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2. Curtea Constituþionalã a luat act de aplicarea directã a dispoziþiilor art.87-89 din
Tratatul Comunitãþii Europene, neexistând, în prezent o reglementare legalã internã,
de drept material, cu privire la ajutorul de stat ºi, constatã cã nu este cazul ipotezei
reglementatã de art.148 alin.(2) din Constituþie, referitoare la aplicarea prioritarã a
reglementãrilor comunitare. Este de observat ºi faptul cã, obligaþia notificãrii ajutorului
de stat revine Consiliului Concurenþei, ca autoritate de contact dintre România ºi Comisia
Europeanã, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.117/2006,
Comisie care va decide cu privire la acordarea ajutorului de stat avut în vedere de
legea supusã controlului de constituþionalitate. Pe de altã parte, deºi excedeazã
controlului de constituþionalitate, Curtea constatã cã prevederile legii criticate trebuie
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aprobarea unor mãsuri financiare pentru întreprinderile mici ºi mijlocii din industria
berii, publicatã în Monitorul Oficial nr. 98 din 08.02.2007) .......................................

198

3. Textele criticate nu contravin nici Regulamentului nr.581/2008 al Parlamentului
European ºi al Consiliului Uniunii Europene, invocat de autorii excepþiei. Dimpotrivã, îi
dau substanþã, concretizând, în spiritul voinþei legiuitorului comunitar, prevederile mai
generale cuprinse în acest regulament. Aºadar, nimic nu împiedicã statul sã sancþioneze
întreprinderea pentru conduita necorespunzãtoare a angajatului sãu, aceasta
pãstrându-ºi dreptul de regres împotriva celui care, în mod direct ºi nemijlocit, este
rãspunzãtor. (Decizia nr. 547 din 15 mai 2008 referitoare la excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor art.9 alin.(1) din Ordonanþa Guvernului nr.37/
2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele ºi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto ºi utilizarea
aparatelor de înregistrare a activitãþii acestora, publicatã în Monitorul Oficial nr.430
din 09.06.2008) .............................................................................................................
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4. Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr.343/2003, publicat în Jurnalul Oficial
al Comunitãþilor Europene L 199, 31/07/2007, p.0023-0029, stabilind criteriile ºi
mecanismele pentru determinarea statelor membre responsabile pentru examinarea
cererilor depuse într-unul din statele membre de un cetãþean al unei þãri terþe, prevede,
la art.19 par.2, cã implementarea transferului nu se suspendã în cazul introducerii unei
cãi de atac, în speþã, plângerea. Dar aceasta nu e o regulã imperativã, ci permite fie
legislaþiei interne, fie instanþelor naþionale sã aprecieze, de la caz la caz, asupra necesitãþii
suspendãrii executãrii dispoziþiei de transfer în alt stat. (Decizia nr. 604 din 20 mai
2008 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art.121 din Legea
nr.122/2006 privind azilul în România, publicatã în Monitorul Oficial nr.469 din
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5. În prezenta cauzã este invocatã, din prisma prevederilor art.11 alin.(1) din Legea
fundamentalã, jurisprudenþa Curþii de Justiþie a Comunitãþii Europene, respectiv cauzele
61/65, G. Vaassen-Göbbels v. Management of the Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf
ºi C-17/00 François De Coster v. Collège des bourgmestre et échevins de
Watermael-Boitsfort. Curtea constatã cã aceste cauze reprezintã exemple în care Curtea
Justiþie a Comunitãþii Europene a interpretat, în contextul art.234 din Tratatul de instituire
a Comunitãþii Europene, noþiunea de „instanþã judecãtoreascã” competentã sã i se
adreseze cu un recurs preliminar, stabilind în acest sens câteva cerinþe specifice de
delimitare a acestui concept faþã de alte noþiuni utilizate ce definesc diferite organisme
în dreptul intern al statelor membre. Aceste criterii (organ stabilit de lege, apartenenþa
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sa faþã de una dintre puterile de stat, caracter permanent, jurisdicþie obligatorie, procedurã
contradictorie, aplicarea dreptului, independenþa) se circumscriu însã sferei dreptului
aplicat de Curtea de la Luxemburg, ºi anume dreptului comunitar, ºi nu dreptului intern.
Aºa fiind, la examinarea excepþiei de neconstituþionalitate, Curtea Constituþionalã nu
poate avea în vedere criteriile de determinare a unei instanþe judecãtoreºti pe care le
utilizeazã, în activitatea sa, Curtea de Justiþie a Comunitãþii Europene. (Decizia nr.
1166 din 17 septembrie 2009 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a
prevederilor art.37 alin.(1) ºi (2) din Legea nr.31/1990 privind societãþile comerciale,
publicatã în Monitorul Oficial nr.706 din 21.10.2009) ...............................................
