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Abstract: Aplicabilitatea imediată sau monismul, este o caracteristică a legislaţiei europene dată de către 

normele juridice ale dreptului european, fie ele originale sau derivate şi se aplică imediat statelor membre; 

legislaţia europeană, prin urmare, face parte integrantă din ordinea juridică aplicabilă în statele membre, ceea 

facilitează un astfel de transfer de competenţe de la nivel naţional la CE, cu următoarele consecinţe: legislaţia 

europeană este integrată firesc în ordinea juridică a statelor, judecătorii naţionali fiind obligaţi să aplice legislaţia 

europeană.  

Legislaţia europeană conferă drepturi şi obligaţii, nu doar statelor membre, ci, de asemenea, şi cetăţenilor 

şi întreprinderilor. Aceasta este feedback-ul sistemului juridic al statelor membre de a răspunde, în primul rând, de 

aplicarea corectă a acestor reglementări. Prin urmare, orice cetăţean al statelor membre ale UE ar trebui să aibă 

dreptul, din partea autorităţile naţionale de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, de a i se aplica în mod corect 

drepturile lui în calitate de cetăţean european. 

Fiecare stat membru este responsabil pentru punerea în aplicare în cadrul sistemelor juridice naţionale, de 

drept a normelor de drept comunitar (de transpunere a termenelor, respectare şi aplicarea lor corectă). În temeiul 

tratatelor, Comisia Europeană veghează la aplicarea corectă a legislaţiei europene. Prin urmare, dacă un stat 

membru nu se conformează cu legislaţia europeană (eşecul acţiunii proprii - Tratatul CE şi Tratatul CEEA), 

Comisia are puterea de a încerca să pună capăt încălcării şi, dacă este necesar, se poate apela la Curtea 

Europeană de Justiţie. 

Eşecul înseamnă nerespectarea de către un stat membru a obligaţiilor sale în conformitate cu legislaţia 

europeană. Aceasta poate lua forma unei acţiuni sau omisiuni. U.E. înţelege că statul membru a încălcat legislaţia 

europeană, indiferent de autoritatea - centrală, regională sau locală - responsabilă pentru eşec. 

Orice persoană poate depune o plângere la Comisia Europeană împotriva unui stat membru prin 

denunţarea unei măsuri (legislativă, de reglementare, administrativă sau imputate la practica) pe care o consideră 

contrară unei dispoziţii sau principiu de drept european. Plângerea trebuie să se refere la o încălcare a unui drept 

de către un stat membru, astfel încât obiectul petiţiei nu poate avea o problemă de natură personală. 

Sistemul juridic al statelor membre ale Uniunii Europene are două componente ce se completează 

reciproc, după cum urmează: o componentă a dreptului european şi o componentă  ce constă în normele juridice 

naţionale. 

Legislaţia europeană este o ordine juridică, deoarece este un set de norme juridice dotate cu surse proprii, 

organele necesare pentru adoptarea şi aplicarea normelor şi respectarea acestuia fiind asigurate de un dispozitiv 

judiciar independent. Legislaţia europeană stabileşte relaţia dintre Uniunea Europeană şi statele membre. Aceasta 

porneşte de la existenţa a două teorii cu privire la integrarea dreptului internaţional în legislaţia naţională: 

monismul şi dualismul. 

Din punct de vedere juridic teoria dualismului a fost dezvoltat în doctrina germană şi italiană de la 

sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul secolului al XX lea şi a avut la bază ideea că dreptul internaţional şi dreptul 

intern reprezintă sisteme juridice de valoare egală, dar distincte, care acţionează pe diferite niveluri, cu diferite 

surse şi destinatari. Prin urmare, cele două sisteme juridice nu se pot intersecta în orice situaţie, fiecare acoperind 

un domeniu specific al raporturilor juridice. De asemenea, această teorie susţine că ar putea exista neconformităţi 

între actele juridice naţionale şi internaţionale, lucru care, în dreptul modern nu este acceptat. 



