel care înregistrează cererea şi o transmite părŃilor din litigiul
naŃional, statelor membre ale UE, Comisia Europeană134 şi, eventual, Consiliului, dacă acesta
din urmă este autorul unui act vizat în cerere. În termen de două luni de la data ultimei
notificări, toŃi destinatarii au posibilitatea de a depune la Curte memorii sau observaŃii scrise.
Potrivit art. 23 alin. 3 din Statul CurŃii de JustiŃie, decizia instanŃei naŃionale este
notificată, tot prin intermediul grefierului şi statelor păŃii la Acordul privind SpaŃiul Economic
European, altele decât statele membre135, precum şi AutorităŃii de supraveghere a AELS
menŃionată de acordul respectiv, care, în cazul în care este vizat unul dintre domeniile de
aplicare ale acordului, pot depune şi ele, tot în termen de două luni de la ultima notificare,
memorii sau observaŃii scrise.
„În cazul în care un acord privind un domeniu determinat, încheiat de Consiliu cu unul
sau mai multe state terŃe, prevede că acestea din urmă pot prezenta memorii sau observaŃii
scrise în cazul în care o instanŃă a unui stat membru adresează CurŃii o întrebare preliminară
privind domeniul de aplicare al acordului, decizia instanŃei naŃionale referitoare la o astfel de
întrebare se notifică, de asemenea, statelor terŃe în cauză, care pot depune la Curte, în termen
de două luni de la data notificării, memorii sau observaŃii scrise”136.
Termenului de două luni i se adaugă un termen pentru considerente de distanŃă de 10
zile. Acest termen este unul imperativ şi nu poate fi prorogat. nu este susceptibil de prorogare.
Scopul observaŃiilor scrise este acela de a sugera răspunsurile ce ar trebui date
întrebărilor adresate CurŃii şi, în acelaşi timp, de a expune, în mod succint, dar complet,
argumentaŃia în sprijinul răspunsurilor propuse. Este important să se aducă la cunoştinŃa
CurŃii împrejurările de fapt ale acŃiunii principale, precum şi dispoziŃiile pertinente din
legislaŃia naŃională aplicabile în cauză137. Precizăm faptul că aceste observaŃii nu au valoare
132
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de concluzii; obiectul lor se limitează numai la problemele de drept comunitar invocate în
cererea preliminară. Prin urmare, părŃile nu pot aduce argumente pe fondul cauzei.
ObservaŃiile scrise trebuie să expună138:
- elementele de fapt şi dispoziŃiile de drept intern pertinente;
- argumentaŃia juridică, cuprinzând referiri la jurisprudenŃa CurŃii;
- răspunsurile la întrebările adresate de jurisdicŃia naŃională, răspunsuri pe care partea
le propune CurŃii.
Trebuie precizat că, la nivel comunitar, există o diferenŃă între limba în care poate fi
redactată cererea şi limba de procedură. Astfel, potrivit art. 29 alin. (2) par. 2, limba de
procedură, în cazul cererilor pentru pronunŃarea unei hotărâri preliminare, este cea a instanŃei
naŃionale care sesizează Curtea. La cererea corespunzător motivată a unei părŃi din acŃiunea
principală şi după ascultarea celeilalte părŃi şi a avocatului general, poate fi autorizată pentru
procedura orală folosirea ca limbă de procedură a unei alte limbi comunitare. În cazul Statele
părŃi la Acordul privind SEE, altele decât statele membre, precum şi Autoritatea de
supraveghere a AELS pot fi autorizate să folosească una dintre cele 23 de limbi comunitare,
alta decât limba de procedură, atunci când participă la una dintre procedurile preliminare. În
ceea ce priveşte statele terŃe care participă la o procedură preliminară, acestea pot fi autorizate
să folosească una dintre cele 23 de limbi comunitare, alta decât limba de procedură.
Regula reprezentării obligatorii a părŃilor cunoaşte anumite modificări în cauzele
având ca obiect pronunŃarea unei hotărâri preliminare (articolul 104 alineatul (2) din RP).
Orice persoană care are dreptul să reprezinte şi/sau să asiste părŃile în litigiul aflat pe rolul
instanŃei naŃionale o poate face în egală măsură şi în faŃa CurŃii. Prin urmare, dacă regulile de
procedură aplicabile în litigiul cu care a fost învestită instanŃa naŃională nu impun ca părŃile să
fie reprezentate, acestea au dreptul de a prezenta personal observaŃii scrise şi orale în faŃa
CurŃii139.
Regulamentul de procedură al CurŃii, reglementează şi instituŃia asistenŃei judiciare
gratuite. Aceasta poate fi solicitată, „în egală măsură, şi în cadrul unei cereri având ca obiect
pronunŃarea unei hotărâri preliminare. Cu toate acestea, însă, într-o astfel de cauză, partea ar
trebui să adreseze, cu prioritate, o astfel de cerere autorităŃii competente din propria Ńară.
Pentru a se stabili starea de nevoie, partea interesată trebuie să aducă la cunoştinŃa CurŃii orice
informaŃii relevante şi, în special, să prezinte o adeverinŃă cu privire la acest aspect eliberată
de autoritatea competentă”140.
În faŃa CurŃii de JustiŃie, procedura cererilor preliminare, ca regulă, cunoaşte două
etape: etapa scrisă şi etapa orală. CJCE poate, însă, să decidă ca procedura orală să nu se mai
desfăşoare, pronunŃându-se după derularea şi închiderea procedurii scrise. InstanŃa de la
Luxembourg poate pune capăt procesului deschis în faŃa sa, printr-o ordonanŃă motivată,
atunci când:
- o întrebare formulată cu titlu preliminar este identică cu o întrebare asupra căreia
Curtea s-a pronunŃat deja;
- răspunsul la o astfel de întrebare poate fi, în mod clar, dedus din jurisprudenŃă141;
- răspunsul la întrebarea formulată cu titlu preliminar nu lasă loc nici unei îndoieli
rezonabile.
Totodată, după depunerea memoriilor sau a observaŃiilor scrise, pe baza raportului
judecătorului raportor, după informarea persoanelor interesate care au dreptul să depună astfel
de memorii sau observaŃii scrise şi dacă nici una dintre acestea nu depune o cerere prin care să
arate motivele pentru care solicită să fie ascultată, Curtea, după ascultarea avocatului general,
138
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poate să decidă încheierea procedurii, fără derularea etapei orale. Cererea se formulează în
termen de trei săptămâni de la data comunicării către partea sau persoana interesată a
memoriilor sau observaŃiilor scrise depuse. Acest termen poate fi prelungit de către
preşedinte. PărŃile sunt limitate la un singur schimb de replici, iar termenele date sunt mai
scurte
Curtea are posibilitatea de a cere, înainte de a se pronunŃa, şi după ascultarea
avocatului general, explicaŃii şi lămuriri suplimentare jurisdicŃiei naŃionale.
„În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată efectuate în cadrul cererilor având ca
obiect pronunŃarea unei hotărâri preliminare, decizia CurŃii face trimitere, printr-o formulă
standard, la hotărârea finală ce urmează a fi pronunŃată de către instanŃa naŃională care a
sesizat Curtea. InstituŃiile comunitare, statele membre şi statele părŃi la Acordul SEE care au
prezentat observaŃii în cadrul acestei proceduri suportă cheltuielile efectuate”142.
B. Procedura accelerată
Potrivit art. 103a, „la cererea instanŃei naŃionale, preşedintele poate, în mod
excepŃional, la propunerea judecătorului raportor şi după ascultarea avocatului general, să
dispună judecarea trimiterii preliminare potrivit unei proceduri accelerate, atunci când
împrejurările invocate justifică urgenŃa deosebită în pronunŃarea asupra întrebării formulate cu
titlu preliminar. În acest caz, preşedintele stabileşte fără întârziere data şedinŃei, care se
comunică părŃilor din acŃiunea principală şi celorlalte persoane interesate menŃionate, deja,
anterior.
Într-un termen stabilit de preşedinte, care nu poate fi mai mic de 15 zile, părŃile şi
celelalte persoane interesate pot să depună memorii sau observaŃii scrise. Preşedintele poate
solicita părŃilor şi celorlalte persoane interesate să limiteze memoriile sau observaŃiile scrise la
problemele de drept esenŃiale ridicate de întrebarea preliminară.
Eventualele memorii sau observaŃii scrise se comunică înainte de şedinŃă părŃilor şi
celorlalte persoane interesate. Curtea se pronunŃă după ascultarea avocatului general.
C. Procedura de urgenŃă
Articolul 104b din Regulamentul de procedură al CJCE introduce o procedură
simplificată, numită de urgenŃă. „(1) La cererea instanŃei naŃionale sau, cu titlu excepŃional,
din oficiu, o trimitere preliminara prin care sunt adresate una sau mai multe întrebări
referitoare la domeniile vizate de titlul VI din Tratatul privind Uniunea sau de titlul IV al celei
de a treia părŃi din Tratatul CE poate sa fie judecata potrivit unei proceduri de urgenta, care
deroga de la prevederile prezentului regulament”143.
Aplicarea procedurii de urgenŃă este decisă de către Curte. În principiu, o astfel de
decizie este adoptată numai la cererea motivată a instanŃei de trimitere. În mod excepŃional,
Curtea poate decide, din oficiu, ca o trimitere preliminară să fie judecată potrivit procedurii
preliminare de urgenŃă atunci când aceasta pare a fi necesară144.
Cererea instanŃei naŃionale trebuie să cuprindă împrejurările de drept şi de fapt care
demonstrează urgenŃa şi justifică aplicarea acestei proceduri derogatorii şi să indice, dacă este
posibil, răspunsurile la întrebările preliminare pe care le propune instanŃa naŃională. În cazul
în care instanŃa naŃională nu a formulat o cerere de aplicare a procedurii de urgenŃă şi dacă
judecarea cauzei potrivit acestei proceduri apare, la prima vedere, ca fiind necesară,
preşedintele CurŃii poate să solicite camerei prevăzute căreia i-a fost repartizată cauza, să se
142
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pronunŃe asupra necesităŃii de a judeca trimiterea preliminară potrivit acestei proceduri145.
Examinarea internă a cauzelor supuse acestei noi proceduri este considerabil accelerată,
deoarece, încă de la primirea acestora la Curte, toate cauzele care Ńin de spaŃiul de libertate,
securitate şi justiŃie sunt încredinŃate unei camere de cinci judecători special desemnată pentru
a asigura, pentru o perioadă de un an, selectarea şi examinarea acestor cauze. Dacă această
cameră decide să dea curs cererii de aplicare a procedurii de urgenŃă, se va pronunŃa într-un
termen scurt după şedinŃă, după ascultarea avocatului general146.
Decizia de judecare a trimiterii preliminare potrivit procedurii de urgenŃă se adoptă de
camera desemnată, pe baza raportului judecătorului raportor şi după ascultarea avocatului
general147.
Potrivit alin. 2 al art. 104b, atunci când instanŃa naŃională a solicitat aplicarea
procedurii de urgenŃă în cazul unei trimiteri preliminare sau atunci când preşedintele a
solicitat camerei desemnate cu soluŃionarea cauzei examinarea necesităŃii judecării trimiterii
preliminare potrivit acestei proceduri, grefierul notifică acest aspect părŃilor din cauza aflată
pe rolul instanŃei naŃionale, statului membru de care aparŃine această instanŃă, precum şi
instituŃiilor interesate148. Se poate observa faptul că, spre deosebire de procedura obişnuită, în
scopul asigurării celerităŃii, procedura preliminară de urgenŃă operează o distincŃie între
protagoniştii admişi să participe la faza scrisă a procedurii şi cei care sunt abilitaŃi să participe
la faza orală a acesteia. În cadrul acestei proceduri, pot depune observaŃii scrise, după cum am
precizat, în limba de procedură şi într-un termen scurt, doar părŃile din litigiul principal, statul
membru de care aparŃine instanŃa de trimitere, Comisia Europeană şi, dacă este cazul,
Consiliul şi Parlamentul European, dacă este pus în discuŃie unul dintre actele acestora.
Celelalte persoane interesate şi, în special, statele membre, altele decât cel de care aparŃine
instanŃa de trimitere, nu dispun de această facultate, însă sunt invitate la o şedinŃă în cursul
căreia, dacă doresc, pot face cunoscute observaŃiile lor orale referitoare la întrebările
formulate de instanŃa naŃională şi la observaŃiile scrise depuse în cauză149.
Decizia de a judeca sau nu trimiterea preliminară potrivit procedurii de urgenŃă se
comunică instanŃei naŃionale, precum şi părŃilor, statului membru şi instituŃiilor menŃionate.
Decizia de judecare a trimiterii potrivit procedurii de urgenŃă stabileşte termenul în care
intervenienŃii pot depune memorii sau observaŃii scrise. Decizia poate menŃiona chestiunile de
drept la care trebuie să se refere aceste memorii sau observaŃii scrise şi poate stabili întinderea
maximă a acestor înscrisuri150.
Pentru a asigura celeritatea vizată, procedura se va derula în practică în principal pe
cale electronică. Schimburile CurŃii cu instanŃele naŃionale, cu părŃile din litigiul principal, cu
statele membre şi cu instituŃiile comunitare se vor efectua, în cea mai mare măsură cu putinŃă,
prin acest mijloc de comunicare151.
În cazuri de urgenŃă deosebită, camera poate decide absenta fazei scrise (fără
depunerea memoriilor sau a observaŃiilor scrise
Deşi introducerea unei cereri de pronunŃare a unei hotărâri preliminare conduce la
suspendarea procedurii naŃionale până când Curtea se pronunŃă, în aşteptarea hotărârii
acesteia, instanŃa de trimitere rămâne, totuşi, competentă să adopte măsuri de conservare în
scopul de a proteja interesele părŃilor, în special cu privire la un act administrativ naŃional
întemeiat pe un act comunitar ce face obiectul unei trimiteri preliminare în vederea aprecierii
validităŃii.
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Dacă trimiterea preliminară nu se judecă potrivit procedurii de urgenŃă, procedura
continuă potrivit celei obişnuite.