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6. Faptul cã legislaþia comunitarã în materie este, spre deosebire de dreptul intern, mai
permisivã sau mai blândã, nu atrage ipso facto neconstituþionalitatea dispoziþiei legale
naþionale. (Decizia nr. 311 din 23 martie 2010 referitoare la excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.50 lit.a) din Legea concurenþei nr.21/1996,
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7. Având în vedere locul pe care reglementãrile comunitare îl ocupã, potrivit art. 148
alin. (2) din Constituþie, în raport cu legile interne, Curtea este chematã sã invoce în
jurisprudenþa sa actele obligatorii ale Uniunii Europene de fiecare datã când acestea
vor fi relevante cauzei, atât timp cât conþinutul lor nu este echivoc ºi nu se solicitã o
interpretare proprie. (Decizia nr. 383 din 23 martie 2011 referitoare la sesizarea de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I pct. 2 referitor la art. 16 alin. (1), pct. 9
referitor la art. 31 alin. (1), pct. 25, pct. 37 referitor la art. 72 alin. (5), pct. 40 referitor
la art. 79 alin. (4), pct. 51 referitor la art. 94 alin. (2), pct. 52, 66, 70, 75, 78, 84 ºi art.
II alin. (1) din Legea pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii, precum ºi a legii în ansamblul sãu, publicatã în Monitorul Oficial nr. 281
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8. Întrucât Curtea Constituþionalã nu este nici legiuitor pozitiv ºi nici o instanþã
judecãtoreascã cu competenþã de a interpreta ºi de a aplica dreptul european în litigiile
ce antameazã drepturile subiective ale cetãþenilor ºi fãrã a-ºi reconsidera jurisprudenþa
menþionatã anterior, Curtea observã cã folosirea unei norme de drept european în cadrul
controlului de constituþionalitate, ca normã interpusã celei de referinþã, implicã, în temeiul
art.148 alin.(2) ºi (4) din Constituþia României, o condiþionalitate cumulativã: pe de o
parte, aceastã normã sã fie suficient de clarã, precisã ºi neechivocã prin ea însãºi sau
înþelesul acesteia sã fi fost stabilit în mod clar, precis ºi neechivoc de Curtea de Justiþie
a Uniunii Europene ºi, pe de altã parte, norma trebuie sã se circumscrie unui anumit
nivel de relevanþã constituþionalã, astfel încât conþinutul sãu normativ sã susþinã posibila
încãlcare de cãtre legea naþionalã a Constituþiei - unica normã directã de referinþã în
cadrul controlului de constituþionalitate. Într-o atare ipotezã, demersul Curþii
Constituþionale este distinct de simpla aplicare ºi interpretare a legii, competenþã ce
aparþine instanþelor judecãtoreºti ºi autoritãþilor administrative, sau de eventualele
chestiuni ce þin de politica legislativã promovatã de Parlament sau de Guvern, dupã
caz. (Decizia nr. 921 din 7 iulie 2011 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art.4 lit.a) ºi lit.b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicatã în Monitorul
Oficial nr.673 din 21.09.2011) ......................................................................................
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9. Prevederile art. 373 ind.1 din Codul de procedurã civilã ºi cele ale Regulamentului
(CE) nr. 805/2004 se referã la categorii diferite de acte juridice, pe de o parte, hotãrâri
judecãtoreºti pronunþate de instanþele din România, pentru care este necesarã
încuviinþarea executãrii, ºi, pe de altã parte, hotãrâri judecãtoreºti care au fost certificate
ca titlu executoriu european în statul membru de origine, recunoscute ºi executate în

13

celelalte state membre, fãrã a fi necesarã încuviinþarea. Aºadar, în ceea ce priveºte
presupusa discriminare între creditorii care deþin un titlu executoriu european ºi cei
care deþin o hotãrâre judecãtoreascã pronunþatã de instanþele din România, Curtea
constatã cã aceasta nu poate fi reþinutã, întrucât, astfel cum s-a statuat în numeroase
cauze, principiul egalitãþii nu are semnificaþia uniformitãþii, acesta presupunând instituirea
unui tratament egal pentru situaþii care, în funcþie de scopul urmãrit, nu sunt diferite. Or,
diferenþa esenþialã între cele douã categorii de creditori este datã de un element de
extraneitate, reprezentat de statul în care este pronunþatã hotãrârea judecãtoreascã.
