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PREFAŢĂ
Lucrarea „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – garant al
aplicării uniforme a dreptului Uniunii Europene” elaborată de
Ana Daniela Bobaru prezintă un interes aparte pentru
numeroase categorii de specialişti – jurişti, filosofi, economişti,
studenţi, masteranzi, doctoranzi, ONG-uri ş.a. – dar mai ales
pentru marele public, dornic din ce în ce mai mult să pătrundă
în explicaţiunea dreptului.
Scopul acestei lucrări vizează analiza conceptelor,
ipotezelor şi afirmaţiilor doctrinare privind modalităţile prin
care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene garantează aplicarea
uniformă a dreptului european în toate statele membre, inclusiv
pentru statele care se află în procesul de aderare sau
intenţionează aderarea la Uniunea Europeană,
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se concretizează prin
evidenţierea rolului Curţii Europene de Justiţie în soluţionarea
disputelor dintre guvernele statelor membre şi instituţiile
europene, având rolul de garant al respectării şi interpretării
dreptului european, precum şi aplicarea corectă a tratatelor
comunitare.
Un real aport aduce această lucrare atât în cunoaşterea mai
profundă a rolului Curţii de Justiţie în asigurarea aplicării
uniforme a dreptului Uniunii Europene pentru România şi
Republica Moldova, precum şi a cadrului legislativ actual care
stă la baza activităţii autorităţii judecătoreşti a Uniunii
Europene.
În plan doctrinar – teoretic, în lucrare se argumentează din
punct de vedere ştiinţific importanţa Curţii de Justiţie în
7

ordinea juridică constituţională a Uniunii Europene din
perspectiva transferului suveranităţii de stat, principiile de
drept consacrate de jurisprudenţa Curţii de Justiţie, coraporturile dintre Curte şi statele membre, competenţele
atribuite Curţii în vederea aplicării uniforme a dreptului
Uniunii Europene. Autoarea îşi propune ca lucrarea sa să
devină o contribuţie la doctrina dreptului european şi a
dreptului constituţional, prezentând importanţă atât pentru
cercetătorii din Republica Moldova cât şi pentru cei din
România.
În plan normativ – legislativ în lucrare se analizează
situaţia actuală a prevederilor Tratatului de Reformă de la
Lisabona şi s-au propus recomandări pentru Republica
Moldova în vederea corelării legislaţiei acesteia cu cea a
Uniunii Europene şi pentru îmbunătăţirea activităţii Curţii de
Justiţie a UE. S-a evidenţiat rolul judecătorilor în procesul de
aplicare a dreptului UE pornindu-se de la faptul că prezenţa
acestora într-un organism al Uniunii Europene garantează
asigurarea interesului naţional prin pronunţarea unor decizii
suverane. S-a făcut, de asemenea, p analiză critică a unor speţe
întâlnite în practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru
a se clarifica nu numai din punct de vedere teoretic problemele
supuse cercetării ci şi din punct de vedere practic – aplicativ.
În procesul integrării dreptului Uniunii Europene în
ordinea de drept a statelor membre, Curtea de Justiţie este
instituţia competentă. În acest sens, reprezintă singura
autoritate care, prin intermediul unei jurisprudenţe, a consacrat
principiile fondatoare ale dreptului european precum şi
integrarea acestora, prin intermediul normelor UE, în dreptul
intern al statelor. Deoarece normele procesuale diferă de la un
stat la altul, este evident că aplicarea principiilor dreptului
Uniunii Europene diferă, în ceea ce priveşte mijloacele
procesuale utilizate, de la un stat la altul. În acest context,
8

Curtea de la Luxembourg a înţeles să acorde valoare de
principiu acestor diferenţe, consacrând autonomia procedurală
a instanţelor naţionale prin jurisprudenţa sa.
Maniera autoarei de a prezenta şi privi aspectele referitoare
la rolul şi importanţa Curţii de Justiţie a UE dă valoare
cercetării întreprinse, prin valorizarea unei arii de aspecte cât
mai largi în prezentarea demersului său ştiinţific.
Lucrarea se încheie prin sintetizarea concluziilor la care
autoarea ajunge, concluzii subsumate cadrului principal juridic
şi filosofic, în contextul analizei valenţelor juridice ale Curţii
de Justiţie a UE prin valorizarea unei arii cât mai largi de
aspecte teoretice şi practice în prezentarea cercetării sale
ştiinţifice.
Conf. univ. dr. Mircea Tutunaru
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INTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa problemei abordate.
Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul
Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu
dificultăţi în cadrul sistemelor lor naţionale, atât pe plan politic,
social, economic, cât şi juridic.
Procesul de aplicare a dreptului Uniunii Europene ridică
pentru state importante probleme legate de asigurarea
transpunerii lui în viaţă, ceea ce a necesitat din partea
organismelor UE parcurgerea procedurilor de avertizare,
mergând până la adoptarea unor măsuri de constrângere
împotriva statelor care refuză sau întârzie să transpună în
legislaţia naţională prevederile de bază ale instrumentelor
comunitare. Apropierea sistemelor de drept constituie şi astăzi
un proces dificil, deoarece este bine ştiut faptul că dreptul este
inevitabil legat de stat, iar elaborarea unui drept comun
presupune, în mod firesc o autoritate care să-l unifice de natură
să garanteze respectul şi aplicarea normelor cu valoare
generală.
Astfel, în procesul integrării dreptului unional în ordinea
de drept a statelor membre Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene este instituţia competentă, în acest sens reprezintă
singura autoritate care, prin intermediul unei jurisprudenţe de
drept a consacrat principiile fondatoare ale dreptului unional,
precum şi integrarea acestora, prin intermediul normelor
unionale în dreptul intern al statelor.
10