Curtea a pronunŃat prima hotărâre în temeiul art. 104b Regulamentul de procedură al
CurŃii în data de 11 iulie 2008, în C-195/08 PPU, Rinau. “Prin OrdonanŃa din 21 mai 2008,
depusă la grefa CurŃii la 22 mai 2008, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas a solicitat ca
trimiterea preliminară să fie judecată potrivit procedurii de urgenŃă prevăzute la articolul 104b
din Regulamentul de procedură”152. InstanŃa naŃională a motivat această cerere făcând
trimitere la considerentul (17) al regulamentului153, care menŃionează înapoierea fără
întârziere a unui copil răpit, şi la articolul 11 alineatul (3) din acelaşi regulament, care
stabileşte un termen de şase săptămâni în care instanŃa sesizată cu o cerere de înapoiere
trebuie să pronunŃe hotărârea. „InstanŃa naŃională constată necesitatea de a acŃiona cu
celeritate pentru motivul că orice întârziere ar fi extrem de defavorabilă pentru relaŃiile dintre
copil şi părintele cu care acesta nu locuieşte. Degradarea acestor relaŃii s-ar putea dovedi
ireparabilă. InstanŃa de trimitere invocă, de asemenea, necesitatea protejării copilului
împotriva unui eventual prejudiciu ce i-ar putea fi cauzat şi necesitatea de a asigura un
echilibru corect între interesele copilului şi cele ale părinŃilor săi, ceea ce ar impune
deopotrivă recurgerea la procedura de urgenŃă. La propunerea judecătorului raportor, după
ascultarea avocatului general, Camera a treia a CurŃii a hotărât să admită cererea instanŃei de
trimitere de judecare a trimiterii preliminare potrivit procedurii de urgenŃă”154.
A doua hotărâre, în temeiul art. 104b, a fost pronunŃată în data de 12 august 2008 în
cauza C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea. „Printr-o scrisoare din 3 iulie 2008, depusă la
grefa CurŃii la aceeaşi dată, Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a
solicitat ca trimiterea preliminară să fie judecată în procedura de urgenŃă prevăzută la articolul
104b din Regulamentul de procedură. InstanŃa de trimitere a motivat această cerere arătând că
domnul Santesteban Goicoechea era deŃinut, după executarea unei pedepse cu închisoarea,
numai pe baza unei reŃineri în vederea extrădării efectuate în cadrul procedurii de extrădare în
care a fost formulată întrebarea preliminară. Camera a treia a CurŃii a decis la 7 iulie 2008,
după ascultarea avocatului general, să admită cererea instanŃei de trimitere privind judecarea
trimiterii preliminare în procedură de urgenŃă”155.
1.5 Efectele hotărârilor preliminare
Astfel cum s-a arătat în literatura de specialitate156, în absenŃa oricărei subordonări
între instanŃele naŃionale şi instanŃa comunitară, în temeiul principiului priorităŃii dreptului
comunitar asupra dreptului naŃional, instanŃele naŃionale au obligaŃia de a respecta, în
soluŃionarea cauzelor, ceea ce Curtea de JustiŃie a decis cu privire la interpretarea sau
validitatea dreptului comunitar.
Autoritatea unei hotărâri preliminare constă în forŃa obligatorie a acesteia faŃă de
instanŃa care a solicitat-o şi instanŃele care ar judeca cauza în căile de atac, şi în aplicabilitatea
generală faŃă de celelalte instanŃe.
Hotărârile preliminare produc în principiu efecte retroactive de la data emiterii actului
şi, pe cale de excepŃie, de la data indicată de către Curte în hotărârea respectivă
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A Autoritatea hotărârilor preliminare
O hotărâre preliminară produce efecte atât în cauza în care a fost solicitată cât şi alte
cauze, întrucât interpretarea face corp comun cu dispoziŃiile interpretate pe care le
completează. Curtea de altfel foloseşte sintagma de a “spune dreptul” („dit pour droit”) în
dispozitivul hotărârilor privind interpretarea, ceea ce sugerează că exprimă o regulă de drept
sau mai exact că îi oferă o nouă formulare157.
Interpretarea dată de către Curte obligă instanŃele naŃionale investite cu litigiul în
cadrul căruia a fost solicitată interpretarea, dar autoritatea acestor hotărâri depăşeşte aceste
limite având în vedere că şi alte instanŃe naŃionale sunt obligate să respecte autoritatea
hotărârilor privind interpretarea pronunŃate de către Curte şi nu pot da o altă interpretare din
proprie iniŃiativă textelor deja interpretate de către Curte. Însă instanŃele dispun de o
alternativă: fie se conformează interpretării oferite de către Curte, fie solicită CurŃii
pronunŃarea unei noi hotărâri preliminare în interpretare.
a) Autoritatea hotărârilor preliminare privind interpretarea
Curtea, prin jurisprudenŃa sa, a hotărât că există un “caracter obligatoriu pe care îl
dobândesc hotărârile preliminare în ce priveşte instanŃele naŃionale”158
Regulamentul privind procedura în faŃa CurŃii prevede, în articolul 65, că hotărârea
preliminară are forŃă obligatorie începând cu ziua pronunŃării sale.
Hotărârea în interpretare pronunŃată de către Curte are „autoritate cu putere de lucru
interpretat”, care include atât forŃa obligatorie (ce obligă instanŃa naŃională să respecte
interpretarea dispoziŃiilor şi actelor comunitare) 159 cât şi aptitudinea pe care o are instanŃa
naŃională de a investi din nou Curtea de JustiŃie160 cu o nouă întrebare preliminară.
Prin urmare, această autoritate specifică are două componente.
Pe de o parte, hotărârea privind interpretarea are autoritate erga omnes, dar nu absolută.
Cu alte cuvinte, întrucât dispozitivul hotărârii preliminare se include în norma interpretată,
obligatorie a fi aplicat de către toate instanŃele naŃionale, se poate vorbi de “autoritate de lucru
interpretat”, care interzice oricărei instanŃe naŃionale să adopte o altă interpretare
incompatibilă cu semnificaŃia şi aplicarea dreptului comunitar, astfel cum a fost hotărâtă de
către Curte161.
Pe de altă parte, în acelaşi timp orice instanŃă naŃională care este obligată să respecte
interpretarea deja statuată de către Curte, îşi conservă intactă facultatea de a investi Curtea cu
o nouă întrebare preliminară susceptibilă de a duce la adoptarea unei soluŃii diferite.
În acest sens, în cauza Milch-Fett-und Eierkontor, Curtea a statuat că „hotărârile
pronunŃate de către curte în temeiul art. 177 sunt obligatorii pentru instanŃele naŃionale
investite cu litigiul în cadrul căruia aceste hotărâri au fost pronunŃate” şi că „ interpretarea
dată de către Curte obligă aceste instanŃe dar le revine acestora să aprecieze dacă sunt
suficient de edificate prin hotărârea preliminară pronunŃată, sau dacă este necesar să
investească din nou Curtea.”
ForŃa obligatorie a fost reconfirmată de către Curte într-o ordonanŃă din 5 martie 1986,
Wunsche, în care confirmă obligaŃia judecătorului naŃional şi în plus precizează că soluŃia are
autoritate de lucru judecat: „o hotărâre, în care Curtea a statuat cu titlu preliminar cu privire la
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interpretarea sau validitatea unui act adoptat de către o instituŃie comunitară, rezolvă, cu
autoritate de lucru judecat, una sau mai multe probleme de drept comunitar şi leagă
judecătorul naŃional în ceea ce priveşte soluŃia dată în litigiul principal”. În plus, Curtea
defineşte cadrul şi limitele opŃiunii instanŃei de a întreba din nou Curtea, atunci când instanŃa
naŃională “se loveşte de dificultăŃi de înŃelegere sau de aplicare a hotărârii, atunci când
adresează CurŃii o nouă întrebare sau atunci când aduce noi elemente de apreciere susceptibile
de a conduce Curtea la a răspunde diferit unei întrebări care a fost deja pusă”. Cu toate
acestea, instanŃa nu poate contesta validitatea hotărârii deja pronunŃate: „articolele 38/41 din
Statutul CurŃii, cu privire la recursurile extraordinare împotriva hotărârilor CurŃii, nu se aplică
hotărârilor date în materie preliminară. Cu toate acestea, autoritatea unei astfel de hotărâri nu
constituie obstacol pentru judecătorul naŃional destinatar să sesizeze din nou Curtea, înainte
de a se pronunŃa în litigiul principal”.
Cu referire la alte instanŃe, răspunsul dat de către Curte obligă toate instanŃele care ar
putea fi ulterior investite cu soluŃionarea unor căi de atac în, care va trebui să pronunŃe o
soluŃie în conformitate cu interpretarea oferită de către Curtea de JustiŃie.
Exercitarea căilor de atac poate aduce litigiul pe rolul unei instanŃe care pronunŃă
hotărâri definitive, situaŃie în care această instanŃă se poate considera exonerată de obligaŃia
de solicitare la care este Ńinută, cu condiŃia de a aplica soluŃia pronunŃată de către Curte, fără
însă a fi împiedicată să facă uz de dreptul său de a solicita o nouă pronunŃare a unei hotărâri
preliminare162.
Hotărârile preliminare în interpretare produc efecte şi în alte litigii, atât în cazul celor
aflate pe rolul instanŃelor ce pronunŃa hotărâri susceptibile de căi de atac cât şi pe rolul
instanŃelor ce pronunŃă hotărâri nesusceptibile de căi de atac.
În cazul unei instanŃe ce pronunŃă o hotărâre în fond, existenŃa unei interpretări îi
limitează puterea de care dispune pentru a soluŃiona ea însăşi interpretarea textului comunitar
pe care îl identifică şi o determină să pună în aplicare interpretarea deja existentă. În această
situaŃie instanŃa poate alege fie să aplice soluŃia deja pronunŃată de către Curte, fie, dacă
apreciază necesar, să facă uz de dreptul de a solicita pronunŃarea unei noi hotărâri preliminare.
În această situaŃie, Curtea are posibilitatea, atunci când o întrebare este identică cu o întrebare
cu privire la care Curtea s-a pronunŃat, să utilizeze procedura simplificată prevăzută de art.
104 par. 3 din Regulamentul privind procedura în faŃa Curşii, statuând prin ordonanŃă
motivată prin care face trimitere la hotărârea preliminară anterioară.
În ce priveşte instanŃa care pronunŃă hotărâri nesusceptibile de a fi supuse unor căi de
atac, situaŃia este asemănătoare. În prezenŃa unei interpretări anterioare, aceasta are de
asemenea 2 posibilităŃi: fie pune în aplicare interpretarea CurŃii şi este astfel exonerată de
obligaŃia expresă de a solicita pronunŃarea unei hotărâri preliminare, fie poate utiliza dreptul
de solicitare, dacă apreciază necesar. În acest din urmă caz Curtea poate aplica procedura
simplificată prevăzută de art. 104 par. 3 din Regulament.. O atare situaŃie creează o situaŃie
ambivalentă deoarece pe de o parte instanŃa îşi exercită obligaŃia de trimitere, iar pe de altă
parte este descurajată să procedeze astfel datorită inutilităŃii solicitării şi eventualului caracter
sumar al răspunsului.
b) Autoritatea hotărârilor preliminare privind aprecierea validităŃii
O hotărâre pronunŃată în cealaltă ramură – procedura prealabilă privind controlul
validităŃii actelor – produce efecte diferite în funcŃie de conŃinutul deciziei.
Curtea se poate pronunŃa în favoarea validităŃii actului. Pentru instanŃa de trimitere,
această hotărâre are, în principiu, o autoritate absolută. Alte instanŃe îşi conservă intactă
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aptitudinea de a investi Curtea atunci când apreciază că există un interes de a solicita o nouă
examinare pe baza unor motive noi163.
Curtea poate declara dispoziŃia invalidă. Această hotărâre are autoritate absolută
pentru instanŃa care a investit-o cât şi pentru celelalte instanŃe naŃionale care nu mai pot aplica
dispoziŃia invalidă în soluŃionarea vreunei cauze.
JurisprudenŃa CurŃii a pus în evidenŃă faptul că o hotărâre prealabilă prin care se
constată invaliditatea unui act, chiar dacă se adresează instanŃei care a investit-o, “ constituie
un motiv suficient pentru ca oricare altă instanŃă să considere acest act ca invalid şi instanŃa
are dreptul să deducă care sunt consecinŃele acestei constatări în cauza concretă cu care este
investită”. Curtea – prin motivarea din cauza International Chemical corporation - confirmă
faptul că hotărârea prin care se constată invaliditatea unui act are o aplicabilitate generală:
instanŃele trebuie să respingă aplicarea acelui act. În consecinŃă, orice instanŃă este îndreptăŃită
să deducă consecinŃele invalidităŃii actului sau ale unora dintre dispoziŃiile sale pentru a
respinge aplicarea în cauza cu care este investită a actului sau dispoziŃiilor invalide precum şi
a dispoziŃiilor naŃionale care se întemeiază pe acestea. Însăşi Curtea de JustiŃie, fiind investită
cu o cerere în repararea prejudiciului cauzat de către un atare act în beneficiul părŃilor
prejudiciate, a constatat că acestea sunt dispensate de a solicita stabilirea invalidităŃii
actului164. În ce priveşte instanŃele obligate să solicite pronunŃarea hotărârilor preliminare, în
cazul unui act declarat invalid, acestea sunt exonerate de obligaŃia la care sunt Ńinute.
În cazul hotărârilor prin care Curtea se pronunŃă în favoarea validităŃii actului, în
realitate Curtea nu declară actul valid, ci doar respinge motivele de invaliditate invocate.
Curtea afirmă că examinarea întrebării puse nu a evidenŃiat nici un element de natură a afecta
validitatea actului165. Este de remarcat că Curtea nu statuează niciodată în mod pozitiv printro afirmaŃie care să confirme validitatea actului.
Atunci când în faŃa unei instanŃe se invocă motive care au fost deja examinate, fiind
respinse de către Curte, orice instanŃă poate face uz de dreptul său de solicitare pentru a
investi din nou Curtea sau poate respinge aceste motive întemeindu-se pe jurisprudenŃa
anterioară a CurŃii prin care s-a pronunŃat în acest sens.
Dacă însă se invocă motive care nu au mai fost examinate şi respinse de către Curte,
operează o distincŃie în funcŃie de convingerea instanŃei faŃă de argumentele de nevaliditate
invocate. InstanŃele au posibilitatea fie să le respingă, fie – dacă ar avea îndoieli privind
validitatea - trebuie să investească Curtea, indiferent dacă se află într-o poziŃie de cooperare
facultativă sau impusă, în temeiul jurisprudenŃei Foto-Frost.