Rezultã cã situaþiile de fapt care sunt reglementate sunt diferite, astfel încât ºi tratamentul
juridic aplicat acestora trebuie sã fie diferit. (Decizia nr. 1289 din 4 octombrie 2011
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 373 ind. 1 din
Codul de procedurã civilã, publicatã în Monitorul Oficial nr. 830 din 23 noiembrie
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10. Dispoziþiile art.8 alin.(3) pct.4 din Ordonanþa Guvernului nr.37/2007 cuprind descrierea
uneia dintre faptele considerate încãlcare minorã a unor acte normative europene din
domeniul transporturilor rutiere, iar art.9 alin.(1) lit.e) din aceeaºi ordonanþã stabileºte
sancþiunea corespunzãtoare. Curtea observã cã acestea au fost edictate în spiritul celor
prevãzute la pct.26 din preambulul Regulamentului (CE) nr.561/2006 al Parlamentului
European ºi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziþii
ale legislaþiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor
(CEE) nr.3.821/85 ºi (CE) nr.2.135/98 ale Consiliului ºi de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr.3.820/85 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L
nr.102 din 11 aprilie 2006. Potrivit acestuia, statele membre ar trebui sã stabileascã
norme referitoare la sancþiunile pentru încãlcarea regulamentului menþionat ºi sã se
asigure cã acestea sunt aplicate, sancþiunile urmând sã aibã un caracter efectiv,
proporþionat, disuasiv ºi nediscriminatoriu. Pct.17 din preambulul Regulamentului (CE)
nr.561/2006 menþioneazã, ca justificare a reglementãrii, îmbunãtãþirea condiþiilor sociale
pentru lucrãtorii cãrora li se aplicã ºi creºterea siguranþei rutiere. (Decizia nr. 102 din 9
februarie 2012 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art.8
alin.(3) pct.4 ºi art.9 alin.(1) lit.e) din Ordonanþa Guvernului nr.37/2007 privind
stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele
ºi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto ºi utilizarea aparatelor de
înregistrare a activitãþii acestora, publicatã în Monitorul Oficial nr.291 din
03.05.2012) ....................................................................................................................
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11. Autorul excepþiei invocã prevederile art.11 alin.(1) ºi (2) din Constituþie, cu trimitere
la Regulamentul (CE) nr.561/2006 al Parlamentului European ºi al Consiliului. Or, art.11,
intitulat “Dreptul internaþional ºi dreptul intern”, se referã la tratate, în sensul Legii nr.590/
2003 privind tratatele, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 12
ianuarie 2004. Acest instrument juridic de drept internaþional, deºi în contextul normei
constituþionale indicate dobândeºte valenþe lato sensu, nu poate fi confundat cu
regulamentul adoptat la nivelul Uniunii Europene, act juridic ce se încadreazã în legislaþia
secundarã a dreptului european. (Decizia nr. 114 din 9 februarie 2012 referitoare la
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art.9 alin.(1) lit.c) din Ordonanþa
Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele ºi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto
ºi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitãþii acestora, publicatã în Monitorul
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12. În scopul asigurãrii aplicãrii în România, de la data aderãrii României la Uniunea
Europeanã, a prevederilor Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al Parlamentului european
ºi al Consiliului din 27 octombrie 2004, a fost adoptatã Hotãrârea Guvernului nr.244/
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2007 privind autoritãþile competente responsabile cu aplicarea legislaþiei din domeniul
protecþiei consumatorilor ºi cooperarea dintre autoritãþile naþionale în acest domeniu,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.187 din 19 martie 2007, modificatã
prin Hotãrârea Guvernului nr.784/2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea
J, nr.561 din 24 iulie 2008, care, prin art.2, desemneazã Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor ca birou unic de legãturã responsabil cu aplicarea
Regulamentului (CE) nr.2006/2004, precum ºi autoritãþile competente sã asigure
aplicarea legislaþiei în domeniul protecþiei consumatorilor în conformitate cu acesta,
prevãzute în anexa care face parte integrantã din hotãrâre. (Decizia nr. 252 din 15
martie 2012 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.10
lit.b) din Ordonanþa Guvernului nr.21/1992 privind protecþia consumatorilor,
publicatã în Monitorul Oficial nr.333 din 17.05.2012) ...............................................
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13. Regulamentul (CE) nr.805/2004 al Parlamentului European ºi al Consiliului din 21
aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanþele necontestate,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.143 din 30 aprilie 2004,
invocat de autorul excepþiei de neconstituþionalitate, a avut în vedere crearea unui titlu
executoriu european pentru creanþele necontestate, el aplicându-se în cazul emiterii
unui titlu executoriu de cãtre o instanþã dintr-o þarã membrã, urmând ca executarea sã
aibã loc într-o altã þarã membrã. Autorul excepþiei de neconstituþionalitate nu se aflã în
ipoteza prevãzutã de regulamentul Uniunii Europene, astfel încât Curtea nu poate
proceda mai departe la analiza dispoziþiilor din Codul de procedurã civilã prin prisma
dispoziþiilor din regulamentul Uniunii Europene. (Decizia nr. 468 din 8 mai 2012
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.274 alin.1, 2 ºi 3
din Codul de procedurã civilã, publicatã în Monitorul Oficial nr.524 din 27.07.2012) .
