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Abstract: O abordare din punct de vedere filozofic a Legislatiei Comunităţii Europene s-a constituit, urmând un 

lung parcurs, în ultima jumătate a secoului al XX-lea, cu bune rezultate în crearea unor reale strategii despre integrare. 

De aceea, unele valori, în mod tradiţional înţelepte, au fost asumate ca bază pentru Legislaţia Comunităţii Europene. Un 

aspect important în fundamentarea noii practici a ştiinţei juridice, bazate pe valorile filozofiei, reiese din faptul că 

legislaţia comunitară este diferită atât de legislaţia juridică generală cât şi de cea internaţională. Noile direcţii ale 

legislaţiei comunitare au fost adoptate de statele suverane, care au semnat tratele constitutive ale Comunităţii. 

Abordarea filozofică este aceea că prin semnarea tratatelor comunităţii, acele state suverane acceptă să transfere o parte 

a suveranităţii lor naţionale către noile create instituţii Comunitare. Pe de altă parte transferul de suveranitate nu 

trebuie înţeles ca o ameninţare a integrităţii naţionale, ci ca pe o şansă de integrare în nişte structuri mai mari şi mai 

eficiente. Din acest punct de vedere, lucrarea de faţă iniţiează o dezbatere asupra principalelor caracteristici ale 

legislaţiei comunitare, modul în care conceptele filozofiei politice şi juridice contribuie la creearea noilor mecanisme şi 

proceduri ale legislaţiei Europene. Având o imagine clară a acestor aspecte este un lucru de mare importanţă pentru 

succesul accesului României.  
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Introducere 

 

În principiu, pentru definirea conceptelor politico-juridice, trebuie satisfăcute atât exigenţe logice, cât 

şi năzuinţe doctrinare. Dificultăţile sunt şi mai mari în cazul conceptului de „drept comunitar”, concept care 

desemnează o realitate diferită, atât de cea a dreptului naţional, cât şi de cea a dreptului internaţional. De 

aceea, pentru clarificarea definiţiei lapidare, potrivit căreia dreptul comunitar cuprinde ansamblul normelor 

juridice care reglementează ordinea legală comunitară, trebuie evidenţiate unele aspecte legate de apariţia şi 

evoluţia acestei specii de drept. 

În acest sens trebuie observat, pe de o parte, că normele juridice de drept comunitar primar au fost 

adoptate de către statele suverane semnatare, prin modalităţi clasice, adică prin tratate internaţionale. Altfel 

spus, normele de drept comunitar primar au la bază puterea suverană a statelor care au acceptat să semneze 

tratate speciale, respectiv tratate institutive de organe comunitare, supranaţionale, abilitate să creeze, la rândul 

lor, norme juridice, respectiv norme de drept comunitar derivat. 

Pe de altă parte, aceasta înseamnă că respectivele state suverane, semnând Tratatele institutive, au 

acceptat să transfere o parte din prerogativele suveranităţii naţionale în contul instituţiilor comunitare create. 

Transferul de suveranitate nu trebuie înţeles însă ca pericol de dezintegrare naţională, ci ca o şansă de integrare 

în structuri mai largi şi mai eficiente. În plus, nu trebuie uitat faptul că prin Tratatele institutive transferul de 

suveranitate a statelor semnatare s-a făcut cu privire la domenii bine determinate, iar în compensare au 

dobândit dreptul comunitar, ca instrument comun, integrat sistemelor naţionale de drept din statele comunitare. 

Rezultă că, în sens strict juridic, dreptul comunitar cuprinde legislaţia institutivă primară şi legislaţia 

derivată. În ce priveşte legislaţia comunitară primară, aceasta cuprinde normele juridice emanate din Tratatele 

institutive (Tratatul CECO, Tratatul CEEA şi Tratatul CEE), inclusiv convenţiile şi protocoalele anexate 

acestora, precum şi tratatele comunitate subsecvente, respectiv documentele de aderare de noi state membre. 

Iar în legislaţia comunitară derivată intră actele juridice adoptate de instituţiile comunitate în decursul 

timpului. 