B Efectul retroactiv al hotărârilor preliminare
Orice interpretare comportă “un efect retrospectiv, în sensul că regula interpretată se
presupune că a avut încă de la originile sale un sens determinat”166. JurisprudenŃa CurŃii a
precizat în mod constat că “interpretarea pe care o dă normelor de drept lămureşte şi
precizează semnificaŃia şi întinderea acestei norme, astfel cum aceasta trebuie sau ar fi trebuit
să fi fost înŃeleasă încă de la momentul intrării sale în vigoare”167.
Hotărârile preliminare în interpretare sau în aprecierea validităŃii au un efect retroactiv
(ex tunc) care operează de la data intrării în vigoare a normei interpretate168. În jurisprudenŃa
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CurŃii se menŃionează adesea că regula interpretată de către Curte „poate şi trebuie să fie
interpretată de instanŃă pentru raporturi juridice născute şi constituite înainte de hotărârea
privind solicitarea de interpretare” Acelaşi principiu al retroactivităŃii operează şi în ce
priveşte hotărârile de constatare a invalidităŃii unui act.169
În principiu, hotărârile preliminare au efect retroactiv în ambele domenii ale procedurii
preliminare, atât în ce priveşte interpretarea, cât şi în ce priveşte validitatea.
Însă principiul retroactivităŃii nu este absolut, Curtea a adus soluŃii nuanŃate în ce
priveşte efectele în timp ale hotărârilor preliminare, putând deroga pe cale de excepŃie, în
anumite circumstanŃe, limitând posibilitatea celor interesaŃi de a invoca dispoziŃia astfel
interpretată. În acest caz, efectul hotărârii curge de la data pronunŃării170. O astfel de limitare
nu poate fi dispusă decât în mod expres de către Curte şi nu de către un stat membru171 şi nu
poate interveni decât numai în cauza în care a fost pronunŃată hotărârea preliminară privind
interpretarea172.
În eventualitatea în care ar decide o astfel de derogare, Curtea ia în considerare două
aspecte, şi anume importanŃa cantitativă a raporturilor juridice de bună credinŃă ca urmare a
cărora poate apare riscul unor grave consecinŃe economice, pe de o parte, şi posibilitatea
rezonabilă de a fi înŃeles dreptul comunitar altfel decât în modul în care a fost interpretat de
către Curte173.
a) Hotărâri preliminare privind interpretarea
Cauza Defrenne II este prima speŃă în care Curtea a abordat, în mod explicit, problema
limitării în timp a efectelor hotărârilor sale preliminare. În această cauză, Curtea s-a pronunŃat
cu privire la efectul direct al fostului articol 119 CEE (devenit art. 141 TCE) care prevedea
egalitatea remunerării între lucrătorii femei şi lucrătorii bărbaŃi. De îndată ce Curtea ar fi
conferit un efect retroactiv soluŃiei, s-ar fi pus problema aplicabilităŃii acestui principiu unor
perioade de remunerare anterioare datei pronunŃării soluŃiei CurŃii. Guvernele unor state
membre au atras atenŃia CurŃii cu privire la consecinŃele economice dezastruoase care ar fi
rezultat din efectul retroactiv al unei astfel de decizii, consecinŃe susceptibile de a antrena
intrarea unor întreprinderi în procedura de faliment174. În numele unor “consideraŃii
imperioase de securitate juridică având în considerare interesele aflate în joc, atât publice cât
şi private”, Curtea, recunoscând principiul efectului direct al egalităŃii remunerării pe criteriul
sexului, a renunŃat să mai pună în discuŃie remunerările pentru perioadele anterioare. Curtea a
admis, în consecinŃă, posibilitatea, excepŃională, a efectului ex nunc175, declarând că, „în
aplicarea principiului general al securităŃii juridice, inerent ordinii juridice comunitare şi
Ńinând cont de gravele probleme pe care hotărârea sa le-ar putea antrena pentru a o transpune
în relaŃiile juridice stabilite cu bună credinŃă, ar putea să limiteze posibilitatea, pentru toŃi cei
interesaŃi, de a invoca dispoziŃia astfel interpretată în vederea repunerii în cauză a acestor
relaŃii juridice. O astfel de limitare ar fi, totuşi, admisă, numai în cazul unei hotărâri care
statuează cu privire la interpretarea solicitată. CerinŃa fundamentală de aplicare uniformă şi
generală a dreptului comunitar implică faptul că aparŃine numai CurŃii posibilitatea de a
decide limitările intratemporale aduse interpretării pe care ea a dat-o”176.
Curtea a apreciat că poate acorda un efect relativ retroactivităŃii, permiŃând
reclamantei cât şi “lucrătorilor care au introdus anterior o cerere de chemare în judecată sau
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au promovat o reclamaŃie echivalentă” să se prevaleze de efectul direct recunoscut
principiului de egalitate a remuneraŃiei între lucrătorii bărbaŃi şi femei. Este de remarcat
faptul că au beneficiat de principiul retroactivităŃii acelor persoane care au avut iniŃiativa de aşi invoca drepturile înainte de pronunŃarea soluŃiei de către Curte.177
b) Hotărâri preliminare privind aprecierea validităŃii
O hotărâre preliminară prin care se constată invaliditatea unui act are şi ea, de
principiu, un efect retroactiv178. Dar Curtea a apreciat că poate decide o limitare a efectelor
hotărârii preliminare prin care se invalidează un act, prin analogie cu efectele hotărârilor în
anulare, pe care le pronunŃă în temeiul art. 231 al.2 TCE (ex.-art. 174 CEE) care prevede că,
în cazul anulării unui regulament, Curtea poate indica „care sunt efectele regulamentului
anulat care trebuie considerate ca fiind irevocabile”. Prin urmare, prin trimitere la regimul
recursului în anulare, invaliditatea actului poate produce efecte numai pentru viitor. Într-o
atare situaŃie instanŃa naŃională s-a aflat în situaŃia unei interdicŃii de stabili vreo consecinŃă ca
urmare a invalidităŃii actului, chiar şi în ce le priveşte pe părŃile din litigiul iniŃial, invaliditatea
producând efecte numai pentru viitor179. Însă jurisprudenŃa CurŃii evoluat, apreciind totuşi că
excepŃia de neretroactivitate trebuie să profite părŃii a cărei acŃiune se află la originea
trimiterii preliminare precum şi oricărui alt autor al unei acŃiuni introduse înainte de
pronunŃarea hotărârii preliminare.

Partea a II-a Impactul hotărârilor preliminare asupra sistemului de drept
naŃional
2.1. Rolul instanŃelor naŃionale în integrarea normelor comunitare în dreptul intern
Integrarea dreptului comunitar în ordinea de drept a statelor membre ale Uniunii
europene a fost posibilă prin contribuŃia esenŃială a CurŃii de justiŃie care, prin intermediul
unei jurisprudenŃe creatoare de drept, a consacrat principiile fondatoare ale dreptului
comunitar.
Consacrarea jurisprudenŃială a acestor principii îşi are originile în anul 1963, când
Curtea, prin hotărârea pronunŃată în cauza Van Geen en Loos180, a enunŃat principul efectului
direct al dreptului comunitar în sistemele de drept naŃionale ale statelor membre. În anul 1964
a urmat hotărârea pronunŃată în cauza Costa181, prin care Curtea a consacrat principiul
supremaŃiei dreptului comunitar faŃă de dreptul intern, conform căruia Comunitatea reprezintă
o nouă ordine de drept, autonomă, a cărei originalitate este determinată de transferul definitiv
de competenŃe din partea statelor membre către Comunitate. Principiul supremaŃiei dreptului
comunitar, în concepŃia CurŃii, implică neaplicarea de drept a normei naŃionale incompatibile
cu norma comunitară, iar instanŃa naŃională are rolul de a o îndepărta pe prima în favoarea
celei de a doua. Norma comunitară se substituie normei interne permiŃând astfel efectul direct
dreptului comunitar. Ulterior, în anul 1978, prin hotărârea Simmental182 Curtea a evidenŃiat
faptul că principiul efectului direct este corolarul principiului supremaŃiei dreptului comunitar.
Efectul direct şi supremaŃia dreptului comunitar reprezintă două principii complementare
având în vedere primul reprezintă garanŃia supremaŃiei dreptului comunitar. Dacă norma de
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drept comunitar nu ar fi aplicabilă direct în dreptul naŃional, principiul supremaŃiei acestuia
faŃă de dreptul intern ar fi lipsit de efect. Pe această linie de gândire, jurisprudenŃa CurŃii a
statuat principiul efectului direct al dreptului comunitar anterior principiului supremaŃiei
dreptului comunitar.
Integrarea acestor principii şi, prin intermediul lor, a normelor comunitare în dreptul
intern al statelor membre revine competenŃei instanŃelor judecătoreşti din statelor membre.
Aceste instanŃe naŃionale judecă cauzele cu care sunt investite în temeiul dreptul procesual
specific legislaŃiei naŃionale din fiecare stat. Întrucât normele procesuale diferă de la un stat la
altul, este evident că aplicarea principiilor dreptului comunitar diferă în ce priveşte mijloacele
procesuale utilizate de la un stat la altul. Curtea a înŃeles să acorde valoare de principiu
acestor diferenŃe, consacrând autonomia procedurală a instanŃelor naŃionale prin jurisprudenŃa
sa. Dar, autonomia procedurală trebuie să asigure deplina eficacitate a dreptului comunitar
prin intermediul unor mijloace procedurale naŃionale eficace183.
Principiul autonomiei procedurale este o creaŃie a jurisprudenŃei CurŃii care, în cauza
Luck a decis că „prevederile tratatului nu limitează dreptul instanŃelor naŃionale competente
de a aplica, dintre diversele mijloace procesuale prevăzute în sistemul de drept naŃional, pe
acelea care sunt adecvate pentru garantarea drepturilor conferite de către dreptul
comunitar”184. În acelaşi sens, în cauza Salgoil185 Curtea a precizat că „instanŃele interne sunt
obligate să asigure protejarea drepturilor, având în vedere că ordinea de drept a fiecărui stat
membru are rolul de a indica competenŃele instanŃelor încadrarea juridică acestor drepturi în
temeiul criteriilor prevăzute de dreptul intern” . În acelaşi sens, prin cauza Rewe, Curtea a
statuat că, conform sistemului de drept „instituit prin prevederile tratatului, astfel cum este cel
prevăzut în art. 177, instanŃele naŃionale pot utiliza orice mijloc procesual prevăzut de dreptul
naŃional pentru a garanta respectarea efectului direct al dreptului comunitar în acelaşi condiŃii
referitoare la admisibilitate şi la procedura de judecată reglementate de dreptul naŃional în
scopul de a garanta respectarea acestuia”186.
Conform hotărârii pronunŃate în cauza Rewe, dreptul comunitar se aplică în contextul
exercitării normelor procesuale naŃionale. Prin urmare orice instanŃă naŃională poate fi
investită cu soluŃionarea unor cauze în care poate fi incident dreptul comunitar dar nici o
instanŃă, indiferent de natura ei, nu poate respinge un temei de drept comunitar motivând
limitele propriei competenŃe. Aşa fiind, dreptul comunitar poate fi invocat în contextul tuturor
stadiilor procesuale prevăzute de dreptul naŃional, indiferent de ramura de drept sau de stadiul
procesual al cauzei.
Deşi armonizarea procedurală pe cale jurisprudenŃială pare o misiune dificil de atins,
Curtea a stabilit în sarcina instanŃelor naŃionale puncte de reper care urmăresc în esenŃă
„fixarea uniformă a unor reguli minimale” care “asigură efectivitatea controlului
jurisdicŃional”187. Printre acestea se impun a fi subliniate dreptul justiŃiabililor la protecŃie
jurisdicŃională efectivă, protecŃia provizorie a drepturilor invocate de particulari şi invocarea
din oficiu a aplicării dreptului comunitar, pe care le vom prezenta succint în cele ce urmează.
a) dreptul justiŃiabililor la protecŃie jurisdicŃională efectivă
În temeiul autonomiei procedurale de competenŃa exclusivă a statelor membre, Curtea
a transferat acestora obligaŃia de a determina situaŃiile în care justiŃiabilii au dreptul de a
exercita căile de atac. Însă această autonomie nu este absolută, întrucât aceasta se aplică sub
rezerva respectării principiilor de echivalenŃă şi efectivitate. În temeiul acestora, care se aplică
cumulativ, temeiurile procedurale comunitare nu pot fi mai puŃin favorabile decât cele
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referitoare la căi de atac similare de natură internă (principiul echivalenŃei), nici să facă
imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite prin ordinea de drept
comunitară (principiul efectivităŃii) ”188
Accesul la protecŃie jurisdicŃională efectivă a fost consacrat de către Curte în cauza
Marguerite Johnston189 în contextul în care legislaŃia Irlandei, după numeroase atentate
teroriste împotriva poliŃiştilor, a prevăzut dreptul de port armă pentru poliŃişti. Cu toate
acestea, pentru motive de securitate publică, portul armei nu a fost permis femeilor care
lucrează în cadrul PoliŃiei (conform unui certificat eliberat de către ministrul competent,
inatacabil în faŃa instanŃelor de judecată). În consecinŃă, nici un contract de muncă pentru
femei pe perioadă determinată nu a mai fost reînnoit în cadrul PoliŃiei. Aflându-se în această
situaŃie, doamna Marguerite Johnston. a promovat o acŃiune în justiŃie în contradictoriu cu
autoritatea competentă invocând principiul egalităŃii de tratament între femei şi bărbaŃi
prevăzut de directiva 76/207/ CEE din 9 februarie 1976. În acest context, instanŃa irlandeză a
formulat o cerere de pronunŃare a unei hotărâri preliminare cu privire la interpretarea
directivei susmenŃionate. Curtea a decis că excluderea oricărui control judiciar din partea
instanŃei judecătoreşti referitor la certificatul emis de către o autoritate naŃională contravine
principiului dreptului la un recurs efectiv recunoscut oricărei persoane care se consideră
vătămată datorită unei discriminări bazate pe sex. În acelaşi sens, într-o altă cauză Curtea a
arătat că „existenŃa unei căi de atac împotriva oricărei decizii a unei autorităŃi naŃionale este
esenŃială pentru a garanta exercitarea drepturilor individuale iar exercitarea unei căi de atac
impune instanŃei naŃionale obligativitatea motivării respingerii cererii cu care a fost investită”
şi că “sunt incompatibile cu dreptul comunitar orice mijloace de probă al căror efect este acela
de a face imposibilă sau excesiv de dificilă”190 exercitarea drepturilor garantate de dreptul
comunitar.