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14. Textele din Legea nr.85/2006, care constituie cadrul legal general în materia
insolvenþei, stabilesc anumite mãsuri de protecþie a debitorilor aflaþi în insolvenþã,
respectiv suspendarea de drept a oricãror acþiuni judiciare, extrajudiciare sau mãsuri
de executare silitã pentru realizarea creanþelor asupra debitorului sau bunurilor sale
începând cu data deschiderii procedurii, precum ºi menþinerea contractelor în derulare
la data deschiderii procedurii. Potrivit Regulamentului (CE) nr.1.346/2000 al Consiliului
din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenþã, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr.160 din 30 iunie 2000, cu modificãrile ulterioare, este lãsatã la
aprecierea statelor legiferarea privind condiþiile pentru deschiderea, desfãºurarea ºi
închiderea procedurii de insolvenþã, inclusiv stabilirea efectelor procedurii de insolvenþã
asupra contractelor în derulare la care debitorul este parte. (Decizia nr. 342 din 24
septembrie 2013 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.36
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea
ºi sancþionarea neregulilor apãrute în obþinerea ºi utilizarea fondurilor europene
ºi/sau a fondurilor publice naþionale aferente acestora, publicatã în Monitorul
Oficial nr. 669 din 31.10.2013) .....................................................................................
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1. Prevederile invocate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, act distinct
ca naturã juridicã de celelalte tratate internaþionale invocate, de principiu, sunt aplicabile
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neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii privind stabilirea unor mãsuri în domeniul
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2. Prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene sunt aplicabile în
controlul de constituþionalitate în mãsura în care asigurã, garanteazã ºi dezvoltã
prevederile constituþionale în materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte, în mãsura
în care nivelul lor de protecþie este cel puþin la nivelul normelor constituþionale în domeniul
drepturilor omului. Þinând cont cã dispoziþiile art.1 din aceasta se referã la demnitatea
umanã, care este inviolabilã, nu se poate susþine cã o sancþiune proceduralã pecuniarã
aplicatã de instanþã conducãtorului autoritãþii publice în scopul asigurãrii executãrii unei
hotãrâri judecãtoreºti - astfel cum prevede textul de lege criticat - ar afecta demnitatea
umanã a conducãtorului autoritãþii publice respective. (Decizia nr. 1479 din 8 noiembrie
2011 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art.24 alin.(2)
din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, publicatã în Monitorul Oficial
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3. În ceea ce priveºte statele membre, din jurisprudenþa Curþii de Justiþie de la Luxemburg
rezultã fãrã ambiguitate cã acestora le este impusã obligaþia de a respecta drepturile
fundamentale ale persoanei definite în cadrul Uniunii, în cazul în care pun în aplicare
dreptul Uniunii. Curtea de Justiþie a confirmat aceastã jurisprudenþã în termenii urmãtori:
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fundamentale în cadrul ordinii juridice comunitare obligã, de asemenea, statele membre
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(Hotãrârea din 24 martie 1994 pronunþatã în Cauza C-2/92 The Queen and Ministry of
Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Dennis Clifford Bostock, paragraful 16). (Decizia
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4. În ceea ce priveºte invocarea prevederilor cuprinse în Carta drepturilor fundamentale
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5. Potrivit dispoziþiilor art.41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
dreptul la bunã administrare semnificã dreptul oricãrei persoane - cetãþean al Uniunii
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1. Prin stabilirea unor reguli referitoare la circulaþia pe drumurile publice, inclusiv privind
impunerea obligaþiei criticate pentru neconstituþionalitate în prezenta cauzã, legiuitorul
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referitoare la conþinutul protecþiei acordate. (Decizia nr. 1033 din 9 octombrie 2008
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art.23, art.25 alin.(1),
art.26 alin.(1) ºi (2) pct.2 ºi 3 ºi art.63 din Legea nr.122/2006 privind azilul în
România, publicatã în Monitorul Oficial nr.757 din 10.11.2008) ..............................