Dar pentru înţelegerea acestor elemente definitorii, caracteristice dreptului comunitar, demersul 

explicativ trebuie conexat, pentru întemeiere, la perspectiva filosofică, principială, cea care justifică logica 

doctrinară a întregii construcţii europene, întrucât numai apropiindu-ne de raţionalitatea teoretică şi practică a 

mecanismelor puse în mişcare vom putea surprinde esenţa procesului de apropiere între statele europene. Or, 

în centrul acestei ample întreprinderi este situată o problemă foarte delicată - aceea a concilierii între principiul 

suveranităţii naţionale a statelor şi dezideratul integrării supranaţionale. Amplele dezbateri purtate în jurul 

acestei probleme au condus la conturarea a două concepţii opuse, care influenţează conţinutul şi viteza de 

concretizare a proiectelor comunitare. O trecere în revistă a acestor concepţii nu poate fi decât benefică, măcar 

pentru o mai corectă înţelegere a dificultăţilor pe care politicienii europeni le au de soluţionat. 

 

1. Perspective doctrinare asupra construcţiei comunitare europene 

 

Pe de o parte, este vorba de doctrina „interguvernamentală”, susţinută de politicienii care, preocupaţi 

de menţinerea suveranităţii statelor, propun ca în cadrul comunităţii să existe o cooperare între guvernele 

naţionale, sub cupola unor instituţii permanente, fără ca aceste instituţii să aibă putere de constrângere asupra 

statele membre. 

Pe de altă parte, este vorba de doctrina „supranaţională”, susţinută de adepţii unei comunităţi federale 

suprastatale, cei care insistă pentru soluţia transferului de suveranitate de la statele membre către o autoritate 

internaţională superioară, abilitată cu putere de decizie. 

Între aceste două orientări doctrinare opuse s-a situat şi se situează terenul disputelor teoretice privind 

paradigmele strategice de înfăptuire a procesului de integrare europeană. S-au conturat astfel, în cea de-a doua 

jumătate a secolului XX, mai multe proiecţii teoretice, dintre care mai importante sunt: funcţionalismul, 

realismul, neomedievalismul şi federalismul. 

 

1.1. Teoria funcţionalistă, bazată pe o logică pragmatică, s-a bucurat de mare audienţă în perioada 

creării Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. Adepţii acestei teorii, fiind sceptici în ce priveşte 

capacitatea statelor naţionale de a-şi soluţiona marile probleme interne şi externe, au susţinut necesitatea 

realizării unităţii europene prin valorificarea jocului interdependenţelor, pe un traseu ascendent de la acţiuni 

economice concrete către o federaţie politică. 

Ideile funcţionaliste ale lui David Mitrany au fost dezvoltate în formule noi de către Ernst B. Haas, 

Leon Lindberg, Philippe C. Schmitter şi Joseph Nye. 

 

1.2. Contrară idealismului politic, teoria realistă, inspirată de concepţia lui Thomas Hobbes privind 

starea naturală a rivalităţii dintre oameni, susţine că statul trebuie să rămână subiectul principal al scenei 

internaţionale. Considerând că suveranitatea este indivizibilă, realiştii au pledat în sprijinul ideii potrivit căreia 

statul să-şi păstreze autoritatea deplină, măcar la cele mai înalte niveluri de decizie politică. În ce priveşte 

instituţiile comunitare, acestea sunt acceptate doar în măsura în care joacă rolul de instrumente menite să 

întărească puterea statelor membre, astfel că integrarea europeană nu poate să reprezinte, sub aspect esenţial, 

decât expresia raporturilor şi a schimburilor interguvernamentale. Tot în seama guvernelor, ca o modalitate 

prin care acestea să-şi crească marja de manevră, este plasată, de către realişti, şi activitatea instituţiilor 

comunitare. 

Dintre susţinătorii teoriei realiste, mai importanţi sunt Stanley Hoffmann, Robert Keohane, Kenneth 

Waltz şi Andrew Moravcsik. 