După A. Fuerea, în conformitate cu această teorie, există posibilitatea ca normele juridice comunitare să 

se conformeze cerinţelor din legislaţia naţională şi din dreptul internaţional, dar fără a fi contrare şi fără a afecta 

validitatea acestora. În orice caz, trebuie să se aplice normele de drept intern în legislaţia naţională şi atunci când, 

acestea, intră în conflict cu acordurile internaţionale, disparitatea va atrage răspunderea internaţională a statului. 

Deci, teoria dualistă, susţine distincţia clară între cele două sisteme de drept - intern şi internaţional - şi 

spune că este necesar să se emită un act normativ prin care transferul în ordinea internă, a tratatului de ordinea 

internaţională, a dobândit puterea de a fi pus în aplicare. 

În unele state membre, se aplică sistemul dualist (Regatul Unit, Irlanda şi ţările scandinave), unde, pentru 

ca normele de drept internaţional să intre în vigoare în legislaţia naţională, se procedează la punerea în aplicare a 

normelor juridice de drept internaţional - cuprinse în tratate - în normele juridice de drept naţional, printr-un act 

juridic naţional. Tratatele internaţionale devin parte a dreptului intern numai după o aplicare a legii speciale, 

adoptate de către legiuitor. 

Teoria monistă se bazează pe ideea că există doar o singură ordine juridică pentru componenta ce reiese 

din dreptul naţional şi dreptul internaţional şi unul din aceste elemente prevalează asupra celuilalt şi include două 

alternative: primatul dreptului internaţional asupra dreptului intern; întâietatea legislaţiei naţionale faţă de dreptul 

internaţional. 

Prima variantă, de supremaţie a dreptului internaţional asupra dreptului naţional, s-a dezvoltat după al 

doilea război mondial, care, bazată pe concepte de drept natural, susţine că există un sistem universal juridic al 

legislaţiilor naţionale ale diferitelor state, ceea ce înseamnă că se aplică dreptul internaţional, fără a primi o 

prelucrare în legislaţia naţională a statului parte la tratat şi, în caz de conflict între norma naţională şi 

internaţională se va aplica aceasta din urmă, iar standardul intern va fi ineficient atâta timp cât tratatul 

internaţional este în vigoare. 

Cele mai multe ţări europene au prevăzut acest lucru în constituţiile lor, cu recunoaştere internaţională, ca 

parte a sistemului lor intern. Un astfel de sistem de percepţie se găseşte în Austria, Italia, Franţa şi Germania. 

Constituţia olandeză prevede, de asemenea că tratatele internaţionale la care statul este parte, prevalează asupra 

legilor naţionale confirmând astfel sistemul monist cu primatul dreptului internaţional asupra dreptului naţional. 

A doua opţiune a apărut ca o reacţie la independenţă, în primul rând, susţinând şi o suveranitate deplină a 

statelor care încearcă să demonstreze că dreptul internaţional a fost un design în domeniul relaţiilor dintre state, el 

derivând de altfel, din dreptul intern al fiecărui stat. 

Concepţia dominantă, la sfârşitul secolului al XIX-lea, a fost cea a primatul dreptului naţional asupra 

dreptului internaţional, prin care se arăta că un tratat dobândeşte forţă juridică în măsura în care ar fi prevăzut de 

legislaţia naţională şi în caz de conflict între naţional şi internaţional, de regulă, se acordă prioritate actului 

normativ intern. 

În dreptul contemporan, există o determinare accentuată a legii de către dreptul internaţional, fără ca 

vreuna dintre cele două teorii să fie pe deplin validate. Dar nu există o practică uniformă a statelor membre în acest 

sens, primatul uneia sau alteia dintre cele două sisteme juridice apreciindu-se pentru fiecare caz, în conformitate cu 

dispoziţiile constituţiilor naţionale, precum şi a Convenţiei de la Viena, care în art. 27 prevede că: „o parte nu 

poate invoca prevederile din legislaţia naţională pentru a justifica eşecul unui tratat”. 