339

5. Îndeplinirea obligaþiei asumate de România faþã de statele membre ale Uniunii
Europene constând în transpunerea, pânã la momentul aderãrii, a tuturor directivelor
comunitare în vigoare la data semnãrii Tratatului de aderare poate fi consideratã o
situaþie extraordinarã a cãrei reglementare nu mai poate fi amânatã, þinând cont de
faptul cã, astfel cum se precizeazã în preambulul ordonanþei, aceasta transpune în
legislaþia naþionalã prevederile Directivei 2000/35/CE a Parlamentului European ºi a
Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii plãþilor în tranzacþiile
comerciale. (Decizia nr. 1070 din 8 septembrie 2009 referitoare la excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.119/
2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaþiilor de platã
rezultate din contracte comerciale, publicatã în Monitorul Oficial nr.703 din
20.10.2009) ....................................................................................................................

343

6. Limitarea exerciþiului dreptului la viaþã intimã ºi la secretul corespondenþei ºi a libertãþii
de exprimare. Neconstituþionalitatea Legii nr.298/2008, ce transpunea în planul legislaþiei
naþionale Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 15 martie
2006 privind pãstrarea datelor generate sau prelucrate în legãturã cu furnizarea serviciilor
de comunicaþii electronice accesibile publicului sau de reþele de comunicaþii publice ºi
de modificare a Directivei 2002/58/CE. (Decizia nr. 1258 din 8 octombrie 2009
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor Legii nr.298/2008
privind reþinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de
comunicaþii electronice destinate publicului sau de reþele publice de comunicaþii,
precum ºi pentru modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal ºi protecþia vieþii private în sectorul comunicaþiilor electronice,
publicatã în Monitorul Oficial nr.798 din 23.11.2009) ...............................................

346

7. Legiuitorul român a adoptat aceleaºi criterii de evaluare a unei cãsãtorii în vederea
stabilirii caracterului sãu autentic sau convenþional ca ºi cele prevãzute în legislaþia
Uniunii Europene. Astfel, elementele enumerate în cuprinsul art.63 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr.194/2002 au fost preluate integral din Rezoluþia Consiliului
Uniunii Europene din 4 decembrie 1997 cu privire la mãsurile ce pot fi adoptate pentru
combaterea cãsãtoriilor de convenienþã (97/C 382/01), care se referã la cãsãtoriile
încheiate între cetãþeni ai statelor membre sau rezidenþi legali pe teritoriul acestora ºi
persoane care au naþionalitatea unui stat terþ. În plus, art.35 din Directiva 2004/38/CE a
Parlamentului European ºi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera
circulaþie ºi ºedere pe teritoriul statelor membre pentru cetãþenii Uniunii ºi membrii
familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr.1.612/68 ºi de abrogare a
Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/
CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE ºi 93/96/CEE permite statelor membre ca, în caz de
abuz de drept sau în caz de fraudã. (Decizia nr. 432 din 15 aprilie 2010 referitoare la
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art.62 alin.(1) lit.a) pct.(iii), art.63
ºi 84 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.194/2002 privind regimul strãinilor
în România, publicatã în Monitorul Oficial nr.361 din 02.06.2010) ..........................

356

8. Textul de lege criticat nu face altceva decât sã transpunã la nivelul legislaþiei naþionale
dispoziþiile art.16 alin.(1) din Directiva Consiliului Uniunii Europene 2004/83/CE din 29
aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condiþiile pe care trebuie sã le

18
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transpunerea la nivelul legislaþiei naþionale a reglementãrii europene în domeniu, mai
exact, a dispoziþiilor art.7 alin.(1) din aceeaºi Directivã 2004/48/CE a Parlamentului
European ºi a Consiliului, care stabilesc cã “Înainte chiar de introducerea unei acþiuni
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Uniunii Europene, ºi anume o directivã, act obligatoriu care stabileºte în sarcina statelor
membre destinatare o obligaþie de rezultat în ceea ce priveºte transpunerea, obligaþie
care însã nu este de naturã sã împiedice legiuitorul naþional sã reglementeze mai amplu,
mai riguros sau mai detaliat domeniul vizat. Legiuitorul naþional este obligat însã sã
efectueze aceastã operaþiune în mod corect, în acord cu scopul ºi spiritul directivei
europene transpuse care, în cazul de faþã, vizeazã asigurarea unei mai eficiente protecþii
a consumatorilor. De altfel, pct.9 din preambulul Directivei 2008/48/CE prevede
necesitatea de a asigura consumatorilor din Uniunea Europeanã un nivel ridicat ºi
echivalent de protecþie a intereselor lor ºi de a crea o veritabilã piaþã internã, recunoscând
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cu CJUE, sunt singurele competente sã analizeze ºi sã constate neconcordanþa dintre
legislaþia internã ce vizeazã transpunerea unei directive ºi dreptul Uniunii Europene.