 

1.3. Teoria neomedievalistă, denumită astfel sub impresia comparaţiei dintre situaţia socială 

medievală, caracterizată prin fărâmiţare politico-statală, şi scena operei de integrare europeană, unde 

acţionează o reţea de actori, susţine că Uniunea Europeană înseamnă un nou tip de guvernare, greu de definit, 

cu pârghii situate la niveluri diferite, insuficient clarificate juridic. Specificul teoriei neomedievaliste, 



reprezentată de Philippe Schmitter, vine de la faptul că recunoaşte prezenţa în scena politică, alături de statele 

membre şi de instituţiile comunitare, o serie de alţi actori, precum organizaţiile nonguvernamentale, grupurile 

etnice şi culturale, euroregiunile, etc. 

 

1.4. Ca reacţie la opiniile naţionaliste radicale, s-a impus teoria federalismului european. Convinşi de 

slăbiciunile statelor-naţiune, state făcute responsabile pentru cele două războaie mondiale, adepţii 

federalismului au pledat pentru un stat federal, văzut ca o construcţie politică europeană bazată pe o structură 

instituţională puternică, care să aibă în centru Parlamentul European. 

Ca principali reprezentanţi ai teoriei federaliste pot fi amintiţi: Denis de Rougemont, Henri Brugmans, 

Altiero Spinelli, Dusan Sidjanski şi Joschka Fischer. Ideile acestor politicieni se bucură de mare audienţă, fapt 

ce 1-a îndreptăţit pe cercetătorul clujean Adrian Liviu Ivan să susţină că „federalismul european contemporan 

câştigă din ce în ce mai mulţi susţinători, statul federal european fiind puternic sprijinit atât în mediile 

politice naţionale, cât şi în cele comunitare” [1]. 

 Cert este faptul că întreaga construcţie europeană, realizată până în prezent, este rezultatul 

confruntării dintre forţele politice grupate în jurul acestor doctrine şi teorii. Prin urmare, fiecare dintre aceste 

teorii, pe măsura aderenţei sale, şi-a adus o influenţă specifică asupra sistemului de drept comunitar, ceea ce 

înseamnă, indubitabil, că principiile dreptului comunitar trebuie explicate pornindu-se tocmai de la această 

bază politico-filosofică. Aceasta este ipoteza a cărei justeţe va fi probată mai departe în prezenta lucrare. 

 

2. Principiile dreptului comunitar european 

 

Întrucât propune elemente de noutate juridică, dreptul comunitar se situează încă într-o etapă de 

consolidare, motiv pentru care este raportat în permanenţă la principiile generale ale dreptului. Este vorba, cu 

precădere, de principiile dreptului natural, înrădăcinate prin tradiţie în mentalitatea juridică europeană. Pe 

această bază, în funcţie de obiectivele comunitare majore, sunt precizate competenţele instituţiilor europene, 

precum şi raporturile juridice dintre aceste instituţii şi organismele statelor membre. 

În ce priveşte activitatea de stabilire a competenţelor Comunităţilor Europene, precum şi de repartizare 

a acestor competenţe între Comunităţi şi statele membre, aceasta este guvernată de următoarele trei principii: 

principiul specializării, principiul subsidiarităţii, şi principiul proporţionalităţii. 

Acţiunea acestor principii, asemenea axelor unui mecanism, asigură consistenţă şi coerenţă întregului 

proces de construcţie europeană. 

 

2.1. Principiul specializării. Comunităţile Europene, fiind gândite, încă din faza iniţială, ca organizaţii 

menite să îndeplinească obiective clar determinate, au fost instituite, prin tratate speciale, cu respectarea 

exigenţelor principiului specializării. Acest fapt aduce după sine serioase consecinţe juridice: „consecinţele 

acestor reglementări rezidă, pe de o parte, în faptul că statele pot să ceară anularea acelor acte comunitare 

care au fost adoptate prin depăşirea competenţelor atribuite Comunităţilor de către tratate, iar pe de altă 

parte, în faptul că statele nu pot să-şi depăşească propria competenţă rezultată în urma ratificării sau 

aderării la aceste tratate, eventualele acţiuni ale lor în acest sens putând fi sancţionate” [2]. 