Prin această jurisprudenŃă, Curtea a consacrat principiul dreptului la protecŃie
jurisdicŃională efectivă, conform căreia orice persoană are dreptul de a promova recurs
înaintea unei instanŃe competente împotriva actelor pe care le apreciază ca fiind contrare
dreptului comunitar. Acest principiu a fost dezvoltat prin jurisprudenŃa ulterioară a CurŃii,
care a statuat că “justiŃiabilii care invocă drepturi în temeiul dreptului comunitar nu pot fi
trataŃi mai puŃin favorabil decât persoanele care invocă pretenŃii similare întemeiate pe
prevederi ale dreptului intern”191. Prin urmare, exercitarea căilor de atac nu poate fi
reglementată şi examinată diferit atunci când temeiul de drept este reprezentat de dreptul
comunitar faŃă de situaŃia în care temeiul de drept este reprezentat de dreptul intern (principiul
echivalenŃei condiŃiilor), iar prevederile dreptul procesual naŃional nu trebuie să atragă
imposibilitatea practică a exercitării drepturilor conferite de către ordinea juridică comunitară.
b) protecŃia provizorie a drepturilor invocate de particulari
Dreptul la protecŃie provizorie a fost consacrat de către Curte in cauza Factortame şi
reluat apoi în numeroase alte cauze. Hotărârea Factortame192 este o hotărâre creatoare de
drept, fiind pentru prima dată când Curtea a recunoscut instanŃei naŃionale dreptul de a
suspenda provizoriu aplicarea dispoziŃiilor legale potenŃial contrare dreptului comunitar şi de
a acorda măsuri provizorii, în temeiul dreptul comunitar. Acelaşi raŃionament a fost reluat
ulterior în cauza Zuckerfabrik193, Curtea arătând că protecŃia provizorie care este acordată
particularilor de către instanŃele naŃionale în temeiul dreptului comunitar nu diferă în funcŃie
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de natura cauzei – interpretarea unui act comunitar sau aprecierea validităŃii acestuia – din
moment ce în ambele cazuri temeiul de drept este dreptul comunitar.
Curtea de JustiŃie a subliniat în repetate rânduri importanŃa măsurilor provizorii, în
condiŃiile în care înfăptuirea justiŃiei este deseori lentă iar repararea unui prejudiciu eventual
nu este întotdeauna certă. În asemenea situaŃii instanŃa naŃională trebuie să poată acorda orice
măsură provizorie de natură a proteja drepturile particularilor care derivă din dreptul
comunitar InstanŃa naŃională are competenŃa de a acorda măsuri provizorii într-un litigiu şi
trebuie procedeze astfel chiar şi atunci când această posibilitate nu e prevăzută de dreptul
naŃional, în temeiul jurisprudenŃei Factortame, pronunŃată de către Curtea de JustiŃie în anul
1990.
c) invocarea din oficiu a dreptului comunitar
În toate statele membre ale Uniunii Europene procedura de soluŃionare a unei cauze
este guvernata de principiul disponibilităŃii conform căruia părŃile au dreptul de a determina
limitele cererii de chemare în judecată194, fără a putea formula cereri noi ulterioare investirii
instanŃei, în condiŃiile legii. Aplicarea acestui principiu permite evitarea extinderii cadrului
procesual cu privire temeiuri de fapt şi de drept altele decât cele cu care a fost investită
instanŃa de judecată. Însă instanŃele naŃionale au totodată obligaŃia de a asigura justiŃiabililor o
protecŃie directă, imediată şi efectivă a drepturilor conferite acestora prin dreptul comunitar În
acest context se pune întrebarea de a şti dacă instanŃa naŃionala îi revine sau nu obligaŃia de a
invoca din oficiu excepŃia neaplicării dispoziŃiilor procesuale din dreptul intern care ar fi
contrare dreptului comunitar. Curtea a răspuns la această întrebare în cauzele Verholen, Van
Schindel şi Peterbroeck, arătând că excepŃia invocării din oficiu a dispoziŃiilor contrare
dreptului comunitar este o facultate a instanŃei, dar nu poate fi o obligaŃie.
În cauza Verholen195 Curtea a precizat că instanŃa naŃională poate invoca din oficiu
nelegalitatea unei reglementări naŃionale în raport cu o directivă, precizând că “ "dreptul
recunoscut justiŃiabilului de a invoca în anumite condiŃii, în faŃa judecătorului naŃional, o
directivă al cărui termen de transpunere a expirat nu exclude facultatea pentru judecătorul
naŃional de a lua în considerare aceasta directivă chiar dacă justiŃiabilul nu a invocat în faŃa
instanŃei beneficiul acesteia” .
În cauza Peterbroeck196 instanŃa naŃională belgiană a adresat CurŃii o cerere de
pronunŃare a unei hotărâri preliminare privind faptul de a şti dacă dreptul comunitar se opune
la aplicarea unei norme procedurale interne în temeiul căreia instanŃa naŃională nu poate
invoca din oficiu un nou temei de drept - în cauză eventuala incompatibilitate a dreptului
belgian cu dreptul comunitar – în absenŃa invocării de către justiŃiabil a normei comunitare
pertinente într-un anumit termen procedural. Curtea a răspuns în acelaşi sens ca şi în cauza
anterioară, enunŃând că o normă procedurală care interzice contribuabililor să invoce un motiv
nou ulterior expirării termenului de 60 de zile de la depunerea actului atacat, ar putea priva
justiŃiabilii de beneficiul protecŃiei procedurale prevăzute de dreptul comunitar. Prin urmare,
interdicŃia instanŃelor naŃionale de a invoca din oficiu un temei de drept comunitar nu poate fi
considerata ca fiind rezonabil justificată prin principii cum sunt cele ale securităŃii juridice sau
ale bunei desfăşurări a procedurii. Curtea a concluzionat că “dreptul comunitar se opune
aplicării unei dispoziŃii procesuale naŃionale care, în condiŃii precum cele ale procedurii din
cauza de faŃă, interzic instanŃei naŃionale, investite în cadrul competenŃei sale, să aprecieze din
oficiu compatibilitatea unui temei de drept din dreptul intern faŃă de o dispoziŃie comuniară,
atunci când aceasta din urma nu a fost invocata într-un anumit termen de către justiŃiabil”.
În esenŃă, Curtea a estimat ca dreptul comunitar se opune aplicării unei reguli de
procedura naŃională care interzice instanŃei naŃionale sa aprecieze din oficiu compatibilitatea
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unui act de drept intern cu dreptul comunitar atunci când aceasta nu a fost invocata într-un
anumit termen
Spre deosebire de cauzele anterioare, Curtea a pronunŃat o soluŃie diferită în cauza Van
Schijndel197, în care a fost investită de către Hoge Raad (instanŃa supremă olandeză) cu o
cerere de pronunŃare a unei hotărâri preliminare privind faptul de a şti dacă unei instanŃe civilă
îi revine obligaŃia de a invoca din oficiu aplicarea dreptului comunitar, inclusiv în cazul in
care partea care avea interes în invocarea acestuia a înŃeles să se abŃină. Curtea a precizat că
dreptul comunitar nu impune instanŃelor naŃionale să invoce din oficiu o excepŃie referitoare
la încălcarea prevederilor comunitare, atunci când examinarea acestei excepŃii i-ar impune să
renunŃe la pasivitatea la care este obligată.” În această cauză, spre deosebire de cauzele
anterioară, Curtea a decis că instanŃele nu au obligaŃia de a invoca din oficiu excepŃii privind
încălcarea dreptului comunitar atunci când examinarea acestora ar determina depăşirea
limitelor litigiului astfel cum a fost determinat de către părŃi.
Din jurisprudenŃa de mai sus se pot desprinde două concluzii în materia invocării
excepŃiei privind aplicarea din oficiu a dreptului comunitar. În primul rând, atunci când
dreptul naŃional conferă instanŃei dreptul de a aplica din oficiu o normă de drept intern, acest
drept reprezintă o obligaŃie atunci când este incidentă aplicarea dreptului comunitar. Însă
instanŃa nu este obligată să invoce din oficiu excepŃia privind violarea dreptului comunitar
dacă ar trebui să renunŃe la pasivitatea procesuală, specifică principiului disponibilităŃii,
întemeindu-se pe alte fapte şi circumstanŃe decât cele pe care şi-a întemeiat cererea partea
care ar avea interes în aplicarea dreptului comunitar.
JurisprudenŃa CurŃii demonstrează preocuparea acesteia de a menŃine un echilibru între
autonomia procedurală, pe de o parte, şi obligaŃia instanŃelor de a asigura justiŃiabililor o
protecŃie directă, imediată şi efectivă a drepturilor conferite acestora prin dreptul comunitar.
În concluzie, invocarea din oficiu a dreptului comunitar deşi nu este o obligaŃie absolută, în
practică reprezintă o soluŃie prudentă, având în vedere principiul răspunderii statului în caz de
necunoaştere manifestă a dreptului comunitar de către o instanŃă ce pronunŃă hotărâri
definitive.
2.2. Impactul hotărârilor preliminare pronunŃate de către Curtea de JustiŃie a ComunităŃilor
Europene în contextul activităŃii instanŃelor de judecată din România
InstanŃele de judecată din România, în contextul activităŃii de soluŃionare a cauzelor,
au obligaŃia de a face aplicarea principiilor dreptului comunitar, fiind numeroase cauzele în
care acestea au decis să facă aplicarea art. 148 alineatul 2 din ConstituŃie care stipulează
principiul priorităŃii dreptului comunitar faŃă de dreptul naŃional. Potrivit textului
constituŃional anterior menŃionat, “ca urmare a aderării, prevederile tuturor tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter
obligatoriu, au prioritate faŃă de dispoziŃiile contrare din legile interne, cu respectarea
prevederilor din actul de aderare.”
Impactul dreptului comunitar în soluŃionarea cauzelor de către instanŃele de judecată
din România poate fi structurat astfel: 1) cazuri în care instanŃele soluŃionează cauzele fără a
solicita o hotărâre preliminară şi fără aplicarea jurisprudenŃei comunitare anterioare (teoria
actului clar); 2) cazuri în care instanŃa aplică normele de drept comunitar astfel cum au fost
deja interpretate de către Curte (precedentului judiciar consacrat prin jurisprudenŃa CurŃii) şi
3) solicitarea unei hotărâri preliminare prin investirea CurŃii de JustiŃie.
În cele ce urmează vom prezenta succint aceste trei situaŃii.
1) cazuri în care instanŃele soluŃionează cauzele fără a solicita o hotărâre preliminară şi
fără aplicarea jurisprudenŃei comunitare anterioare (teoria actului clar);
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În practica judiciară această problemă s-a ridicat în cazul litigiilor întemeiate pe
prevederile art. 214 ind.1-214 ind.3 din Codul fiscal, având ca obiect anularea actului
administrativ fiscal şi restituirea taxei speciale de înmatriculare a autovehiculelor second hand
cumpărate din alte Ńări ale ComunităŃii Europene. În esenŃă, reclamanŃii au susŃinut că plata
acestei taxe contravine prevederilor art. 90 din Tratatul ComunităŃii Europene conform căruia
nici un stat membru nu aplică direct sau indirect produselor altor state membre impozite
directe sau de altă natură mai mari decât cele ce se aplică, direct sau indirect, produselor
naŃionale similare. S-a mai arătat că în atare cauze este încălcat principiul nediscriminării
produselor importate faŃă de produsele interne deoarece taxa este percepută numai pentru
autoturismele înmatriculate în Comunitatea Europeană şi reînmatriculate în România, în timp
ce pentru autoturismele deja înmatriculate în România această taxă nu mai este percepută cu
ocazia unei o noi înmatriculări.
Prima instanŃă de judecată din România care s-a pronunŃat într-o atare cauză a fost
Tribunalul Arad, care a constatat încălcate drepturile conferite prin tratat prin reglementările
dreptului naŃional cu caracter contrar şi a dispus, în temeiul art. 148 alin. 2 din ConstituŃie,
aplicarea directă a prevederilor art. 90 din Tratat, care face parte de la data de 1 ianuarie 2007
din ordinea de drept a României198. În consecinŃă, a admis acŃiunea reclamantului , stabilind
că taxa a fost ilegal încasată şi a obligat pârâta - AdministraŃia FinanŃelor Publice Arad – să o
restituie. Ulterior alte cauze asemănătoare au fost înregistrate pe rolul altor instanŃe de
judecată care au pronunŃat soluŃii similare. Motivările instanŃelor au fost uneori mai detaliate,
atunci când a fost pusă în discuŃie competenŃa instanŃei naŃionale de a interpreta dispoziŃiile
tratatului. Astfel, analizând dispoziŃia comunitară incidentă, o instanŃă de judecată a reŃinut
claritatea dispoziŃiei comunitare: “în speŃă nu s-a pus problema interpretării dispoziŃiilor art.
90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, acestea fiind foarte clare, ci a aplicării
directe a dispoziŃiilor Tratatului”199, ceea ce presupune invocarea uneia dintre condiŃiile
expuse prin jurisprudenŃa Cilfit de către Curte a de JustiŃie
2) cazuri în care instanŃa aplică normele de drept comunitar astfel cum au fost deja
interpretate de către Curte (precedentului judiciar consacrat prin jurisprudenŃa CurŃii)
Cauzele având ca obiect restituirea taxei speciale de înmatriculare a autovehiculelor
second hand cumpărate din alte Ńări ale ComunităŃii Europene au fost soluŃionate de către
unele instanŃele de judecată prin invocarea precedentul judiciar constând în jurisprudenŃa
CurŃii de JustiŃie (hotărârea CurŃii din 13 iulie 2006 pronunŃată în cauza Akos Nadasdi/Vames Penzugyorseg Eszak-Alfoldi Regionalis Parancsnoksaga, C-290/05 şi hotărârea CurŃii din
11 decembrie 1990 pronunŃată în cauza Comisia CE împotriva Regatului Danemarcei, C47/88) şi obligativitatea respectării interpretării dreptului comunitar de către instanŃele
naŃionale200.
Aceste litigii, soluŃionate în acord cu tratatul de Aderare şi jurisprudenŃa CurŃii
Europene reprezintă un exemplu de practică judiciară unitară întemeiată pe aplicarea directă a
dreptului comunitar de către instanŃele naŃionale.
3) solicitarea unei hotărâri preliminare prin investirea CurŃii de JustiŃie.