(Decizia nr. 1540 din 6 decembrie 2011 referitoare la excepþia de
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16. Dupã intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona - 1 decembrie 2009, structura
pe piloni a Uniunii Europene a fost eliminatã, iar, pe de altã parte, cã Directiva 79/7/
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CEE ºi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveºte ameliorarea eficacitãþii cãilor de
atac în materie de atribuire a contractelor de achiziþii publice, publicatã în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene seria L nr.335/31 din 20 decembrie 2007, statueazã cã “statele
membre adoptã mãsurile necesare pentru a garanta cã, în ceea ce priveºte contractele
circumscrise domeniului (de aplicare al Directivei 2004/18/CE), deciziile luate de
autoritãþile contractante pot fi supuse unor cãi de atac efective ºi, în special, cât se
poate de rapide [...]”. (Decizia nr. 284 din 27 martie 2012 referitoare la excepþia de
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iunie 2009 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art.4 alin.(1)
din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, publicatã în Monitorul Oficial
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2. Avocatul, prin exercitarea profesiei sale, îndeplineºte o activitate economicã, activitate
care constã în oferirea de bunuri sau servicii pe o piaþã liberã (Hotãrârea din 19 februarie
2002, pronunþatã în Cauza Wouters ºi alþii de cãtre Curtea de Justiþie a Comunitãþilor
Europene), însã orice activitate economicã se desfãºoarã “în condiþiile legii”, în
consecinþã, legiuitorul a apreciat cã valoarea onorariului trebuie sã fie proporþionalã cu
serviciul prestat, instituind astfel posibilitatea limitãrii sale în cazul în care nu existã un
just echilibru între prestaþia avocaþialã ºi onorariul solicitat. (Decizia nr. 917 din 6 iulie
2010 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art.274 alin.3
din Codul de procedurã civilã, publicatã în Monitorul Oficial nr.524 din 28.07.2010) .
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3. Sunt de reþinut considerentele CJUE în faþa unor argumente precum cele vizând rolul
femeii în familie. Plecând de la principiul asigurãrii unei remunerãri egale între femei ºi
bãrbaþi, pentru o muncã egalã, CJUE, prin Decizia din 13 noiembrie 2008, pronunþatã
în cauza Comisia Comunitãþilor Europene contra Italiei C-46/07, dar ºi prin Decizia din
26 martie 2009, pronunþatã în cauza Comisia Comunitãþilor Europene contra Greciei
C-559/07, statua cã mãsurile sociale trebuie sã contribuie la asigurarea unei vieþi
profesionale a femeilor egale cu cea a bãrbaþilor. Impunerea unor vârste de pensionare
diferite nu are aptitudinea de a compensa dezavantajele ºi greutãþile pe care le întâmpinã
femeile în cariera lor profesionalã din cauza statutului lor social. De asemenea, s-a
amintit cã preocuparea pentru creºterea copiilor nu trebuie raportatã doar la femei, ci ºi
la bãrbaþi ºi cã, din aceastã perspectivã, situaþia celor douã sexe este comparabilã.
Faþã de toate cele arãtate mai sus, se impune o schimbare a opticii sale în ceea ce
priveºte problema egalizãrii vârstei de pensionare între bãrbaþi ºi femei. Fãrã a putea
sã se pronunþe tranºant asupra oportunitãþii sale, totuºi, opoziþia faþã de aceastã soluþie
ar semnifica, în prezent, însãºi opunerea unui curent social care are o amploare
internaþionalã, la ale cãrui standarde România este chematã sã se ridice. Desigur, nu
pot fi negate discrepanþele existente încã între condiþiile sociale actuale din România ºi
aceste standarde. De aceea, Curtea considerã cã soluþia adoptatã de legiuitor prin
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4. Comisia de examinare a contestaþiei formulate de autorul excepþiei împotriva deciziei
de respingere a înregistrãrii mãrcii a admis aceastã contestaþie, astfel cã invocarea
excepþiei de neconstituþionalitate în cadrul acþiunii în pretenþii promovatã de acesta nu
mai prezintã un interes legitim. În acelaºi sens, CJCE, în Hotãrârea din 11 martie 1980,
pronunþatã în Cauza Foglia contra Novello, a admis cã nu este competentã a se pronunþa
în cazul în care ar fi obligatã sã pronunþe hotãrâri în cauze provocate, “care ar pune în
pericol întregul sistem al cãilor de atac aflate la dispoziþia persoanelor private pentru a