 

2.2. Principiul subsidiarităţii. Conceptul de subsidiaritate are o istorie îndelungată, putând fi întâlnit 

la mari gânditori, precum Aristotel, Toma d'Aquino ori John Locke. În plus, semnificaţia acestui concept este 

legată şi de doctrina religioasă privind relaţiile între colectivităţi. Ideea pe care o sugerează, pe această filieră, 

este aceea că marile colectivităţi nu trebuie să intervină în treburile colectivităţilor mai mici decât în manieră 

subsidiară, în probleme ce pot fi mai bine soluţionate doar la nivel superior. Altfel spus, „centrul” nu trebuie să 

intervină decât pentru a ajuta eşaloanele inferioare şi, numai atunci, când eficienţa intervenţiei este superioară 

celei a colectivităţilor de bază. În epoca modernă, principiul subsidiarităţii a fost transferat de la nivelul 

individului, a cărui autonomie şi protejare, faţă de orice intervenţie nejustificată a statului, presupune că acesta 



este subsidiar faţă de persoană, la nivelul colectivităţilor umane, astfel încât criteriul obiectiv al realizării 

sarcinilor să fie determinant. Potrivit concepţiei liberale, subsidiaritatea este un principiu de filosofie politică, 

în baza căruia intervenţia autorităţii publice, în raport de sfera privată, este admisă numai acolo unde 

autonomia individuală sau cea a altor grupuri sociale se dovedeşte a fi insuficientă pentru realizarea anumitor 

obiective. Pe de altă parte, principiul subsidiarităţii marchează limitele intervenţiei puterii statelor într-o 

colectivitate politică descentralizată. 

În ultimă instanţă, principiul subsidiarităţii, având o natură politică, urmăreşte ca deciziile să fie luate 

la nivelul colectivităţii celei mai de jos, atunci când aceasta îşi poate realiza sarcina, intervenţia colectivităţii 

putând avea loc numai atunci când acţiunea ei are ca rezultat realizarea în mai bune condiţii a sarcinii 

respective. 

Principiul subsidiarităţii se dovedeşte foarte operaţional şi în procesul complicat de unificare 

europeană. Implicaţiile pozitive ale acestui principiu au fost evidenţiate, mai întâi, într-un raport al Comisiei 

Europene din 26 iunie 1975, în care se spune că „Uniunea Europeană nu trebuie să conducă la realizarea unui 

superstat centralizat. În consecinţă şi în conformitate cu principiul subsidiarităţii, nu vor fi atribuite Uniunii 

decât sarcinile pe care statele membre nu le vor putea îndeplini în mod eficace” [3]. Ulterior, acest principiu a 

fost menţionat şi în tratatele comunitare, începând cu Actul Unic European (1986), până la adevărata 

consacrare a principiului în Tratatul de la Maastricht (1992). În formula consacrată, păstrată şi în Tratatul de la 

Amsterdam (1997), principiul subsidiarităţii este enunţat astfel: „Comunitatea acţionează în limitele 

competenţelor care i-au fost conferite şi ale obiectivelor care i-au fost atribuite prin prezentul tratat. În 

domeniile care nu ţin de competenţa sa exclusivă, Comunitatea nu intervine, conform principiului 

subsidiarităţii, decât dacă şi în măsura în care obiectivele activităţii proiectate nu pot fi realizate de statele 

membre într-o manieră satisfăcătoare, însă pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, datorită dimensiunilor 

sau efectelor acţiunii proiectate” [4]. 

În cadrul Uniunii Europene principiul subsidiarităţii este perceput ca un instrument de realizare a 

descentralizării puterii politice. Aplicarea principiului subsidiarităţii necesită să se ţină seama de dublul 

caracter al acestuia: politic şi juridic. Crearea Comunităţilor Europene, a Uniunii Europene, a necesitat voinţa 

politică a statelor membre, care şi-au propus anumite obiective de atins. În acest scop, tot prin voinţa lor 

politică, statele au acordat competenţe Comunităţilor, care, în anumite domenii, intră în concurenţă cu cele 

naţionale. În asemenea situaţii, principiul subsidiarităţii capătă un caracter juridic, funcţia lui fiind aceea de a 

delimita, între Comunităţi şi statele membre, exerciţiul competenţelor respective. El urmăreşte, în ultimă 

instanţă, evitarea conflictelor de competenţă. 