Întrucât normele procesuale diferă de la un stat la altul,
este evident că aplicarea principiilor dreptului UE diferă în
ceea ce priveşte mijloacele procesuale utilizate de la un stat la
altul, în acest context Curtea de la Luxembourg a înţeles să
acorde valoare de principiu acestor diferenţe, consacrând
autonomia procedurală a instanţelor naţionale prin jurisprudenţa sa. Deşi armonizarea pe cale jurisprudenţială pare o
misiune dificil de atins Curtea de Justiţie a stabilit pentru
instanţele naţionale puncte de reper ce urmăresc asigurarea
uniformă a dreptului UE pentru toate statele.
Tema supusă cercetării constituie un subiect de actualitate
pentru Republica Moldova, ştiut fiind faptul că aceasta şi-a
declarat intenţia de integrare europeană, de a deveni membru al
Uniunii Europene.
Între obiectivele prioritare ale Guvernului Republicii
Moldova 1 se înscriu încheierea Acordului de Asociere cu UE,
armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar,
consolidarea cadrului legal şi instituţional necesar pentru
promovarea integrării europene la nivel de guvern şi la fiecare
minister în parte, astfel încât procesul de integrare europeană să
fie prioritate majoră, obiective prin care se are în vedere
transformarea Republicii Moldova într-un stat european cu o
perspectivă reală de aderare la UE.
Din acest punct de vedere autorităţile din Republica
Moldova sunt chemate să devină un instrument eficient pentru
integrarea Republicii Moldova în structurile europene, în acest
sens, interesul pentru armonizarea legislaţiei naţionale la
dreptul unional trebuie să fie prioritar, precum şi cunoaşterea
modalităţilor care asigură o aplicare uniformă a dreptului
Uniunii în statele membre şi pentru statele pe cale să devină

1

www.gov.md (vizitat 24.05.2013)
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membre, precum şi autorităţile care garantează aplicarea
legislaţiei UE.
Procesul de implementare a dreptului Uniunii este un
proces important pentru statele care se află în procedura de
preaderare la UE, studiul a fost determinat de necesitatea
pentru Republica Moldova de a reforma legislaţia şi a lămuri la
nivel instituţional rolul cooperării, în vederea pregătirii sale
pentru aderare, coraporturile între statele membre determinând
un comportament strategic raţional şi eficace.
Scopul şi obiectivele tezei.
Scopul tezei vizează analiza conceptelor, ipotezelor şi
afirmaţiilor doctrinare privind modalităţile prin care Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene garantează aplicarea uniformă a
dreptului Uniunii Europene în toate statele membre, inclusiv
pentru statele care se află în procesul de aderare sau
intenţionează aderarea la Uniunea Europeană.
Pentru realizarea scopului indicat se propun următoarele
obiective:
- a analiza situaţia şi gradul de studiere a autorităţii
judecătoreşti a Uniunii Europene în mediul ştiinţific din ţară şi
din străinătate;
- a evidenţia rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în
ordinea juridică constituţională unională prin prisma
suveranităţii de stat;
- a analiza organizarea şi funcţionarea autorităţii
judecătoreşti a Uniunii Europene prin prisma transferului de
suveranitate de la statele membre ale Uniunii;
- a examina relaţiile dintre Curtea de Justiţie a Uniunii
Europene şi statele membre în vederea aplicării uniforme a
dreptului Uniunii Europene;
- a analiza competenţele specifice autorităţii judecătoreşti a
Uniunii Europene;
12

