I. Respectarea dreptului european
Respectarea dreptului european şi rangul acestuia în raport cu dreptul
naţional este o obligaţie a României ca stat membru al Uniunii Europene şi o
obligaţie a judecătorilor în aplicarea normelor de drept. Încălcarea acestei
obligaţii poate să atragă răspunderea juridică (amenzi şi obligarea la
despăgubiri) – (a se vedea mai jos sub VI. si VII).
1. Dreptul primar şi dreptul secundar al UE
Ordinea de drept a Uniunii Europene deosebeşte între dreptul primar şi cel
secundar al Uniunii.
a) Dreptul primar al UE
Dreptul primar se referă la dreptul european al tratatelor, adică la Tratatul
privind Uniunea Europeană (Tratatul UE) şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene (Tratatul FUE), care conţine ordinea de drept comună şi are aplicare
nemijlocită în statele membre, având caracter obligatoriu şi pentru instanţe. O
importanţă deosebită o au libertăţile fundamentale, aplicabile în raporturile
transfrontaliere, în special în ceea ce priveşte libera circulaţie a persoanelor,
libertatea de stabilire a reşedinţei şi libera circulaţie a serviciilor.
b) Dreptul secundar al UE
Dreptul secundar este format din actele normative formale, emise de
organele UE, în special sub formă de regulamente, directive, decizii, precum şi
decizii cadru.
2. Regulamentele UE
Regulamentele reprezintă, împreună cu directivele, deciziile şi deciziile-cadru,
dreptul secundar al Uniunii Europene.
a) Efectul regulamentelor UE
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Regulamentul are aplicabilitate generală, ca o lege internă. Este obligatoriu
în toate părţile sale şi se aplică nemijlocit în fiecare stat membru. Aşadar,
judecătorul va aplica regulamentul, fără să fie necesară adoptarea unei legi
naţionale de aplicare.
b) Interpretarea regulamentelor UE
Interpretarea regulamentelor UE se face în funcţie de regulile dezvoltate de
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru interpretarea dreptului Uniunii, cât şi în
limitele în care instanţele naţionale au competenţa interpretării dispoziţiilor, fără a fi
necesară solicitarea unei hotărâri preliminare din partea Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene (vezi cap. IX pct. I.2, în special I.2.5 şi I.2.6).
3. Directivele UE
Directivele reprezintă, împreună cu regulamentele, deciziile şi deciziile-cadru,
dreptul secundar al Uniunii Europene.
a) Efectul directivelor
Spre deosebire de regulamente, care se aplică nemijlocit în fiecare stat
membru, directivele sunt reglementări cadru, ale căror obiective trebuie realizate
prin legislaţia internă a fiecărui stat membru, în termenul stabilit în directivă.
Alegerea formei şi a mijloacelor de aplicare se face de către statele membre,
ţinându-se cont de obiectivele directivei, care sunt obligatorii pentru fiecare stat
membru.
În aceste condiţii, judecătorul nu aplică în mod nemijlocit prevederile
directivei, ci normele naţionale adoptate în realizarea obiectivelor directivei.
Deoarece directivele se adresează numai statelor membre şi sunt
obligatorii numai pentru acestea, dispoziţiile lor nu au efect direct în relaţiile
dintre cetăţeni. Chiar şi dispoziţiile clare, precise şi necondiţionate din directive, prin
care sunt stabilite drepturi sau obligaţii individuale, nu se aplică în mod nemijlocit în
relaţiile de drept privat.
Atenţie: În cazul în care directiva nu a fost implementată prin legislaţia internă în
termenul stabilit de directivă, judecătorul – în mod excepţional - va aplica nemijlocit
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dispoziţiile directivei, dacă şi în măsura în care acestea sunt, în sine, suficient de
precise, pentru o aplicare nemijlocită.
Atenţie: Înainte de implementarea directivei prin legislaţia naţională, cât şi în cazul în
care nu sunt întrunite condiţiile excepţionale pentru ca directiva să fie aplicată în mod
nemijlocit, instanţa de judecată va aplica dreptul intern, chiar dacă acesta este
contrar obiectivelor directivei, deoarece dreptul Uniunii Europene nu conţine
mecanisme care să permită instanţei naţionale „eliminarea“ dispoziţiilor interne
contrare directivei neimplementate sau insuficient implementate.
Transpunerea directivei nu se realizează întotdeauna prin adoptarea unei legi
speciale. De multe ori sunt incluse dispoziţii corespunzătoare în legile naţionale
existente. Astfel, de exemplu, dispoziţiile „Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii” se pot
regăsi în prevederile Codului civil dintr-un stat membru, aşa cum este cazul în Codul
civil german.
b) Interpretarea directivelor UE
Interpretarea directivelor UE se realizează în conformitate cu regulile
dezvoltate de CJUE pentru interpretarea dreptului Uniunii şi cu dispoziţiile art. 267
TFUE referitor la solicitarea hotărârii preliminare din partea CJUE.
c) Interpretarea dreptului naţional adoptat în aplicarea unei directive
Instanţa naţională va interpreta normele naţionale de transpunere a directivei
cât mai aproape de textul şi scopul directivei, pentru a atinge obiectivul stabilit de
către aceasta. În acest scop, instanţele naţionale, luând în considerare ansamblul
dreptului intern, vor porni de la ideea că statul membru a dorit să respecte în
totalitate obligaţiile care îi revin conform directivei. Astfel, instanţele naţionale vor
interpreta dreptul naţional în aşa fel încât să nu se ajungă la coliziuni cu directiva, în
măsura în care metodele de interpretare a normelor naţionale permit o astfel de
interpretare. Această obligaţie există şi atunci când instanţele naţionale trebuie să
limiteze întinderea dispoziţiei naţionale în acest scop. Se înţelege de la sine că
obligaţia interpretării în conformitate cu dispoziţiile dreptului comunitar este limitată
de principiile generale de drept, în special de principiul securităţii juridice, neputând fi
baza pentru interpretarea "contra legem" a dreptului naţional.