Prima cererea de pronunŃare a unei hotărâri preliminară adresată de către o instanŃă
română CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene a fost formulată de către Tribunalul
DâmboviŃa în cadrul unui litigiu având ca obiect limitarea dreptului de circulaŃie în
străinătate.
Litigiile întemeiate pe Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaŃii a
cetăŃenilor români în străinătate - ce au ca obiect cereri ale DirecŃiei NaŃionale de Paşapoarte
de a interzice accesul cetăŃenilor români pe teritoriul unui stat membru UE pe o perioadă de
până la trei ani, stat de unde au fost expulzaŃi anterior datei de 1 ianuarie 2007 pentru şedere
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ilegală – au ridicat, în practică, problema de a răspunde la întrebarea de a şti în ce măsură
dispoziŃiile cuprinse în legea internă (legea nr. 248/2005) sunt compatibile cu legislaŃia
comunitară în materia liberei circulaŃii a persoanelor, în special in raport de Directiva
2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la
liberă circulaŃie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăŃenii Uniunii şi membrii
familiilor acestora.
Examinarea cadrului juridic comunitar (art.27 alin.1 din directiva susmenŃionată)
evidenŃiază în mod limitativ doar 3 situaŃii în care statul ar putea restrânge libertatea de
circulaŃie a persoanelor: afectarea ordinii publice, siguranŃei publice sau sănătăŃii publice, pe
când norma juridică internă (legea nr. 248/2005) prevede posibilitatea restrângerii dreptului la
libera circulaŃie dacă cetăŃeanul român a fost returnat dintr-un stat pe baza unui acord de
readmisie, fără a se face nici o distincŃie în ceea ce priveşte persoana cetăŃeanului în cauză,
respectiv dacă acesta prezintă sau nu un pericol pentru ordinea, siguranŃa sau sănătatea
publică a statului din care a fost returnat.
Aplicarea acestei legi a determinat prima solicitare din partea României pentru
pronunŃarea unei hotărâri preliminare. Cererea de hotărâre preliminară a fost introdusă de
către Tribunalul DâmboviŃa, care a solicitat CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene să se
pronunŃe cu privire la interpretarea articolului 18 CE (cetăŃenia europeana) şi a articolului 27
din Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 cu privire la dreptul la liberă circulaŃie şi şedere
pe teritoriul statelor membre a cetăŃenilor Uniunii şi a membrilor familiilor lor.
Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Ministerul AdministraŃiei şi
Internelor (DirecŃia de Paşapoarte Bucureşti) şi domnul Gheorghe Jipa. Domnul Jipa a părăsit
România în septembrie 2006 pentru a se instala în Belgia, însa de acolo a fost repatriat
datorită faptului ca nu îndeplinea condiŃiile de şedere aplicabile pe teritoriul Belgiei..
Ministerul AdministraŃiei şi Internelor a sesizat Tribunalul DâmboviŃa cu o cerere prin care a
solicitat, în baza Legii nr. 248/2005, limitarea dreptului domnului Jipa de a mai circula în
străinătate pentru o perioada de maxim 3 ani.
Cererea de hotărâre preliminara formulata de Tribunalul DâmboviŃa la data de 17
ianuarie 2007 cuprinde următoarele aspecte:
1) Articolul 18 CE trebuie interpretat în sensul că se opune articolelor 38 si 39 din Legea nr.
248/2005 ?
2) a) DispoziŃiile articolelor 38 si 39 menŃionate reprezintă un obstacol în calea liberei
circulaŃii a persoanelor prevăzută de art. 18 CE ?
b) Un stat membru al UE poate limita libera circulaŃie a propriilor cetăŃeni pe teritoriul unui
alt stat membru ?
3) a) Termenul de « sejur ilegal » în sensul acordului încheiat între România şi Benelux se
circumscrie motivului de «ordine publica» si « securitate publica» prevăzut de articolul 27 din
Directiva 2004/38/CEE , în aşa fel încât libera circulaŃie a unei persoane să poate fi limitată ?
b) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, articolul 27 din Directiva
2004/38/CE trebuie interpretat în sensul că statele membre pot restrânge libertatea de
circulaŃie şi de şedere a cetăŃenilor Uniunii Europene pentru motive de ordine publică şi
securitate publică în mod automat, fără a se analiza «conduita» persoanei în cauză?
Argumentele avocatului general al CJCE, domnul J. Mazak, prezentate în cauza C33/07201, au fost următoarele:
- de la 1 ianuarie 2007, dl Jipa este cetăŃean al Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că se
poate prevala, chiar şi faŃă de statul a cărui cetăŃenie o are, de toate drepturile ce decurg din
acest statut (pct. 30).
- articolul 18(1) CE est aplicabil in mod direct in ordinea juridica naŃională, deci cetăŃenii UE
beneficiază de dreptul de a părăsi teritoriul unui stat membru, inclusiv statul membru de
origine, pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru (pct. 31).
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- faptul ca domnul Jipa nu a exercitat încă dreptul la libera circulaŃie nu implică ca situaŃia sa
să fie asimilată unei situaŃii interne (este citată jurisprudenŃa Chen et Zhu, C-200/02).
Dimpotrivă, prezintă o legătură directă cu dreptul comunitar (pct. 34).
- dreptul de a circula în mod liber pe teritoriul statelor membre, aşa cum este garantat de
articolul 18 (1) CE, ar fi golit de substanŃa sa daca statul membru de origine ar putea, fără o
justificare valabila, sa interzică propriilor resortisanŃi sa părăsească teritoriul său în scopul de
a intra pe teritoriul altui stat membru (pct. 35). Avocat general invocă jurisprudenŃa anterioara
a CurŃii în ceea ce priveşte libera circulaŃie a persoanelor (Pusa, C-224/02, Singh, C-370/90),
dar şi a dreptului de stabilire (International Transport Workers’ Federation et The Finnish
Seamen’s Union, C-438/05, Daily Mail and General Trust, 81/87, Bosman, C-415/93). Sunt
interzise astfel obstacolele puse atât în statul de origine cât şi în statul de destinaŃie.
- potrivit articolului 4 din Directiva 2004/38/CE, orice cetăŃean al Uniunii are dreptul de a
părăsi teritoriul unui stat membru pentru a intra în alt stat membru.
In baza acestor argumente, Avocatul general al CJCE susŃine că o astfel de legislaŃie
naŃională (Legea nr.248/2005) contravine dreptului comunitar. În continuare, este analizat
articolul 27 din Directiva 2004/38/CE pentru a pune în evidenta condiŃiile în care dreptul de a
părăsi teritoriul unui stat membru poate fi limitat.
Deşi titlul VI în care este inclus articolul 27 se referă doar la dreptul de intrare şi de
şedere, avocatul general considera că reiese din formularea articolului în sine că acesta
priveşte limitarea libertăŃii de circulaŃie şi că deci include şi dreptul de a părăsi un stat
membru (pct. 40). În continuare, este reamintit faptul ca orice excepŃie adusa libertăŃii de
circulaŃie trebuie sa facă obiectul unei interpretări restrictive. De asemenea, noŃiunea de
ordine publica poate varia de la o Ńară la alta şi de la o perioadă la alta, astfel încât se
recunoaşte statelor membre competenŃa de apreciere a acesteia (para. 41).
Atât în baza articolului 27(2) din Directivă, cât şi a jurisprudenŃei anterioare, nu pot fi
acceptate motivări care nu sunt direct legate de caz sau care sunt legate de consideraŃii de
prevenŃie generală. Dimpotrivă, este necesara “o ameninŃare reală şi suficient de grava, la
adresa unui interes fundamental al societăŃii” (pct. 42) (jurisprudenŃa invocată: Bouchereau,
C-30/77, Rutili, C-36/75). Drept urmare, un stat membru nu poate limita dreptul de a ieşi din
statul de origine, numai pentru motivul ca a fost repatriat din alt stat membru pentru “sejur
ilegal”. AmeninŃarea trebuie să existe faŃă de statul care ia măsura de limitare a liberei
circulaŃii şi nu faŃă de statul din care a fost returnat (Belgia). Măsura trebuie sa fie
proporŃională şi sa se bazeze pe comportamentul personal al individului în cauză. Avocatul
general al CJCE consideră deci că în cazul domnului Jipa nu există nici o ameninŃare la
adresa intereselor fundamentale ale societăŃii romaneşti, care sa facă necesara adoptarea de
către România a unei măsuri de limitare a liberei circulaŃii.
În ultimul rând, avocatul general al CJCE reaminteşte ca măsura nu trebuie adoptata în
mod automat ci numai în urma examinării comportamentului personal al celui în cauză.
Examinând datele cauzei, Curtea a reŃinut că „articolul 18 CE şi articolul 27 din
Directiva 2004/38/CE [...] nu se opun unei reglementări naŃionale care permite restrângerea
dreptului unui resortisant al unui stat membru de a se deplasa pe teritoriul unui alt stat
membru, în special pentru motivul că a fost returnat anterior din acest stat pentru că se afla
acolo în situaŃie de „şedere ilegală”, cu condiŃia ca, pe de o parte, conduita acestui resortisant
să reprezinte o ameninŃare reală, prezentă si suficient de gravă la adresa unui interes
fundamental al societăŃii si, pe de altă parte, măsura restrictivă avută în vedere să fie aptă să
garanteze realizarea obiectivului pe care îl urmăreşte si să nu depăşească cadrul a ceea ce este
necesar pentru atingerea acestuia. Îi revine instanŃei de trimitere sarcina să verifice dacă
acesta este cazul în cauza cu a cărei soluŃionare este sesizată.”202 Dispozitivul hotărârii CurŃii
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răspunde la problema ridicată la începutul expunerii în sensul următor: dreptul comunitar nu
se opune unei reglementări naŃionale care permite restrângerea dreptului unui resortisant al
unui stat membru de a se deplasa pe teritoriul unui alt stat membru, cu condiŃia îndeplinirii
anumitor cerinŃe (conduită reprezentând o ameninŃare şi măsură aptă să garanteze realizarea
obiectivului urmărit)
În speŃă, norma internă este parŃial incompatibilă cu norma comunitară deoarece
conŃine excepŃii la libera circulaŃie a persoanelor altele decât cele ce vizează ordinea,
siguranŃa sau sănătatea publică, prevăzute de norma comunitară.
În consecinŃă, întrucât România avea obligaŃia ca până la data de 1 ianuarie 2007 să
transpună dispoziŃiile Directivei în dreptul intern - dar până în prezent legea nr. 248/2005 nu a
fost modificată spre a fi armonizată cu dispoziŃiile cuprinse în Directivă – precum şi având în
vedere principiul supremaŃiei dreptului comunitar, norma aplicabilă în litigiile prin care se
solicită restrângerea dreptului la liberă circulaŃie a unui cetăŃean român este norma
comunitară, respectiv art. 27 şi următoarele din Directiva 2004/38/CE.
În acelaşi sens a fost şi punctul de vedere exprimat de către Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie, în jurisprudenŃa sa conform căreia “dreptul comunitar este prevalent dreptului
naŃional contrar, producând efecte concrete în ordinea internă a statelor membre, judecătorul
naŃional fiind cel chemat să sancŃioneze contrariul”203.
2.3. Agentul guvernului României şi rolul său de reprezentare a României în cadrul
procedurilor prevăzute de art. 234 TCE
În România, coordonarea procesului de formulare a politicilor şi strategiilor din
domeniul afacerilor europene, inclusiv pregătirea poziŃiei României în cadrul structurilor
comunitare este asigurată de către Departamentul pentru Afaceri Europene. Aceasta reprezintă
o structură administrativă cu personalitate juridică ce funcŃionează în cadrul aparatului de
lucru al Guvernului, subordonată direct primului-ministru. Activitatea acestei structuri
administrative se întemeiază pe prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 133/2006204 în
cuprinsul căreia sunt enunŃate atribuŃiile acesteia. Dintre acestea face parte activitatea de
reprezentare a României în faŃa CurŃii de JustiŃie a comunităŃilor Europene şi a Tribunalului
de Primă instanŃă precum şi a celorlalte instituŃii comunitare. În acest sens, în art. 3 alin. 1 lit.
j) din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 133/2006 sunt precizate procedurile din Tratatul de instituire
a ComunităŃii Europene în care statul român poate fi reprezentat, printre acestea figurând şi
procedurilor prevăzute la art. 234 TCE privind cererea având ca obiect pronunŃarea unei
hotărâri preliminare (art. pct. 4).
Departamentul pentru Afaceri Europene reprezintă România în cadrul procedurilor
contenciosului având ca obiect pronunŃarea unei hotărâri preliminare prin intermediul
agentului guvernamental. Acesta are rang de subsecretar de stat şi are misiunea de a coordona
şi supraveghea „fundamentarea, de către autorităŃile şi instituŃiile publice, a poziŃiilor
naŃionale ce urmează a fi […] transmise şi/sau susŃinute înaintea instanŃelor comunitare.”205.
În subordinea directă a acestuia se află Serviciul Contencios Comunitar206 care îndeplineşte
rolul de a pregăti reprezentarea României în procedurile comunitare. InstituŃiile publice
anterior menŃionate sunt organizate într-un grup de lucru intitulat Grupul de lucru contencios
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comunitar din care fac parte toate ministerele şi unele autorităŃi ale administraŃiei publice
centrale şi locale.
Agentul guvernamental, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 234 TCE privind, are
rolul de reprezentare a statului român în situaŃia în care se apreciază oportună formularea unor
observaŃii din partea României în legătură cu o cerere având ca obiect pronunŃarea unei
hotărâri preliminare aflată pe rolul CurŃii de JustiŃie.
Reprezentarea statului român şi fundamentarea şi redactarea punctelor sale de vedere
au loc conform unei metodologii adoptate de către Guvernul României207.
Adresarea de către o instanŃă judecătorească a unei cereri având ca obiect pronunŃarea
unei hotărâri preliminare CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor europene este urmată de
notificarea de către grefierul CurŃii părŃilor în cauză, statelor membre şi Comisiei, precum şi
Consiliului sau Băncii Centrale Europene.208 Primind cererea, Departamentul pentru Afaceri
Europene, în conformitate cu prevederile metodologice anterior menŃionate, identifică prin
consultări toate autorităŃile publice în a căror competenŃă materială intră problemele sesizate.