Statele membre, pe de o parte, au cedat anumite prerogative ale suveranităţii naţionale către instituţiile 

comunitare, dar, pe de altă parte, păstrează mecanismele guvernamentale pentru aplicarea legilor naţionale. De 

aceea, trebuie făcută o separaţie clară între puterea naţională şi cea supranaţională. Pe bază acestei separaţii, 

democraţia autentică presupune ca statele să beneficieze de o cât mai mare putere, în sectoarele în care nici 

Comunitatea Europeană şi nici statele membre nu au o competenţă exclusivă. Aceasta înseamnă să fie acceptat 

şi respectat, cu consecvenţă, principiul subsidiarităţii. Cu alte cuvinte, spune cercetătorul Viorel Marcu, 

„competenţa naţională constituie regula, iar competenţa comunitară excepţia” [2]. Şi totuşi, observă Octavian 

Manolache, „principiul subsidiarităţii a fost şi este în continuare un principiu supus controverselor, fapt care a 

determinat formularea unor precizări din partea organismelor comunitare” [5]. 

 

2.3. Principiul proporţionalităţii. Pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Tratatele institutive, 

Comunităţile Europene au fost abilitate cu capacităţi de acţiune corespunzătoare, potrivit principiului 

proporţionalităţii. Conform acestui principiu, „instituţiile comunitare vor trebui să acţioneze în aşa fel încât să 

nu depăşească, în exercitarea competenţelor, ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor comunitare. 

Atunci când instituţia poate să aleagă între mai multe variante de rezolvare a atribuţiilor sale, în baza acestui 

principiu, va trebui să o aleagă pe cea mai puţin constrângătoare pentru cel care urmează să o execute, iar în 

cazurile în care se impun unele sarcini, acestea să nu fie disproporţionate în raport cu scopurile vizate” [2]. 



Aceasta înseamnă că principiul proporţionalităţii, cu rădăcini în doctrina neo-liberală, defineşte însăşi natura 

Comunităţilor Europene. De aceea, Curtea de Justiţie, încă din 1956, i-a consacrat un loc central în activitatea 

de sancţionare administrativă şi penală, precum şi reglementarea problemelor privind protecţia consumatorilor 

şi circulaţia persoanelor. Aplicarea acestui principiu, în cazul încălcării normelor dreptului comunitar, se face 

atât cu referire la măsurile comunitare, cât şi în ce priveşte măsurile naţionale ale statelor membre. 

Tratatul de la Amsterdam, care modifică unele prevederi ale Tratatului de la Maastricht, conţine în 

anexă un protocol, prin care se cere fiecărei instituţii comunitare să vegheze în permanenţă la corecta 

respectare a principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Protocolul reafirmă ideea că, în activitatea lor, 

Comunităţile Europene trebuie să lase autorităţilor naţionale o marjă largă de decizie, cu condiţia respectării 

cerinţelor Tratatelor institutive. Problema este ca, toate aceste construcţii formale, să se transforme în 

convingeri şi în instrumente practice. 

 

3. Caracteristicile dreptului comunitar european 

 

Prin natura sa originală, ca ansamblu de reguli juridice ce guvernează organizarea şi funcţionarea 

instituţiilor comunitare, dreptul comunitar este, în fapt, dreptul propriu al fiecăruia dintre statele membre. 

Altfel spus, dreptul comunitar are o forţă specifică de a se impune ca drept comun, propriu tuturor statelor 

membre. Caracteristicile care-i asigură penetrarea, în ordinea juridică internă a fiecărui stat membru sunt: 

aplicabilitate imediată, aplicabilitate directă şi aplicabilitate prioritară. 