Legislaţia europeană a stabilit teoria de monism şi cere respectarea acesteia, pentru toate statele membre 

ale Uniunii Europene, deoarece monismul derivă din însăşi natura Uniunii Europene şi sistemul juridic comunitar 

poate lucra numai în monism, fiind compatibil doar cu ideea de integrare. 
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1. APLICABILITATEA IMEDIATĂ A DREPTULUI UNIUNII EUROPENE 

 

1.1. Aplicabilitatea imediată 

 

Dreptul Uniunii Europene constituie o ordine juridică, deoarece este un ansamblu de norme 

juridice înzestrat cu propriile izvoare, cu organe necesare pentru adoptarea şi aplicarea normelor, iar 

respectarea sa este asigurată printr-un aparat jurisdicţional autonom. Dreptul Uniunii Europene stabileşte 

raporturile dintre Comunităţi şi statele membre. 

Aplicabilitatea imediată, este caracteristica dreptului Uniunii Europene european prin care 

normele juridice de drept ale Uniunii Europene, fie originar, fie derivat sunt imediat aplicabile în ordinea 

juridică a statelor membre, deci dreptul Uniunii Europene face parte integrantă din ordinea juridică 

aplicabilă pe teritoriul fiecăruia din statele membre, realizând astfel, un transfer de competenţe de la statul 

naţional la Uniunea Europeană având următoarele consecinţe: dreptul Uniunii Europene este integrat în 

mod firesc în ordinea juridică a statelor fără să fie necesară vreo formulă specială de introducere; normele 

Uniunii Europene îşi ocupă locul în ordinea juridică internă, ca drept al Uniunii Europene; judecătorii 

naţionali sunt obligaţi să aplice dreptul Uniunii Europene. [1]  

Luând ca bază relaţiile dintre dreptul internaţional şi dreptul intern se poate elucida şi construcţia 

relaţiilor dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul intern. Astfel se porneşte de la existenţa a două teorii 

cu privire la integrarea dreptului internaţional în ordinea juridică naţională : dualismul şi monismul. 

Dualismul: aceasta teorie susţine că ordinea juridică internaţională şi cea naţională sunt egale dar 

total independente şi separate, care coexistă în paralel [2], neexistând un raport de subordonare între cele 

doua sisteme; 

Monismul: consideră că norma de drept intern se află în aceeaşi sferă cu cea internaţională, 

existând un raport de supra/subordonare, în funcţie de varianta adoptată. Această teorie consideră că 

dreptul intern este derivat din dreptul internaţional. 

Tratatele institutive consacră monismul şi impun respectarea dreptului Uniunii Europene de către 

statele membre.  

Normele de drept Uniunii Europene se integrează în dreptul intern al statelor membre, care nu au 

posibilitatea să aleagă între dualism şi monism, monismul fiind obligatoriu. 

 

1.2. Teoria dualistă 

 

Din punct de vedere juridic, teoria dualistă a fost elaborată în doctrina germană şi italiană, la 

sfârşitul sec. al XIX–lea şi începutul sec. XX şi a statuat ideea că dreptul internaţional şi dreptul intern 

reprezintă sisteme juridice cu valoare egală, dar distincte, care acţionează pe planuri diferite, având 

izvoare şi destinatari diferiţi. În consecinţă, cele două sisteme juridice nu se pot intersecta în nici o 

situaţie, fiecare dintre ele reglementând un domeniu specific de raporturi juridice. Se susţine, de 

asemenea, că pot să existe neconformităţi între actele interne şi cele internaţionale, ceea ce în dreptul 

contemporan nu este de acceptat. 

Ca atare, un tratat international perfect, adică ratificat cu regularitate, n-ar avea efect decât în 

ordinea internaţională. 

Pentru ca el sa se poata aplica în ordinea interna a unui stat contractant este necesar ca acest stat 

sa-i preia dispozitiile într-o norma nationala (cel mai adesea o lege) sau sa-l introduca în ordinea nationala 

printr-o formula juridica care realizeaza admiterea. 