Acestea sunt convocate la o reuniune de lucru având drept obiectiv dezbaterea punctelor de
vedere preliminare ale autorităŃilor publice implicate, a dificultăŃilor pe care acestea le
estimează şi a calendarului de lucru pentru fundamentarea şi redactarea punctului de vedere al
statului român. În temeiul răspunsurilor primite de la autorităŃile publice competente,
Departamentul pentru Afaceri Europene definitivează observaŃiile reprezentând punctul de
vedere al statului român, pe care le transmite CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene.
Acest drept acordat statelor de a interveni în cadrul unei proceduri prealabile
facilitează integrarea jurisprudenŃei CurŃii în sistemele de drept ale statelor membre.
Oportunitatea intervenŃiei trebuie analizată în contextul în care orice hotărâre a CurŃii
de JustiŃie în materia interpretării dreptului comunitar produce efecte nu numai faŃă de
instanŃa judecătorească care a formulat întrebarea, ci şi faŃă de toate instanŃele judecătoreşti şi
faŃă de celelalte autorităŃi implicate din toate statele membre
O eventuală intervenŃie, prin observaŃii, din partea unui stat într-o procedură prealabilă
presupune examinarea existenŃei unor posibile efecte asupra sistemului de drept naŃional,
chiar dacă respectiva cauză este localizată într-un alt stat membru. Aşa fiind, rolul
Departamentul pentru Afaceri Europene trebuie să fie acela a identifica elementele de
argumentaŃie juridică care slujesc obiectivului urmărit209, de a anticipa efectele pe care le-ar
putea produce hotărârea CurŃii asupra sistemului de drept românesc210, pentru a decide dacă
este cazul să-şi aducă aportul prin transmiterea unor idei sau argumente către Curte, prin care
să facă cunoscut faptul că statul român tinde către una sau alta dinte interpretările posibile sau
anticipează o anumită evoluŃie în materia interpretării şi aplicării respectivei dispoziŃii
comunitare.
Decizia de exercitare a dreptului de a transmite observaŃii de către statul român
implică consultarea autorităŃilor publice în a căror competenŃă intră problemele în cauză. Este
necesar ca instituŃiile să-şi asume responsabilitatea transmiterii tuturor informaŃiilor necesare
în timp util şi în cunoştinŃă de cauză a interpretării consacrate a principiilor de drept
comunitar aplicabile. Acest proces de consultare presupune receptivitate din partea acestor
autorităŃi deoarece examinarea informaŃiilor solicitate de către Departamentul pentru Afaceri
Europene implică un grad de complexitate şi o specializare a structurilor din ministerele
implicate. ReacŃiile autorităŃilor pot fi diferite, fie autorităŃile reacŃionează cu dificultate, fie
mai multe autorităŃi pot reacŃiona prin puncte de vedere diferite de natură să ducă la conflicte
207

Metodologia privind reprezentarea României în procedurile în faŃa CurŃii de JustiŃie a comunităŃilor Europene
şi a Tribunalului de Primă instanŃă precum şi a celorlalte instituŃii comunitare, nepublicată.
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Art. 23 alin. 1 din Statutul CurŃii de JustiŃie; art. 104 alin. 1 din Regulamentul de procedură al CurŃii de
JustiŃie, www.curia.europa.eu
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În concret, se poate spune ca agentul guvernamental acŃionează ca un “avocat” al statului.
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Prefigurarea unei soluŃii care ar avea consecinŃe benefice din punct de vedere juridic, economic, social etc
pentru statul care formulează observaŃiile
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între structurile administrative. Chiar dacă pot apare divergenŃe între poziŃiile exprimate de
către autorităŃile publice (de exemplu, între două ministere), ceea ce este esenŃial este ca statul
român să transmită un punct de vedere unic. Pe această linie de gândire este firesc ca ultimul
cuvânt să aparŃină Departamentului pentru Afaceri Europene, care este structura ce exprimă
punctul de vedere al statului şi poziŃia acestuia în faŃa CurŃii de JustiŃie.
Departamentul pentru Afaceri Europene - având misiunea de a gestiona reprezentarea
statului în faŃa CurŃii de JustiŃie - este singura structură în măsură să aprecieze dacă sunt şanse
ca un punct de vedere să fie acceptat de către Curte. Pe de altă parte, Departamentul pentru
Afaceri Europene are sarcina de a evita apariŃia unor divergenŃe între observaŃiile prezentate
într-o cauză determinată faŃă de observaŃiile prezentate în altă cauză211. Monitorizarea
concluziilor depuse de-a lungul timpului şi redactarea unor concluzii noi în corelaŃie cu
concluziile anterioare este de competenŃa Departamentului pentru Afaceri Europene. Întrucât
Departamentul pentru Afaceri Europene este cel mai în măsură să cunoască evoluŃia
jurisprudenŃei, acestuia trebuie să îi revină rolul de a decide liniile directoare ale poziŃiei
statului român. Odată decise liniile directoare ale poziŃiei statului, pot fi solicitate autorităŃilor
administrative informaŃii, documente, explicaŃii privind aplicarea unor norme de drept pe
baza cărora poate fi structurată argumentarea juridică şi poate fi redactat conŃinutul punctului
de vedere al statului român.
Complexitatea jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie face ca această misiune să fie una
dificilă, deoarece este de dorit să existe o viziune comună între autorităŃile administrative şi
Departamentul pentru Afaceri Europene, care să conducă la un punct de vedere convergent în
procesul de formare a observaŃiilor reprezentând poziŃia statului român. Pe această linie de
gândire, exprimarea unei “pledoarii unice” ar eficientiza înŃelegerea reglementării comunitare
într-o viziune comună şi strategia Departamentul pentru Afaceri Europene de integrare a
dreptului comunitar.
ExperienŃa Departamentului pentru Afaceri Europene în domeniul reprezentării
României ca urmare a unei cereri adresate de către o instanŃă judecătorească române în cadrul
unei proceduri preliminare în faŃa CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene s-a materializat
în soluŃia pronunŃată în cauza “Jipa împotriva României”. PărŃile acestei cauze au fost
Ministerul AdministraŃiei şi Internelor (DirecŃia de Paşapoarte Bucureşti) şi domnul Gheorghe
Jipa, cetăŃean român repatriat datorită faptului ca nu îndeplinea condiŃiile de şedere aplicabile
pe teritoriul Belgiei. În cauză, una dintre părŃile litigiului a fost o autoritate a statului,
subordonată guvernului (Ministerul AdministraŃiei şi Internelor - DirecŃia de Paşapoarte
Bucureşti) a cărei dublă calitate (de parte în litigiu şi de structură administrativă în subordinea
guvernului) au avut ca urmare exprimarea unui punct de vedere convergent cu Departamentul
pentru Afaceri Europene, care a susŃinut că instanŃa de judecată trebuie să interpreteze textul
invocat în lumina dreptului comunitar.
Logica transmiterii unui singur punct de vedere - în cazul în care o autoritate naŃională
(din Guvern) este parte în cauza de pe rolul instanŃei de trimitere - de către acel stat este aceea
de a asigura coerenŃa susŃinerilor statului în cauza respectivă. Într-o atare situaŃie, precum a
fost şi cea din cauza Jipa, Curtea de JustiŃie a pronunŃat o hotărâre ale cărei considerente au
fost în acord cu concluziile formulate de către agentul guvernamental al României.
Strategia de participare a statelor prin observaŃii în cadrul procedurilor preliminare
poate fi apreciată în funcŃie de indicatori statistici212 din care rezultă numărul de observaŃii
transmise de către fiecare stat şi natura cauzelor în care acestea au apreciat oportun să le
transmită CurŃii. Examinarea acestor date a evidenŃiat o strategie selectivă de participare213 a
211

Cu excepŃia situaŃiilor în care, între momentul depunerii unor observaŃii şi cel al depunerii altora pe aceeaşi
temă, CJCE pronunŃă o hotărâre care reprezintă un reviriment jurisprudenŃial clar, evident şi care contrazice
observaŃiile anterioare.
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Marie-Pierre Granger, States as successful litigants before the European Court of Justice: Lessons from the
Repeat players of European litigation, European Law Review, No. 3, 2004, pag. 39, http://dialnet.unirioja.es
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statelor bazată pe importanŃa cauzei aflate pe rolul curŃii de JustiŃie. În acest sens, literatura de
specialitate a subliniat faptul că unele state pot fi considerate „Repeat Players” (“Jucători
consecvenŃi”, trad. n.) datorită frecvenŃei cu care transmit observaŃii CurŃii de JustiŃie în
cadrul procedurilor preliminare, evidenŃiind faptul că transmiterea de observaŃii din partea
statelor trebuie stimulată atât de către Curte cât şi de către guvernele statelor înseşi214.
2.4 Unele aspecte privind procedura prealabilă reflectate în proiectul Codului de procedură
civilă
A.

Suspendarea judecăŃii cauzei de către instanŃa naŃională

În practica instanŃelor de judecată s-a pus problema de a şti dacă adresarea unei cereri
de pronunŃare a unei hotărâri preliminare către Curtea de JustiŃie atrage suspendarea cauzei
până la pronunŃarea de către Curte a hotărârii preliminare privind interpretarea dreptului
comunitar.
În conŃinutul textelor referitoare la procedura de soluŃionare de către Curte a
hotărârilor preliminare există referiri privind suspendarea “procedurii de soluŃionare” a
cauzei. În acest sens sunt dispoziŃiile articolului 23 din Statutul CurŃii de JustiŃie care prevăd
că “decizia instanŃei naŃionale care îşi suspendă procedura şi sesizează Curtea este notificată
CurŃii de către instanŃa naŃională respectivă.” precum şi cele ale notei de informare215
conform căreia “chiar dacă introducerea unei cereri de pronunŃare a unei hotărâri preliminare
conduce, în principiu, la suspendarea procedurii naŃionale până când Curtea se pronunŃă, în
aşteptarea hotărârii acesteia, instanŃa de trimitere rămâne competentă să adopte măsuri de
conservare […]”. În acelaşi sens este şi jurisprudenŃa CurŃii care arată că “instanŃa naŃională
rămâne investită cu cauza, care continuă să se afle în curs de soluŃionare pe rolul acesteia.
Numai procedura în faŃa acestei instanŃe este suspendată până când Curtea se va fi pronunŃat
cu privire la întrebarea preliminară.”216 Mai mult, în ipoteza în care, după investirea CurŃii, o
instanŃă naŃională a refuzat să ia act de achiesarea unei părŃi la pretenŃiile celeilalte, să
constate stins litigiul dintre ele şi să retragă întrebarea preliminară adresată CurŃii, verificând
condiŃiile în care a fost investită, Curtea a decis că, atât timp cât instanŃa naŃională nu constată
dacă achiesarea produce efecte în temeiul dreptului naŃional, Curtea nu este competentă a se
pronunŃa cu privire la întrebarea prealabilă cu care a fost investită.
Având în vedere cele anterior expuse, în activitatea practică de judecată instanŃele
naŃionale fac aplicarea acelor dispoziŃii procedurale interne (permisive sau imperative)
referitoare la suspendarea judecării cauzei până când Curtea se va fi pronunŃat cu privire la
întrebarea preliminară.
Există însă cauze ce conŃin capete de cerere distincte, numai unul fiind generator al
unei întrebări preliminare. În această situaŃie, din examinarea sistemelor procesuale din Ńările
membre ale Uniunii Europene rezultă că majoritatea acestora conŃin dispoziŃii în temeiul
cărora instanŃele pot dispune atât suspendarea cauzei, pe de o parte, cât şi soluŃionarea
eventualelor capete de cerere ale acŃiunii de chemare în judecată care nu depind de hotărârea
preliminară pronunŃată de către Curtea de JustiŃie. Astfel de reglementări se regăsesc în
drepturile procesuale din Ńări precum Anglia, Grecia, FranŃa, Luxemburg, ScoŃia, Danemarca.
În acest sens, cu titlu de exemplu, în Olanda examinarea cauzei este suspendată exclusiv în ce
priveşte întrebarea privind interpretarea dreptului comunitar. În Grecia, o hotărâre
judecătorească prin care se solicită pronunŃarea unei hotărâri prealabile de către Curtea de
JustiŃie poate fi definitivă cu privire la aspectele care nu depind de interpretarea dreptului
214

Marie-Pierre Granger, op.cit., pag. 46.
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comunitar. În FranŃa, Consiliul de Stat francez suspendă judecata numai cu privire la acea
parte din cererea de chemare în judecată care a necesitat solicitarea unei cereri de pronunŃare
a unei hotărâri preliminare şi se pronunŃă printr-o hotărâre definitivă cu privire la celelalte
capete de cerere cu care a fost investit. O situaŃie asemănătoare este întâlnită în practica
instanŃelor de judecată din Luxemburg. În ScoŃia, solicitarea pronunŃării unei hotărâri
preliminare nu constituie în mod automat un obstacol cu privire la măsurile procesuale care
nu depind de hotărârea preliminară pronunŃată de către Curte. În Danemarca, dreptul
procesual permite continuarea examinării cauzei cu care a fost investită instanŃa de judecată,
referitoare la alte aspecte de drept. În Suedia, în cadrul instanŃelor administrative, o judecată
parŃială nu este posibilă dar este posibilă în cadrul instanŃelor judecătoreşti.217
În concluzie, în acord cu prevederile sistemelor de drept procesual din majoritatea
Ńărilor europene, instanŃele pot dispune suspendarea cauzei şi eventuala continuare a judecării
cauzei cu privire la acele aspecte care nu depind de interpretarea dreptului comunitar.
În dreptul procesual român, solicitarea pronunŃării unei hotărâri preliminare de către o
instanŃă de judecată poate fi dispusă în temeiul art. 234 TCE. Avem rezerve faŃă de aplicarea
art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ. conform căruia“(1) InstanŃa poate suspenda judecată: 1) când
dezlegarea pricinii, atârnă, în totul sau în parte, de existenŃa sau neexistenŃa unui drept care
face obiectul unei alte judecăŃi; […]” Textul reglementează unul dintre cazurile suspendării
legal facultative şi se referă la chestiunile prealabile, care pot avea o influenŃă hotărâtoare
asupra dreptului dedus în justiŃie. Pentru ca textul să aibă aplicare, este însă necesar ca
problema de a cărei dezlegare depinde soluŃia din proces să facă obiectul unei alte judecăŃi,
adică să fie “pendinte”218, condiŃie care nu este îndeplinită în ipoteza investirii CurŃii de
JustiŃie prin încheierea de şedinŃă care conŃine şi cererea de pronunŃare a unei hotărâri
preliminare.