Prezenţa acestor caracteristici evidenţiază un fapt esenţial, acela că dreptul comunitar nu este conceput 

nici ca o colecţie de acorduri internaţionale, nici ca un apendice al sistemelor juridice naţionale. Altfel spus, 

între dreptul comunitar şi dreptul naţional există o relaţie specială de separaţie, pe de o parte, şi de 

întrepătrundere dialectică, pe de altă parte. 

 

3.1. Aplicabilitatea imediată. Spre deosebire de normele de drept internaţional, considerate norme de 

drept extern, normele de drept comunitar dobândesc automat, încă de la adoptare, statutul de „legislaţie 

pozitivă” în sistemul juridic intern al statelor membre. Explicaţia este una de natură doctrinară, în sensul că, în 

timp ce raportul dintre dreptul intern şi dreptul internaţional primeşte o interpretare dualistă, raportul dintre 

dreptul intern şi dreptul comunitar primeşte o interpretare monistă. 

Concepţia dualistă susţine că, între dreptul intern şi dreptul internaţional, există o relaţie de 

independenţă, astfel că cele două sisteme de drept funcţionează în paralel. Din această perspectivă se consideră 

că tratatele internaţionale, chiar şi cele perfect ratificate, produc efecte doar în ordinea juridică internaţională. 

Altfel spus, dreptul internaţional „nu reglementează şi condiţiile, în care normele cuprinse în tratate, să fie 

integrate în ordinea juridică a statelor, pentru a fi aplicate de organele şi jurisdicţia acestora. Această 

chestiune este lăsată la latitudinea fiecărui stat, care o reglementează, în mod suveran, în funcţie de concepţia 

pe care o adoptă asupra relaţiilor dintre dreptul internaţional şi cel intern” [6]. Iar, pentru ca prevederile 

tratatelor internaţionale să aibă aplicabilitate în dreptul unui stat semnatar, ele trebuie să fie naţionalizate, adică 

acele prevederi să fie cuprinse într-o normă juridică internă a statului respectiv. În felul acesta, „norma 

internaţională suferă o transformare a naturii sale şi va fi aplicată în noua sa calitate de reglementare de 

drept intern şi nu de drept internaţional” [6]. 

Cu totul alta este perspectiva doctrinară în înţelegerea raporturilor dintre dreptul intern şi dreptul 

comunitar. Locul concepţiei dualiste, este luat de teoria monistă, postulată chiar de filosofia dreptului 

comunitar, teorie potrivit căreia cele două sisteme de drept slujesc o finalitate comună, întrucât, indubitabil, 

numai finalitatea comună justifică, teoretic şi practic, întreaga construcţie europeană. Ideea este că, miza unei 

asemenea construcţii explică orice dezbatere. Şi, în această înţelegere, prevederile tratatelor comunitare sunt 

integrate total în ordinea juridică internă, păstrându-şi totuşi calitatea lor iniţială, de reglementări comunitare. 

Consecinţele acestei abordări sunt următoarele: 



- dreptul comunitar este integrat de la sine în sistemul juridic al statelor membre, fără o naţionalizare 

suplimentară printr-un alt act normativ; 

- deşi sunt integrate în ordinea juridică internă a statelor membre, normele comunitare îşi păstrează 

natura lor distinctă. Procedura prin care dreptul comunitar devine aplicabil într-un stat, în virtutea unui act al 

Parlamentului, nu înseamnă că el emană de la Parlament; 

- obligaţia judecătorilor naţionali este de a aplica normele dreptului comunitar, în aceeaşi manieră în 

care aplică normele dreptului intern; 

 

3.2. Aplicabilitatea directă. Dreptul comunitar, pe lângă însuşirea de a se integra imediat în ordinea 

internă a statelor membre, are şi capacitatea generală de a completa în mod direct statutul juridic al 

persoanelor particulare. 