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Îndoielile în privinţa conformităţii dreptului naţional cu dispoziţiile directivei pot
rezulta şi în cazul în care există îndoieli în ceea ce priveşte înţelegerea şi aplicarea
directivei. În acest caz, instanţa naţională va trebui – în măsura în care îi este permis
– să determine conţinutul directivei cu ajutorul metodelor de interpretare ale CJUE,
respectiv, dacă este vorba despre o instanţă a cărei hotărâre nu poate fi atacată, să
solicite CJUE o hotărâre preliminară în conformitate cu art. 267 TFUE.
Atenţie: Obligaţia interpretării dreptului naţional în conformitate cu dreptul comunitar
se aplică în privinţa tuturor dispoziţiilor din dreptul naţional.
4. Deciziile
Pe lângă regulamentele şi directivele cu efect (normativ) general, „decizia”
este actul juridic din dreptul comunitar care serveşte reglementării, cu caracter
obligatoriu, a unor cazuri individuale. Decizia este obligatorie în toate părţile sale
pentru aceia pe care îi denumeşte, adresanţii putând fi atât persoane individuale, cât
şi state membre. Aşadar, este vorba despre acte administrative ale executivului
comunitar, ca de exemplu în cazul aplicării unei amenzi contravenţionale împotriva
unei întreprinderi care încalcă reglementările anti-cartel.
Împotriva deciziilor organelor UE, există posibilitatea adresării directe la CJUE.
Instanţele naţionale nu au competenţa de a decide în asemenea situaţii.
În cazul în care decizia într-un dosar aflat la o instanţă naţională depinde de
validitatea unei decizii emise de un organ UE, iar respectiva instanţă naţională
consideră decizia ca nefiind validă, trebuie să se adreseze CJUE, în conformitate cu
prevederile art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE),
pentru a obţine o hotărâre preliminară.
5. Deciziile-cadru UE
Deciziile-cadru reprezintă, împreună cu regulamentele, directivele şi deciziile,
dreptul secundar al Uniunii Europene. Acestea au reprezentat singurul instrument de
cooperare judiciară şi pentru armonizarea prevederilor legale în domeniul dreptului
penal şi al dreptului procesual penal între statele membre. până la intrarea în vigoare
a Tratatului de la Lisabona din 01.12.2009, în condiţiile în care CE nu avea
competenţa de reglementare în acest domeniu. Consiliul, la iniţiativa unui stat
membru sau a Comisiei, putea adopta, în unanimitate, decizii-cadru pentru
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armonizarea dispoziţiilor legale şi administrative ale statelor membre, în scopul
prevenirii şi combaterii infracţionalităţii (art. 29 TUE). Pentru statele membre,
deciziile-cadru au caracter obligatoriu în ceea ce priveşte obiectivul care trebuie
atins; forma şi mijloacele, în schimb, se aleg de către statele membre. Deciziile-cadru
nu au aplicare nemijlocită.
Pentru statele membre, deosebirea dintre decizii-cadru şi directive nu a fost
prea mare, din moment ce ambele instrumente juridice obligă la transpunerea
dispoziţiilor lor în dreptul naţional.
Deciziile-cadru ale UE îşi menţin valabilitatea şi după 01.12.2009, până la
modificarea lor prin noi dispoziţii legale ale UE, în baza noului Tratat UE de la
Lisabona (Dispoziţiile tranzitorii de la art. 9 şi 10 din Protocolul la Tratatul de la
Lisabona; J.O. UE 2007, C 306, pag. 163).
În baza Tratatului de la Lisabona, UE are acum posibilităţi lărgite să
folosească directiva în materie penală (art. 82-84 TFUE).

II. Ierarhia normelor de drept in legătura cu dreptul UE
La aplicarea dreptului Uniunii, se va ţine seama de ierarhia normelor. Există o
ierarhie a normelor, atât în interiorul dreptului UE, cât şi în raporturile acestuia spre
exterior, cu dispoziţiile legale române.
1. Ierarhia normelor de drept în interiorul dreptului UE
În interiorul dreptului UE, tratatele UE reprezintă drept primar faţă de
regulamentele şi directivele adoptate de organele UE, ceea ce înseamnă că se
află mai sus în ierarhie (prevalenţă). De aceea, regulamentele şi directivele UE
trebuie interpretate de către instanţele naţionale în conformitate cu prevederile
tratatelor UE, în măsura în care necesită interpretare, iar interpretarea de către
instanţe este permisă. Interpretarea dreptului Uniunii urmează regulilor dezvoltate de
CJUE în acest scop (a se vedea, mai jos, pct. 12).
2. Ierarhia normelor în raport cu dreptul statelor membre
În raportul exterior al dreptului UE cu legile române, prevalează aplicarea
dreptului UE. Libertăţile fundamentale din TFUE ori din regulamentele UE trebuie
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aplicate de judecător în mod nemijlocit; dispoziţiile contrare din dreptul naţional
nu se aplică.

► Interpretarea dreptului naţional în conformitate cu dreptul
Uniunii Europene
Conform jurisprudenţei CJUE instanţele naţionale sunt obligate să interpreteze
dreptul naţional în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, datorită priorităţii
acestuia din urmă.
Acest principiu are un rol important, în special în legătură cu implementarea
directivelor în dreptul naţional, adică instanţele naţionale sunt obligate să interpreteze
dreptul naţional în conformitate cu directivele.
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