- a evidenţia mijloacele juridice de sancţionare a statelor
care nu-şi respectă obligaţiile constituţionale asumate prin
Tratate;
- a scoate în evidenţă unele probleme apărute în practică ca
urmare a încălcării obligaţiilor constituţionale ale statelor
membre faţă de prevederile Tratatului;
- a cerceta situaţia actuală din Republica Moldova referitor
la fenomenul integrării;
- a efectua propuneri pentru ameliorarea deficienţelor
identificate în cadrul activităţii Curţii de Justiţie.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute.
Elementele de noutate ştiinţifică se concretizează în
următoarele teze principale, propuse pentru susţinere:
1. Abordarea temei supusă cercetării dintr-o perspectivă
inedită, ceea ce o plasează pe aceasta într-o arie multidisciplinară, deoarece instituţia analizată prezintă în sine o sinteză a
abordărilor comparativ juridice a elementelor de drept constituţional naţional cu a celor de drept constituţional al Uniunii
Europene. În teză sunt investigate diverse opinii ale specialiştilor în drept constituţional, drept internaţional public şi
dreptul Uniunii Europene, pentru prima dată în doctrina
dreptului constituţional fiind argumentată legătura dintre o
autoritate judecătorească de la nivel unional şi dreptul
constituţional naţional.
2. Identificarea lacunelor din Constituţia actuală a
Republicii Moldova privitor la corelarea acesteia cu dreptul UE
prin propunerea de introducere a unui articol intitulat
Integrarea europeană, care să statueze principiile consacrate în
Tratatele constitutive şi modificatoare ale Uniunii Europene.
Din punct de vedere al dreptului constituţional este prima
lucrare în care s-a argumentat necesitatea corelării Constituţiei
din Republica Moldova cu dreptul UE, astfel ca aceasta să nu
13

mai constituie o dificultate la procedurile înscrise în vederea
semnării Acordului de Asociere.
3. Organizarea şi funcţionarea singurei autorităţi judecătoreşti a Uniunii Europene prin prisma transferului de
suveranitate de la statele membre arată faptul că desemnarea
judecătorilor şi avocaţilor generali trebuie să vină din partea
organismelor profesionale, respectiv din partea corpului
magistraţilor din fiecare stat membru, astfel ca alegerea să fie
exclusiv bazată pe criteriul competenţei profesionale şi al bunei
reputaţii. Analiza modului prin care se face desemnarea
membrilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi a
duratei mandatului pentru avocaţii generali, reprezintă o
noutate ştiinţifică prin prisma criticilor aduse acestei proceduri,
dar şi prin recomandările făcute în acest sens.
5. Investigarea competenţelor constituţionale atribuite de
Tratat Curţii de Justiţie arată faptul că aceasta trebuie să
rămână instanţa supremă în cadrul celor trei instanţe, precum şi
necesitatea înfiinţării secţiilor specializate în cadrul fiecărei
instanţe a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene după modelul
organizării instanţelor de judecată de la nivel naţional, analiză
ce comportă un caracter novator lucrării.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în
evidențierea rolului Curții Europene de Justiție în soluționarea
disputelor dintre guvernele statelor membre şi instituţiile
europene, având rolul de garant al respectării și interpretării
dreptului comunitar, precum și aplicarea corectă a tratatelor
comunitare.
Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării.
Cercetarea ştiinţifică a elucidat modalităţile prin care
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene garantează aplicarea
uniformă a dreptului unional în toate statele membre ale
14

Uniunii Europene. S-a efectuat o investigaţie a problemelor
legate de asigurarea respectării dreptului Uniunii de către
statele membre, precum şi de cele care sunt pe cale să devină
membre.
Lucrarea va aduce un real aport în cunoaşterea mai
profundă a rolului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în
asigurarea aplicării uniforme a dreptului Uniunii pentru Republica Moldova şi pentru România, precum şi a cadrului
legislativ actual care stă la baza activităţii autorităţii
judecătoreşti a Uniunii Europene.
Valoarea aplicativă a lucrării cuprinde următoarele aspecte:
doctrinar-teoretic, normativ-legislativ şi juridico-didactic.
În plan doctrinar-teoretic s-a argumentat din punct de
vedere ştiinţific importanţa Curţii de Justiţie în ordinea juridică
constituţională a Uniunii Europene din perspectiva transferului
suveranităţii de stat, principiile de drept consacrate de
jurisprudenţa Curţii de Justiţie, coraporturile dintre Curtea de
Justiţie şi statele membre, competenţele atribuite Curţii de
Justiţie în vederea aplicării uniforme a dreptului Uniunii
Europene.
Lucrarea îşi propune să devină o contribuţie la doctrina
dreptului Uniunii Europene şi a dreptului constituţional atât
pentru cercetătorii din Republica Moldova, cât şi pentru cei din
România
În plan normativ-legislativ s-a analizat situaţia actuală a
prevederilor Tratatului de Reformă de la Lisabona, ultimul
document politico-juridic important al Uniunii Europene şi s-au
propus recomandări pentru Republica Moldova în vederea
corelării legislaţiei acesteia cu cea unională, precum şi pentru
îmbunătăţirea activităţii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
În plan juridico-didactic analiza Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene dintr-o altă perspectivă va constitui pentru Republica
Moldova şi pentru România un suport informativ pentru lucrări
15