Şi această caracteristică a dreptului comunitar iese în evidenţă, prin raportare la situaţia dreptului 

internaţional. Ideea este că, iniţial, în concepţia dominantă a dreptului internaţional, se considera că tratatele 

internaţionale pot crea direct drepturi şi obligaţii, doar în sarcina statelor, ca subiecte clasice de drept 

internaţional, nu şi în sarcina persoanelor particulare. Abia ulterior, ca excepţie, doctrina a acceptat şi 

posibilitatea ca statele contractante ale unui tratat, să adopte clauze speciale în acest sens, care să fie direct 

aplicabile la tribunalele naţionale. 

Chemată să se pronunţe în această materie, Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene, ţinând seama de 

clauzele Tratatelor institutive şi de obiectivele Comunităţii Europene, a concluzionat, în spiritul documentelor 

europene, că resortisanţii statelor membre pot beneficia de reglementările dreptului comunitar, adică pot 

deveni titulari de drepturi individuale, chiar dacă nu sunt expres destinaţi în acest sens. Soluţia consacră ideea 

că, funcţionarea mecanismelor comunitare afectează atât statele membre, cât şi pe cetăţenii acestor state, 

cetăţeni care, teoretic cel puţin, sunt implicaţi direct în procedeele de luare a deciziilor comunitare. Procedând 

în acest fel, Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene a transformat o excepţie de drept internaţional, într-un 

principiu fundamental de drept comunitar. La nivelul doctrinei comunitare, aplicabilitatea directă înseamnă 

„dreptul oricărei persoane, de a cere judecătorului naţional să-i aplice tratatele, regulamentele, directivele sau 

deciziile comunitare. Şi este obligaţia judecătorului de a face aplicarea acestor texte, oricare ar fi legislaţia ţării 

din care provine”. 

Trebuie reţinut însă faptul că, nu toate normele juridice comunitare au aceeaşi aplicabilitate directă. în 

funcţie de categoria căreia aparţin, unele dispoziţii comunitare au o aplicabilitate directă completă, altele au o 

aplicabilitate limitată, iar unele nu au nici un efect direct, întrucât, prin conţinutul lor, nu pot fi aplicate altor 

destinatari decât celor expres specificaţi. 

 

3.3. Aplicabilitatea prioritară. Fiind aplicabil, imediat şi direct, dreptul comunitar se bucură şi de 

caracteristica aplicabilităţii prioritare. Referindu-se la această problemă, Cornelia Lefter notează: „prioritatea 

sau superioritatea dreptului comunitar semnifică faptul că acesta este, din momentul adoptării sale, imediat şi 

direct aplicabil în ordinele juridice interne a statelor membre şi nu poate fi înlăturată aplicarea sa prin norme 

naţionale chiar posterioare” [7]. Altfel spus, din faptul că dreptul comunitar se caracterizează prin 

aplicabilitate directă, rezultă următoarea situaţie problematică: ce se întâmplă dacă o normă comunitară intră în 

conflict cu o normă din dreptul naţional? 

Singura soluţie, în cazul unui asemenea conflict, este să se acorde prioritate uneia dintre cele două 

categorii de norme. Întrucât Tratatele institutive nu conţin referiri exprese privind această situaţie, problema a 

rămas în sarcina doctrinei juridice comunitare, care s-a dezvoltat în jurul cazurilor practice reclamate la Curtea 

de Justiţie a Comunităţilor Europene. 

Chemată să se pronunţe în asemenea cazuri, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a pledat 

pentru prioritatea dreptului comunitar, adoptând teza „comunitară”, conform căreia, raportul dintre dreptul 

naţional şi dreptul comunitar se soluţionează potrivit reglementărilor din dreptul comunitar. În sprijinul acestei 

teze, teoreticienii au formulat mai multe argumente logico-filosofice. 



În primul rând, teza „comunitară” s-a impus ca o condiţie esenţială, pentru însăşi existenţa dreptului 

comunitar, ba chiar pentru existenţa unei integrări europene, întrucât nu poate fi vorba de integrare europeană 

fără un sistem de drept comunitar, după cum nu poate fi vorba de existenţa dreptului comunitar dacă nu poate 

fi aplicat uniform, în toate statele membre, întrucât i se opun sistemele dreptului naţional din aceste state. 