Din aceste considerente, în proiectul noului Cod de procedură civilă este introdusă cu
caracter de noutate dispoziŃia potrivit căreia “judecarea cauzelor se suspendă de drept […] în
cazul în care, într-o cauză aflată în ultimă instanŃă, s-a formulat o cerere de pronunŃare a unei
hotărâri preliminare adresată CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor
tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, chiar dacă acea cerere a fost formulată în
faŃa unei instanŃe inferioare;”219 (art. 395 alin. 1 pct. 7 din proiectul Codului de procedură
civilă). În plus, este prevăzută suspendarea facultativă atunci “când într-o cauză care nu se
află în ultimă instanŃă s-a formulat o cerere de pronunŃare a unei hotărâri preliminare adresată
CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază
Uniunea Europeană;" (art. 396 alin. 1 pct. 3 din proiectul Codului de procedură civilă).
În esenŃă, prin aceste prevederi este reglementă expres investirea instanŃei comunitare
ca temei de drept pentru suspendarea cauzei, făcându-se diferenŃă, în funcŃie de natura
instanŃei. Astfel, pentru cauzele aflate în ultimă instanŃă suspendarea operează de drept, iar
pentru celelalte, suspendarea este facultativă.
Includerea în prevederile Codului a unei prevederi exprese privind suspendarea cauzei
este binevenită în contextul în care reglementarea actuală presupune existenŃa altei cauze în
curs de judecată; or, în actuala reglementare, actul de investire al CurŃii de JustiŃie îl
constituie aceeaşi încheiere de şedinŃă prin care se dispune suspendarea cauzei. Suspendarea
facultativă pentru instanŃele care pronunŃă hotărâri nedefinitive este o soluŃie judicioasă având
în vedere aplicarea precedentului judiciar şi soluŃionarea cu celeritate a cauzei.
De asemenea, suspendarea de drept este justificată în cazul instanŃelor care pronunŃă
hotărâri definitive, care au obligaŃia de a asigura o interpretare unitară a dreptului la nivel
naŃional, care include aplicarea dreptului comunitar în acord cu sistemele de drept din alte
217
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state. În literatura de specialitate s-a subliniat că au existat cazuri în care instanŃele naŃionale
s-au pronunŃat asupra interpretării unor probleme de drept comunitar cuprinse în dispoziŃii
comunitare care se numărau printre cele reputate a fi cele mai dificile din Tratat sau care au
făcut deja obiectul interpretării de către Curte, interpretare de care instanŃele respective au
înŃeles să se distanŃeze220. De aceea, preocuparea aplicării unei interpretări avizate, prin
suspendarea de drept a cauzei, este evident justificată. Este evident însă că acestea vor putea
face aplicarea jurisprudenŃei Cilfit ori de câte ori apreciază necesar. Însă, în temeiul
jurisprudenŃei CurŃii (cauza Teresa Zabala susmenŃionată), suspendarea de drept a cauzei
trebuie interpretată ca suspendare de drept a procedurii care necesită interpretarea dreptului
comunitar şi nu a cauzei deduse judecăŃii în integralitatea ei. Având în vedere jurisprudenŃa
menŃionată, suspendarea de drept a cauzei nu trebuie să excludă aplicarea altor dispoziŃii
procesuale din dreptul intern (de exemplu, repunerea pe rol a cauzei pentru a se constata
eventuala reglementarea amiabilă, achiesare, renunŃarea la judecată ş.a.). De asemenea, în
cazul în care cererea de chemare în judecată cuprinde mai multe capete de cerere, iar doar
unul dintre acestea ar impune interpretarea dreptului comunitar, soluŃia de dorit este
disjungerea cauzei şi soluŃionarea distinctă a capetelor de cerere cu privire la aspectele care
nu depind de interpretarea dreptului comunitar.
B. Căile de atac prevăzute de dreptul intern împotriva hotărârilor instanŃelor naŃionale care
solicită sau refuză să solicite pronunŃarea unei hotărâri prealabile
În temeiul principiului autonomiei procedurale, Curtea de JustiŃie a apreciat că dreptul
comunitar nu exclude exercitarea unor căi de atac împotriva actelor procesuale ale instanŃelor
naŃionale prin care acestea solicită CurŃii de JustiŃie pronunŃarea unei hotărâri prealabile221. În
acelaşi sens, Curtea a exprimat punctul de vedere potrivit căruia nu este necesar ca hotărârea
prin care s-a solicitat pronunŃarea unei hotărâri prealabile să fie definitivă pentru ca procedura
în faŃa CurŃii să-şi poată urma cursul222.
Din examinarea sistemelor procesuale din Ńările membre ale Uniunii Europene, rezultă
că majoritatea acestora conŃin dispoziŃii în temeiul cărora recursul este calea de atac ce poate
fi exercitată împotriva hotărârilor instanŃelor naŃionale prin care se solicită pronunŃarea unei
hotărâri preliminare. În general, recursul poate fi exercitat teoretic în trei cazuri şi anume:
recurs împotriva hotărârii incidentale a unei instanŃe de a solicita pronunŃarea unei hotărâri
preliminare; recurs împotriva hotărârii incidentale a unei instanŃe de a respinge solicitarea de
pronunŃare a unei hotărâri preliminare; recurs împotriva hotărârii privind fondul cauzei, în
cursul judecăŃii fiind admisă sau respinsă solicitarea de pronunŃare a unei hotărâri prealabile.
În aceste cazuri, Curtea suspendă judecata cu privire la cererea prealabilă atunci când este
informată de către o autoritate judiciară competentă că a fost promovat un recurs – cu efect
suspensiv – împotriva hotărârii de solicitare a pronunŃării unei hotărâri prealabile223. În
practica CurŃii, procedura în faŃa CurŃii de JustiŃie continuă atât timp cât cererea de solicitare
a instanŃei naŃionale nu a fost retrasă sau anulată224.
În fapt, există două ipoteze: Curtea suspendă judecata atunci când recursul promovat
are efect suspensiv în dreptul intern; dacă, dimpotrivă, recursul nu are efect suspensiv, Curtea
se consideră în drept să răspundă întrebărilor formulate de către instanŃa naŃională fără a Ńine
cont de obiecŃiunile care au determinat eventual vreuna dintre părŃi să promoveze o cale de
atac împotriva hotărârii instanŃei naŃionale de solicitare a unei hotărâri preliminare. Această
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soluŃie a fost criticată de către o parte a doctrinei225 care a subliniat că dreptul intern ar
condiŃiona astfel instanŃa comunitară, iar aceasta în plus ar fi în situaŃia de examina efectele
recursului din dreptul naŃional, cu privire la care nu este competentă a se pronunŃa, conform
art. 234 TCE. Cu toate acestea, există argumente convingătoare în favoarea acesteia. Această
soluŃie este în acord cu principiul autonomiei procedurale în baza căruia, în absenŃa unei
reglementări comunitare, sistemului de drept procesual al fiecărui stat membru îi revine
dreptul de reglementare cu privire la căile procedurale de atac în justiŃie. De asemenea, astfel
se evita lipsirea de efect hotărârii pronunŃate de către Curte în litigiul principal226, în acord cu
preocuparea constantă a CurŃii de a nu formula simple opinii consultative privind întrebări
generale sau ipotetice, ci de a contribui la administrarea justiŃiei în statele membre227. În
realitate, Curtea nu examinează efectele pe care le are calea de atac în dreptul naŃional, ci se
limitează la a trage consecinŃe din existenŃa acestora în ceea ce priveşte propria-i competenŃă,
din informaŃiile pe care i le comunică instanŃa care a investit-o sau instanŃa ierarhic superioară
acesteia cu privire la acest aspect.
SoluŃionarea căii de atac anterior menŃionate poate avea ca urmare respingerea
acesteia şi menŃinerea hotărârii privind solicitarea unei hotărâri prealabile sau dimpotrivă,
admiterea căii de atac şi modificarea sau casarea hotărârii de solicitare a hotărârii prealabile.
În cazul în care instanŃa investită cu calea de atac aduce la cunoştinŃa CurŃii că a fost
menŃinută hotărârea de solicitare, Curtea dispune reluarea judecării procedurii prealabile. În
cazul în care instanŃa care a formulat solicitarea (sau cea investită cu calea de atac)
informează Curtea că hotărârea prin care a fost solicitată pronunŃarea unei hotărâri prealabile
a fost modificată sau casată, Curtea pronunŃă o ordonanŃă prin care declară că procedura a
rămas fără obiect228.
În general, majoritatea sistemelor procesuale din Ńările membre ale Uniunii Europene
conŃin dispoziŃii în temeiul cărora nu este posibilă promovarea unui recurs împotriva unei
hotărâri incidentale prin care se solicită pronunŃarea unei hotărâri preliminare, înainte de
judecarea în fond a cauzei, recursul putând fi promovat numai ulterior pronunŃării de către
instanŃă a unei hotărâri cu privire la fondului cauzei. Însă există şi sisteme procesuale de drept
în care este posibilă promovarea distinctă a unui recurs împotriva unei hotărâri incidentale de
solicitare a pronunŃării unei hotărâri prealabile, astfel fiind sistemele de drept din Anglia, Tara
Galilor, FranŃa, Portugalia şi Danemarca229.
În dreptul procesual român, împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face
recurs decât odată cu fondul, în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt sau suspendat cursul
judecăŃii. Aşadar, încheierea de şedinŃă prin care a fost dispusă suspendarea cauzei poate fi
atacată în mod separat cu recurs în temeiul art. 244 ind.1 C.pr.civ. care prevede: “Asupra
suspendării procesului instanŃa, în toate cazurile, se va pronunŃa prin încheiere, care poate fi
atacată cu recurs, în mod separat. Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea
cursului judecării procesului[...]”230, nu este suspensiv de executare şi poate fi declarat în
termen d de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel, conform art. 301
C.pr.civ.
Proiectul codului de procedură civilă nu conŃine modificări în materia exercitării căii
de atac a recursului împotriva încheierii privind suspendarea cauzei, menŃinând reglementarea
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actuală într-o formulare nouă: “Asupra suspendării judecării procesului instanŃa se va
pronunŃa prin încheiere care poate fi atacată în mod separat, la instanŃa ierarhic superioară.”
OpŃiunea legiuitorului în menŃinerea aceloraşi prevederi ca şi cele actualmente în vigoare
poate fi explicată prin faptul că recursul nu este suspensiv de executare, astfel încât Curtea de
JustiŃie continuă procedura de soluŃionare a hotărârii preliminare independent de recursul
promovat în dreptul intern. În fine, proiectul Codului de procedură civil conŃine o dispoziŃie
privind reluarea judecării de către instanŃă după pronunŃarea hotărârii de către Curtea de
JustiŃie a ComunităŃilor Europene.
*

*
*

Adaptarea legislaŃiei române la priorităŃile ordinii comunitare impune, alături de
modernizarea codurilor de procedură, adoptarea unor norme legislative care vor permite
accesul la procedura preliminară cu privire la actele comunitare care sunt adoptate în temeiul
art. 34 TUE (poziŃii comune, decizii, decizii cadru, convenŃii) Aceste modificări sunt parŃial
determinate de ratificarea tratatului de la Lisabona231, dar în egală măsură reprezintă o
necesitate independent de intrarea acestuia în vigoare.
Tratatul de la Lisabona încheie evoluŃia comunitarizării spaŃiului de libertate,
securitate şi justiŃie prin introducerea în dreptul comunitar a domeniului JAI în integralitatea
sa232 cu consecinŃa aplicării controlului CurŃii de JustiŃie asupra acestui domeniu.
Tratatul de la Lisabona aduce modificări atât Tratatului privind instituirea Uniunii
Europene (TUE - Maastricht 1992) cât şi Tratatului de la Roma (1957)233.
În esenŃă, modificările aduse dispoziŃiilor din cele două tratate, care privesc procedura
preliminară, sunt următoarele:
1. în conŃinutul TCE este adăugat un paragraf la art. 234 TCE care prevede că: “În
cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în faŃa unei instanŃe
judecătoreşti naŃionale privind o persoană supusă unei măsuri privative de libertate, Curtea
hotărăşte în cel mai scurt termen.” (prin art. 2 par. 218) . Textul se referă la protejarea
justiŃiabililor aflaŃi în stare de detenŃie, scop în care Curtea a adoptat începând cu 1 martie
2008 procedura prealabilă de urgenŃă..
2. în conŃinutul TCE se introduce un titlu nou cu denumirea “SpaŃiu de libertate,
securitate şi justiŃie”234 care înlocuieşte titlul IV privind vizele, dreptul de azil, imigrarea şi
alte politici referitoare la libera circulaŃie a persoanelor. Acest titlu are mai multe capitole,
printre care se numără şi domeniile privind cooperarea judiciară în materie penală şi
cooperarea poliŃienească, care erau anterior reglementate în titlul VI din TUE („DispoziŃii
privind cooperarea poliŃienească şi judiciară în materie penală”).
EvoluŃia acestui text îşi are originile tratatele de la Amsterdam şi Nisa prin care au
intrat în pilonul comunitar măsurile din domeniul vizelor, azilului, imigrării şi liberei
circulaŃii (Titlul IV TCE) şi a rămăseseră în cel de-al treilea pilon cooperarea judiciară în
materie penală şi cooperarea poliŃienească.
Tratatul de la Lisabona încheie această evoluŃie prin introducerea în dreptul comunitar
a domeniului JAI în integralitatea sa - prin articolul 2 par. 63 şi urm. din Tratatul de la
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Lisabona - a articolelor 61-68 TFUE ( în versiunea consolidată a TFUE acestea sunt art. 6780).
Ca urmare cel de-al treilea pilon va dispare în totalitate la finalul unei perioade
tranzitorii de 5 ani şi politicile comune în domeniul libertăŃii, securităŃii şi justiŃiei, inclusiv
SpaŃiul Schengen, vor aparŃine primului pilon, adică procedurii comunitare235, ceea ce atrage
extinderea competenŃelor CurŃii cu privire la „spaŃiul de libertate, securitate şi justiŃie.” (Titlul
IV TFUE).
ConsecinŃa va fi aplicarea procedurilor, instrumentelor juridice şi regimului juridic
aferente CurŃii de JustiŃie în noile domenii. În acest context este de precizat că noua
reglementare detaliază şi sporeşte competenŃele CurŃii şi Comisiei privind impunerea de
sancŃiuni în cazul statului care nu a luat măsurile pe care le impune executarea hotărârii
CurŃii236. În acest context este previzibilă o creştere a numărului de solicitări de pronunŃare a
unor hotărâri prealabile în cadrul procedurilor penale naŃionale. Dar, în prezent numai
instanŃele din statele care au făcut declaraŃiile prevăzute de art. 35 al. 2 TUE pot adresa
întrebări preliminare cu privire la actele comunitare care reglementează domeniul celui de-al
treilea pilon.