de licenţă, disertaţie şi doctorat, precum şi material în vederea
perfecţionării celor care activează în cadrul învăţământul juridic
superior şi a cercetătorilor ştiinţifici în domeniu, a judecătorilor, dar şi a altor profesii juridice (avocaţi, jurişti, grefieri).
Aprobarea rezultatelor cercetării.
Teza a fost prezentată la Şedinţa Catedrei de Drept Public
a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova şi recomandată pentru susţinere
publică în faţa Seminarului interuniversitar şi a Consiliului
ştiinţific specializat.
Problemele teoretice şi practice ale tezei au fost
comunicate la conferinţe internaţionale, după cum urmează:
1. Ana Daniela Bobaru, Human rights policy, Politica
drepturilor omului, Conferinţa internaţională 6th International
conference of Phd students, organizată de Universitatea din
Miskolc, Hungary,12 – 18 august 2007,
2. Ana Daniela Bobaru, References for a preliminary
ruling to the European Court of Justice, Procedura preliminară
adresată Curţii Europene de Justiţie, Sesiunea de Comunicări
Ştiinţifice Days of law, organizată de Universitatea Masaryk
din Brno, Republica Cehă,18-19 noiembrie 2009.
Sumarul compartimentelor tezei.
Teza are în componenţă: Introducere, Capitol introductiv,
Compartimente de bază: 3 capitole ce cuprind 15 paragrafe şi 5
subparagrafe, Concluzii generale şi recomandări, Bibliografie.
Capitol introductiv – Rolul şi perspectivele Curţii
Europene de Justiţie în opinia cercetărilor ştiinţifice. În acest
capitol s-a făcut o prezentare a materialele ştiinţifice la tema
tezei: tratate, monografii, lucrări ştiinţifice etc. publicate în ţară
şi în străinătate, o atenţie deosebită acordându-se publicaţiilor
apărute în ultimii ani, s-a analizat cadrul normativ pe care se
întemeiază problema supusă cercetării. Având ca temei studiul
16

literaturii de specialitate şi cel normativ s-a efectuat o analiză a
situaţiei existente în domeniul temei de cercetare.
Prezentul capitol finalizează cu Concluzii.
Capitolul 2 – Organizarea şi funcţionarea Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene prin prisma transferului de
suveranitate de la statele membre este compus din 5 paragrafe
şi 3 subparagrafe şi prezintă o analiză evolutivă a Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene, abordează o serie de probleme
teoretice şi practice privind rolul acesteia în ordinea juridică
constituţională a Uniunii, punând în evidenţă caracteristicile
ordinii juridice a Uniunii, precum şi raportul acesteia cu
ordinea juridică a statelor membre, analizează structura
organizatorică şi funcţionarea singurei autorităţi judecătoreşti a
Uniunii Europene prin prisma transferului de suveranitate.
Capitolul 2 finalizează cu Concluzii.
Capitolul 3 – Racordarea competenţelor Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene cu competenţele autorităţilor din sistemele
jurisdicţionale ale statelor membre este compus din 3
paragrafe şi este destinat analizei competenţelor atribuite Curţii
de Justiţie de la Luxembourg, precum şi analizei coraporturilor
dintre instanţele statelor membre şi Curtea de Justiţie.
S-a evidenţiat în mod deosebit rolul judecătorilor în
procesul de aplicare a dreptului Uniunii Europene, pornindu-se
de la faptul că prezenţa acestora într-un organism al Uniunii
Europene garantează asigurarea interesului naţional prin
pronunţarea unor decizii suverane.
Capitolul 3 finalizează cu Concluzii.
Capitolul 4 - Tipurile de acţiuni introduse împotriva
statelor membre ale Uniunii Europene şi impactul acestora
asupra suveranităţii statelor membre este compus din 4
paragrafe şi 2 subparagrafe şi prezintă mijloacele jurisdicţionale prin care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene asigură
aplicarea uniformă a dreptului unional la nivelul statelor
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membre, s-a arătat efectul hotărârilor judecătoreşti pronunţate
de Curte pentru statele care nu respectă dreptului Uniunii
Europene.
S-a făcut o analiză critică şi a unor speţe întâlnite în
practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, tocmai pentru a
se clarifica nu numai din punct de vedere teoretic problema
supusă cercetării, dar şi din punct de vedere practic, aplicativ.
Capitolul 4 finalizează cu Concluzii.
Teza finalizează cu Concluzii generale şi recomandări.
Bibliografia utilizată conţine tratate, monografii, cursuri,
articole ştiinţifice de specialitate şi surse electronice.
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