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de neconstituþionalitate a prevederilor art.86 alin.(1) ºi (3) ºi ale art.88 din Legea
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5. Trebuie luatã în considerare ºi jurisprudenþa Curþii de Justiþie a Uniunii Europene în
domeniul libertãþii de a presta servicii, prevãzute de art.49 CE. Astfel, prin Hotãrârea
din 3 iunie 2010, pronunþatã în Cauza C-258/08, Ladbrokes Betting & Gaming Ltd,
Ladbrokes International Ltd contra Stichting de Nationale Sporttotalisator, CJUE ºi-a
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art.20, art.22 alin.(2), art.27 alin.(1), (3) ºi (4), art.28 alin.(3) ºi (4) ºi art.29 din aceasta,
în special, precum ºi a dispoziþiilor art.77 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind
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6. Curtea constatã cã este neîntemeiatã ºi susþinerea referitoare la cauzarea de prejudicii
irecuperabile comerciantului, prin exercitarea dreptului de denunþare unilateralã a
contractului de cãtre consumator. În acest sens a statuat ºi Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene, prin Hotãrârea din 3 septembrie 2009, în Cauza Pia Messner/Firma Stefan
Kruger (a se vedea Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr.256 din 24 octombrie
2009), pronunþând o hotãrâre preliminarã în interpretarea art.6 - Dreptul de retractare
cuprins în Directiva 97/7/CE a Parlamentului European ºi a Consiliului din 20 mai 1997
privind protecþia consumatorilor cu privire la contractele la distanþã, publicatã în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L nr.144 din 4 iunie 1997, directivã transpusã în legislaþia
internã prin actul normativ criticat. (Decizia nr. 1591 din 13 decembrie 2011 referitoare
la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.7 alin.(1) din Ordonanþa
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1. Prin consacrarea în cuprinsul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 a dreptului
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2. Prevederile art.21 alin.(2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr.554/
2004 sunt neconstituþionale în mãsura în care se interpreteazã în sensul cã nu pot face
obiectul revizuirii hotãrârile definitive ºi irevocabile pronunþate de instanþele de recurs,
cu încãlcarea principiului prioritãþii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocã
fondul cauzei. Aceste dispoziþii, sub aspectul reglementãrii motivului de revizuire referitor
la încãlcarea dreptului Uniunii Europene printr-o hotãrâre irevocabilã, reflectã tocmai
materializarea obligaþiei asumate de autoritãþile statului român, inclusiv cea
judecãtoreascã, de a garanta aducerea la îndeplinire a obligaþiilor rezultate din actul
aderãrii ºi din aplicarea principiului prioritãþii dreptului Uniunii Europene. Lipsa unui
asemenea motiv de revizuire ar echivala cu negarea forþei juridice pe care o au hotãrârile
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a participa la reuniunile Consiliului European; în caz contrar, s-ar încãlca angajamentele
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conflictului juridic de naturã constituþionalã dintre Guvern, reprezentat de
primul-ministru, pe de o parte, ºi Preºedintele României, pe de altã parte, publicatã
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2. Nefiind o putere delegatã, ci proprie Preºedintelui României, reprezentarea statului
poate fi delegatã, printr-un act de voinþã expres, de cãtre acesta atunci când considerã
necesar. Totodatã, Curtea a observat cã art.80 alin.(1) din Constituþie este un text
constituþional de principiu. De aceea, el nu trebuie interpretat restrictiv, ci în spiritul
Constituþiei, respectiv coroborat cu art.91 ºi art.148 alin.(4) din Constituþie, acest ultim
text prevãzând, în mod expres, cã Parlamentul, Preºedintele României, Guvernul ºi
autoritatea judecãtoreascã trebuie sã garanteze “obligaþiile rezultate din actul aderãrii”.
Or, una dintre aceste obligaþii este reprezentarea la cel mai înalt nivel a României în
cadrul Consiliului European, respectiv de cãtre autoritatea publicã ce are competenþa
de a angaja România la nivel de stat. Altfel, s-ar ajunge la o golire de conþinut a dispoziþiilor
art.148 alin.(4) din Constituþie în privinþa Preºedintelui României; or, este de principiu
admis cã orice normã este edictatã în sensul de a produce efecte juridice. (Decizia nr.