În viitor, în măsura în care Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, vor fi abrogate
dispoziŃiile actualului art. 35 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi, în consecinŃă nu va
mai fi necesară formularea unei declaraŃii de acceptare a competenŃei CurŃii de JustiŃie a
ComunităŃilor Europene Însă Protocolul nr. 36 privind dispoziŃiile tranzitorii, anexat tratatului
de la Lisabona prevede că rămân nemodificate competenŃele CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor
Europene în materia cooperării poliŃieneşti şi judiciare penale pentru un termen de 5 ani de la
intrarea în vigoare a acestui tratat.
Prin urmare, lipsa declaraŃiei României de acceptare a competenŃei CurŃii de JustiŃie a
ComunităŃilor Europene produce efecte nu numai pentru prezent, ci şi pentru viitor, pe o
perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
În acest sens, Ministerul JustiŃiei a iniŃiat un proiect de lege privind formularea de
către România a unei declaraŃii în baza art. 35 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi independent de situaŃia
juridică a acestuia. Proiectul prevede că este necesar ca România să formuleze o astfel de
declaraŃie, pentru ca instanŃele judecătoreşti naŃionale să aibă acces la procedura preliminară
cu privire la actele sau convenŃiile încheiate în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană,
aceasta permiŃând instanŃelor să beneficieze de expertiza CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor
Europene în ceea ce priveşte interpretarea şi validitatea normelor comunitare, cu consecinŃa
suspendării procedurii interne. În temeiul acestui proiect, toate instanŃele vor putea uza
potrivit propriei aprecieri de procedura preliminară, iar România îşi rezervă a dreptul de a
prevedea în legislaŃia sa naŃională că instanŃele judecătoreşti sunt obligate să recurgă la
procedura preliminară în cauzele în care hotărârile pe care urmează să le pronunŃe nu mai
pot fi atacate.

235
236

Art. 10 din protocolul privind dispoziŃiile tranzitorii.
Art. 228, par.2-3 TFUE

48

Institutul European din România – Studii de strategie şi politici (SPOS 2008)
Concluzii
Coeziunea în interpretarea dreptului comunitar este asigurată de către Curtea de
JustiŃie a ComunităŃilor Europene prin mecanismul procedurii preliminare, care instituie o
colaborare între instanŃele de judecată naŃionale – instanŃe comunitare “de drept comun” – şi
instanŃa comunitară “supremă”. CompetenŃa CurŃii de JustiŃie în interpretarea dreptului
comunitar este reglementate de prevederile art. 234 TCE, prin procedura preliminară,
procedură ce instituie un mecanism de colaborare între instanŃele naŃionale şi Curtea de
JustiŃie conform căruia orice instanŃă poate adresa CurŃii de JustiŃie o cerere preliminară
privind interpretarea dreptului comunitar
Procedura preliminară îndeplineşte două funcŃii esenŃiale. În primul rând, acest
mecanism asigură interpretarea unitară a dreptului comunitar, ceea ce are ca efect aplicarea
uniformă a acestuia de către instanŃele de judecată naŃionale ale statelor membre. A lăsa la
latitudinea instanŃelor naŃionale misiunea interpretării dreptului comunitar ar crea riscul
apariŃiei unei practici judiciare neunitare. Prin urmare, interpretarea oferită de către Curtea de
JustiŃie garantează faptul că dispoziŃiile comunitare produc acelaşi efect juridic în toate statele
ComunităŃii. În al doilea rând, procedura preliminară permite protejarea drepturilor
particularilor, prin crearea cadrului de soluŃionare a contradicŃiilor care ar putea exista între
legislaŃia internă a statelor membre şi dreptul comunitar.
Regimul juridic al competenŃei CurŃii de JustiŃie în materie preliminară este alcătuit
din art. 234 TCE, art. 68 TCE şi art. 35 TUE, fiind structurat astfel: regimul juridic “de drept
comun” prevăzut de art. 234 TCE pentru materiile din pilonul întâi, regimul special prevăzut
de art. 68 par. 1 TCE pentru domeniile comunitarizate (referitoare la vize, azil şi alte politici
legate de libera circulaŃie a persoanelor) şi regimul special prevăzut de art. 35 TUE pentru
domeniile privind cooperarea poliŃienească şi judiciară în materie penală. Articolul 68 TCE
prevede o aplicare restrictivă a art. 234 TCE în ce priveşte instanŃele naŃionale care pronunŃă
hotărâri ce nu sunt supuse vreunei căi de atac. Art. 35 TUE instituie o procedură preliminară
facultativă care permite statelor să accepte competenŃa CJCE pentru a statua cu titlu
preliminar, prin formularea unei declaraŃii explicite.
Curtea de JustiŃie a ComunităŃilor Europene poate fi investită învestită cu o cerere de
pronunŃare a unei hotărâri preliminare numai de către o instanŃă de judecată dintr-un stat unui
stat membru al Uniunii Europene. Această noŃiune juridică de instanŃă naŃională utilizată în
dreptul comunitar se impune a fi interpretată şi aplicată în mod uniform în ansamblul
ComunităŃii237, fapt pentru care Curtea a definit criteriile ce caracterizează o “instanŃă”:
originea legală a autorităŃii respective, permanenŃa acesteia, caracterul obligatoriu al
hotărârilor pronunŃate, contradictorialitatea procedurii, aplicarea normelor de drept în
soluŃionarea cauzei precum şi independenŃa acesteia. Mecanismul procedurii preliminare
reglementat de art. 234 TCE este facultativ pentru instanŃele de judecată, singurele în măsură
să aprecieze necesitatea utilizării acestuia, însă devine obligatoriu atunci când întrebarea
preliminară este adresată de către o instanŃă naŃională care pronunŃă hotărâri ce nu sunt supuse
unei căi de atac în dreptul intern. Caracterul obligatoriu comportă unele atenuări în cazul unei
întrebări care a făcut deja obiectul unei hotărâri preliminare sau dacă aplicarea actului este nu
lasă nici o îndoială (teoria actului clar). Principiul autonomiei procedurale are ca urmare
aplicarea normelor procedurale prevăzute de către dreptul naŃional în materia redactării şi
motivării cererilor de pronunŃare a hotărârilor preliminare. CondiŃiile pe care trebuie să le
îndeplinească o cereri de pronunŃare a unei hotărâri preliminare sunt prezentate în Nota
informativă cu privire la formularea cererilor pentru pronunŃarea unei hotărâri preliminare de
către organele jurisdicŃionale naŃionale. În ce priveşte faza procesuală în care poate fi
formulată cererea de pronunŃare a unei hotărâri preliminare, aprecierea acesteia este de
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competenŃa exclusivă a instanŃa naŃionale, care poate decide investirea CurŃii în orice fază
procesuală238 a cauzei.
Obiectul unei cereri pentru pronunŃarea unei hotărâri preliminare poate fi:
interpretarea tratatelor comunitare, a actele instituŃiilor comunitare, a actelor Băncii Centrale
Europene, precum şi, în anumite condiŃii, a statutelor organismelor înfiinŃate printr-un act al
Consiliului; validitatea actelor adoptate de către instituŃiile comunitare şi de Banca Centrală
Europeană. Prezentul studiu îşi propune expunerea interpretării dreptului comunitar care
priveşte interpretarea tratatului; interpretarea actelor adoptate de instituŃiile ComunităŃii şi de
Banca Centrală Europeană (BCE) şi interpretarea statutelor organismelor înfiinŃate printr-un
act al Consiliului, în cazul în care statutele respective prevăd acest lucru.
Procedura de soluŃionare a cererii de pronunŃare a unei hotărâri
preliminare de
către Curtea de JustiŃie este reglementată de norme de drept prevăzute expres fie în Tratate,
fie în Statutul CurŃii de JustiŃie239 (art. 23), fie în Regulamentul său de procedură240 (art. 103104b). InstanŃa naŃională suspendă judecarea cauzei până la pronunŃarea unei hotărâri
preliminare de către Curtea de JustiŃie. Regulamentul de procedură al CJCE introduce prin
articolul 104b o procedură simplificată, numită “de urgenŃă”. Astfel, la cererea instanŃei
naŃionale sau, cu titlu excepŃional, din oficiu, o trimitere preliminară prin care sunt adresate
una sau mai multe întrebări referitoare la domeniile vizate de titlul VI din Tratatul privind
Uniunea sau de titlul IV al celei de a treia părŃi din Tratatul CE poate să fie judecată potrivit
unei proceduri de urgenŃă.
Efectele hotărârilor preliminare asupra instanŃelor naŃionale constau în obligaŃia
acestora de a respecta, în soluŃionarea cauzelor, ceea ce Curtea de JustiŃie a decis cu privire la
interpretarea sau validitatea dreptului comunitar. Autoritatea unei hotărâri preliminare constă
în forŃa obligatorie a acesteia faŃă de instanŃa care a solicitat-o şi instanŃele care ar judeca
cauza în căile de atac, şi în aplicabilitatea generală faŃă de celelalte instanŃe. Hotărârile
preliminare produc în principiu efecte retroactive de la data emiterii actului şi, pe cale de
excepŃie, de la data indicată de către Curte în hotărârea respectivă .
Integrarea dreptului comunitar în ordinea de drept a statelor membre ale Uniunii
europene a fost posibilă prin contribuŃia esenŃială a CurŃii de justiŃie care, prin intermediul
unei jurisprudenŃe creatoare de drept, a consacrat principiile fondatoare ale dreptului
comunitar. Integrarea acestor principii şi, prin intermediul lor, a normelor comunitare în
dreptul intern al statelor membre revine competenŃei instanŃelor judecătoreşti din statelor
membre. Întrucât normele procesuale diferă de la un stat la altul, este evident că aplicarea
principiilor dreptului comunitar diferă în ce priveşte mijloacele procesuale utilizate de la un
stat la altul. Curtea a înŃeles să acorde valoare de principiu acestor diferenŃe, consacrând
autonomia procedurală a instanŃelor naŃionale prin jurisprudenŃa sa. Deşi armonizarea
procedurală pe cale jurisprudenŃială pare o misiune dificil de atins, Curtea a fixat în sarcina
instanŃelor naŃionale puncte de reper care urmăresc în esenŃă asigurarea uniformă a unor reguli
minimale care asigură efectivitatea controlului jurisdicŃional241. Printre acestea se impun a fi
subliniate dreptul justiŃiabililor la un recurs efectiv, protecŃia provizorie a drepturilor invocate
de particulari şi invocarea din oficiu a aplicării dreptului comunitar. Impactul hotărârilor
preliminare pronunŃate de către Curtea de JustiŃie a ComunităŃilor Europene în contextul
activităŃii instanŃelor de judecată din România poate fi structurat astfel: 1) cazuri în care
instanŃele soluŃionează cauzele fără a solicita o hotărâre preliminară şi fără aplicarea
jurisprudenŃei comunitare anterioare (teoria actului clar); 2) cazuri în care instanŃa aplică
normele de drept comunitar astfel cum au fost deja interpretate de către Curte (precedentului
judiciar consacrat prin jurisprudenŃa CurŃii) şi 3) solicitarea unei hotărâri preliminare prin
investirea CurŃii de JustiŃie.
238
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Activitatea de reprezentare a României în faŃa CurŃii de JustiŃie a comunităŃilor
Europene şi a Tribunalului de Primă instanŃă precum şi a celorlalte instituŃii comunitare este
asigurată de Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE), structură care coordonează
procesul de formare a poziŃiei naŃionale în problematica afacerilor europene şi garantează
îndeplinirea obligaŃiilor României ce izvorăsc din statutul de stat membru al Uniunii
Europene.
Adresarea unei cereri de pronunŃare a unei hotărâri preliminare către Curtea de JustiŃie
atrage suspendarea cauzei până la pronunŃarea de către Curte a hotărârii preliminare în
temeiul articolului 23 din Statutul CurŃii de JustiŃie şi jurisprudenŃei CurŃii. În dreptul
procesual român, solicitarea pronunŃării unei hotărâri preliminare de către o instanŃă de
judecată poate fi dispusă în temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ. În proiectul noului Cod de
procedură civilă este introdusă cu caracter de noutate dispoziŃia potrivit căreia “judecarea
cauzelor se suspendă în cazul în care s-a formulat o cerere de pronunŃare a unei hotărâri
preliminare adresată CurŃii de JustiŃie (pentru cauzele aflate în ultimă instanŃă suspendarea
operează de drept, iar pentru celelalte, suspendarea este facultativă). În temeiul principiului
autonomiei procedurale, Curtea de JustiŃie a apreciat că dreptul comunitar nu exclude
exercitarea unor căi de atac împotriva actelor procesuale ale instanŃelor naŃionale prin care
acestea solicită CurŃii de JustiŃie pronunŃarea unei hotărâri prealabile242. Proiectul codului de
procedură civilă nu conŃine modificări în materia exercitării căii de atac a recursului
împotriva încheierii privind suspendarea cauzei, menŃinând reglementarea actuală într-o
formulare nouă: “Asupra suspendării judecării procesului instanŃa se va pronunŃa prin
încheiere care poate fi atacată în mod separat, la instanŃa ierarhic superioară.” OpŃiunea
legiuitorului în menŃinerea aceloraşi prevederi ca şi cele actualmente în vigoare poate fi
explicată prin faptul că recursul nu este suspensiv de executare, astfel încât Curtea de JustiŃie
continuă procedura de soluŃionare a hotărârii preliminare independent de recursul promovat în
dreptul intern. În fine, proiectul Codului de procedură civil conŃine o dispoziŃie privind
reluarea judecării de către instanŃă după pronunŃarea hotărârii de către Curtea de JustiŃie a
ComunităŃilor Europene.
SpaŃiul juridic european reprezintă un vechi proiect a cărui realizare necesită
dezvoltarea continuă a unei cooperări interstatale în cadrul Uniunii europene. Tinzând către
acest obiectiv, mecanismul procedurii prealabile contribuie la armonizarea legislaŃiilor
statelor membre, prin aplicarea unitară a dreptului comunitar în spaŃiul ComunităŃii.

242

CJCE, 12 febr. 1974, Rheinmulhen, C-146/73, Rec., p.147.
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