Aceasta înseamnă că principiul priorităţii dreptului comunitar, nu este chemat să producă o ierarhie artificială, 

între autoritatea naţională şi cea comunitară, care ar contrazice baza procesului de integrare, ci este adoptat şi 

asumat pentru a garanta existenţa şi raţionalitatea întregii construcţii europene. 

În al doilea rând, teza „comunitară” a rezultat din originalitatea dreptului comunitar, din natura 

specifică a tratatelor comunitare, şi nu izvorăşte din eventualele concesii ale statelor membre. De aceea, 

ordinea juridică comunitară este prioritară, în integralitatea sa, contra oricărei norme juridice naţionale din 

statele membre. Mai mult, prioritatea dreptului comunitar poate fi invocată, nu numai în faţa Curţii de Justiţie 

a Comunităţilor Europene, ci şi în faţa jurisdicţiilor naţionale. Drept consecinţă, la întrebarea privind relaţia 

dintre ordinea juridică naţională şi cea comunitară, răspunsul pare a fi următorul: „din punctul de vedere al 

Curţii de Justiţie, libertatea tradiţională a statului, de a decide pentru el însuşi, cum să-şi îndeplinească 

obligaţiile rezultate din semnarea Tratatelor comunitare, a fost abolită de către ordinea juridică comunitară” 

[7]. 

 

Concluzii 

 

În concluzie, natura juridică a Uniunii Europene are la bază multiple elemente logico-filosofice, care 

susţin obiective şi deziderate specifice acestei construcţii comunitare. Este adevărat că cele trei Comunităţi, 

care dau conţinutul Uniunii Europene, au fost fondate prin tratate internaţionale. Aceasta înseamnă că şi 

Comunităţile Europene, asemenea oricărei organizaţii internaţionale, îşi au originea în voinţa suverană a 

statelor, voinţă exprimată în conformitate cu prevederile dreptului internaţional public. 

Pe baza acestui adevăr, corelat cu trăsăturile supranaţionale ale instituţiilor comunitare, doctrina 

juridică tradiţională a pus în dezbatere statutul Uniunii Europene, pornind de la distincţia care se face între 

federaţie, structură fondată pe o constituţie, şi confederaţie, structură care se întemeiază pe un tratat 

internaţional. 

Realitatea dovedeşte însă că, în explicarea statutului Uniunii Europene, nu mai este suficient să se 

opereze doar cu distincţia amintită. Aceasta deoarece, deşi Tratatele comunitare sunt rezultatul unor acorduri 

interstatale, în cazul lor nu se mai aplică prevederile dreptului internaţional. Locul dreptului internaţional a fost 

luat, în această materie, de dreptul comunitar. Referindu-se la această nouă situaţie, Jean-Paul Jacque notează: 

„comunitatea este astăzi un ansamblu specific, fondat pe o repartiţie de competenţe suverane, între ea însăşi şi 

statele sale membre, competenţele comunitare fiind exercitate în comun, în cadrul sistemului instituţional 

comunitar. Acesta este sensul în care putem vorbi de integrare. Rezultă că, Tratatul nu mai poate fi analizat 

prin intermediul dreptului internaţional, ci se apropie de o constituţie” [8]. 

Creşterea credibilităţii tezei comunitare presupune, dincolo de schimbările economico-pragmatice, şi o 

schimbare de mentalitate, de atitudine şi de comportament, împotriva tuturor prejudecăţilor. În acest sens, 

Andrei Marga scria: „dacă prin paradigmă înţelegem ceea ce împărtăşesc membrii unei comunităţi, 

constelaţia de convingeri, valori, metode, înăuntrul căreia ei formulează întrebări şi elaborează răspunsuri, 

atunci avem motive să spunem că, fie şi în grade diferite, trăim în Europa cursul unei schimbări de 

paradigmă. Problemele noastre de viaţă şi interogaţiile culturale trec, pe nesimţite, din paradigma naţională, 

care a avut o rută lungă în cultura europeană, în paradigma europeană” [9]. De aici rezultă, indubitabil, că la 

această schimbare de paradigmă, un rol esenţial trebuie să îl îndeplinească şi filosofia. 
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