784 din 26 septembrie 2012 asupra sesizãrii de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art.2 lit.e), art.3, art.18 ºi art.19 din Legea privind cooperarea între Parlament ºi
Guvern în domeniul afacerilor europene, publicatã în Monitorul Oficial nr.701 din
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3. Guvernul este cel care stabileºte în final conþinutul mandatului sau al mandatului
general, dupã caz, la Consiliul Uniunii Europene. Acesta nu poate stabili conþinutul
mandatului sau al mandatelor generale decât într-o ºedinþã de Guvern, la care
Preºedintele României poate participa. În aceste condiþii apare ca fiind la latitudinea
Preºedintelui României participarea la aceste ºedinþe de Guvern, realizându-se, în caz
de participare, o consultare ºi colaborare între vârfurile puterii executive. De asemenea,
prin formaþiunile sale, Consiliul Uniunii Europene pune în practicã cele stabilite de
Consiliul European; toate acestea demonstreazã, desigur, necesitatea existenþei unei
strânse legãturi între modul de acþiune al Consiliului European ºi al Consiliului Uniunii
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Preºedintelui României la definitivarea mandatului sau a mandatului general, dupã caz,
la Consiliul Uniunii Europene. (Decizia nr. 449 din 6 noiembrie 2013 referitoare la
obiecþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.2, 3 ºi 18 din Legea privind
cooperarea dintre Parlament ºi Guvern în domeniul afacerilor europene, publicatã
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1. Dispoziþiile menþionate din codurile de procedurã civilã ºi penalã referitoare la abþinere
ºi recuzare sunt de naturã sã satisfacã ºi exigenþele cuprinse în Decizia 2006/928/CE a
Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare ºi verificare
a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinþã
specifice în domeniul reformei sistemului judiciar ºi al luptei împotriva corupþiei, publicatã
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354, din 14 decembrie 2006, referitoare la
existenþa, în toate statele membre, a unui sistem judiciar ºi administrativ imparþial,
independent ºi eficient, înzestrat cu mijloace suficiente, între altele, pentru a lupta
împotriva corupþiei. Astfel, obiectivul de referinþã constând în înfiinþarea unei agenþii
pentru integritate cu responsabilitãþi în domeniul verificãrii patrimoniului, al
incompatibilitãþilor ºi al conflictelor de interese potenþiale, precum ºi cu capacitatea de
a adopta decizii obligatorii care sã poatã duce la aplicarea unor sancþiuni disuasive nu
presupune existenþa în sistemul normativ naþional a unor prevederi legale precum cea
criticatã în cauza de faþã. Tot astfel, nici obiectivul de referinþã privitor la garantarea
unui proces judiciar mai transparent ºi mai eficient nu implicã în mod necesar instituirea
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2. Prin Decizia 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006 de stabilire a
unui mecanism de cooperare ºi verificare a progresului realizat de România în vederea
atingerii anumitor obiective de referinþã specifice în domeniul reformei sistemului judiciar
ºi al luptei împotriva corupþiei, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din
14 decembrie 2006, s-a reþinut cã au fost identificate de Comisie “chestiuni rãmase
nerezolvate, în special în ceea ce priveºte responsabilizarea ºi eficienþa sistemului
judiciar” din România, în Raportul Comisiei cãtre Parlamentul European ºi Consiliu
privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare ºi
verificare, din 20 iulie 2011, se reþine la acest capitol cã “România nu s-a angajat încã
într-un proces de reformã aprofundatã a sistemului disciplinar”. Or, calitatea de membru
al Uniunii Europene impune statului român obligaþia de a aplica acest mecanism ºi a da
curs recomandãrilor stabilite în acest cadru, în conformitate cu dispoziþiile art.148 alin.(4)
din Constituþie, potrivit cãrora “Parlamentul, Preºedintele României, Guvernul ºi
autoritatea judecãtoreascã garanteazã aducerea la îndeplinire a obligaþiilor rezultate
din actele aderãrii ºi din prevederile alineatului (2)”. (Decizia nr. 2 din 11 ianuarie
2012 asupra obiecþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi
procurorilor ºi a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
publicatã în Monitorul Oficial nr.131 din 23.02.2012) ...............................................
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1. În logica Deciziei-cadru a Consiliului nr.2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind
mandatul european de arestare ºi procedurile de predare între statele membre, care
este implementatã la nivel naþional prin Legea nr.302/2004, autoritatea judecãtoreascã
a statului membru în care persoana a fost arestatã poate hotãrî predarea acesteia, deci
nu sã se pronunþe cu privire la temeinicia mãsurii preventive sau a hotãrârii judecãtoreºti
pronunþate în statul solicitant. (Decizia nr. 419 din 3 mai 2007 referitoare la excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.79 alin.(1) lit.c), art.881 ºi art.89 alin.(2)
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2. Mãsura arestãrii provizorii dispusã în vederea predãrii cãtre un stat membru al Uniunii
Europene constituie o mãsurã privativã de libertate temporarã în acord cu art.23 alin.
(2) din Constituþia României, care satisface pe deplin exigenþele constituþionale prevãzute
de art.21, partea având la îndemânã toate garanþiile procesuale specifice unui proces
echitabil, sens în care poate invoca unul din motivele de refuz al executãrii, are dreptul
de a fi informat cu privire la conþinutul mandatului european de arestare, are dreptul de
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