Si într-un caz si în celalalt se produce o nationalizare a Tratatului, adica norma internationala 

sufera o transformare a naturii sale si nu va fi aplicata decât în noua sa calitate de reglementare de drept 

intern si nu în cea de reglementare de drept international.  

După A.Fuerea, conform acestei teorii, se lansa posibilitatea ca normele juridice să fie conforme 

atât cu prescripţiile dreptului intern, cât şi cu cele ale dreptului internaţional, dar la fel era posibil ca 

normele juridice să corespundă cu normele unei ordini juridice şi să fie contrare prevederilor celeilalte dar 

fără să afecteze valabilitatea lor. În oricare din cazuri trebuie aplicate normele de drept naţional în dreptul 

intern, iar în cazul în care acestea contravin unor acorduri sau angajamente internaţionale, neconcordanţa 

va atrage răspunderea internaţională a statului respectiv. 

Deci teoria dualistă, susţine distincţia netă între cele două sisteme de drept - intern şi internaţional 

– şi afirmă că este necesară emiterea unui act normativ prin care se face transferul tratatului din ordinea 

internaţională în ordinea internă, acesta dobândind caracterul actului în care a fost transpus (legea 

internă). 

În unele state se aplică sistemul dualist aşa cum sunt Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda sau 

ţările scandinave unde, pentru ca normele dreptului internaţional să aibă efect în ordinea juridică internă 

se procedează la transpunerea normelor juridice de drept internaţional – cuprinse în tratate – în norme 

juridice de drept intern, printr-un act normativ intern. Tratatele internaţionale pot deveni parte a dreptului 

intern numai după ce o lege specială de aplicare este adoptată de legiuitor. 

 

1.3. Teoria monistă 

 

Spre deosebire de dreptul internaţional, dreptului Uniunii Europene nu-i este indiferentă natura 

relaţiilor ce trebuie să se stabilească între dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional. El postulează 

monismul şi impune respectarea acestuia de către statele membre. 

Monismul decurge şi din însăşi natura Comunităţilor, deci din ansamblul sistemului Tratatului, 

aşa cum a subliniat Curtea de justiţie. Sistemul Uniunii Europene, mai cu seamă în măsura în care el 

comportă atribuţii de putere normativă pentru instituţii, nu poate funcţiona decât în monism, singurul 

principiu compatibil cu ideea unui sistem de integrare: prin instituirea unei Comunităţi cu durată 

nedeterminată, învestită cu atribuţii proprii, cu personalitate, cu capacitate juridică şi mai ales cu puteri 

reale rezultate dintr-o limitare a competenţei sau dintr-un transfer de atribuţii de la statele membre spre 

uniune, acestea şi-au limitat, chiar dacă în domenii restrânse, drepturile lor suverane, creând astfel un 

drept aplicabil resortisanţilor lor şi lor înşile. Afirmaţia este cât se poate de clară: diferit de Tratatele 

internaţionale obişnuite, Tratatul instituind C.E.E. a instituit o ordine juridică proprie, integrată sistemului 

juridic al statelor membre de la intrarea în vigoare a Tratatului şi care se impune jurisdicţiilor acestora. 

Teoria monistă are la baza ideea că există o singură ordine juridică ce are drept componente, 

dreptul naţional şi dreptul internaţional iar una din aceste componente primează asupra celeilalte [3] şi 

cuprinde două variante: primatul dreptului internaţional asupra dreptului intern; primatul dreptului intern 

asupra dreptului internaţional. 

Prima variantă, primatul dreptului internaţional asupra dreptului intern, dezvoltată după primul 

război mondial în care, pornind de la concepţiile dreptului natural, se susţine ca ar exista o ordine juridică 

universală care ar fi superioară ordinilor juridice interne al diverselor state, implicând faptul că norma 

juridică internaţională se aplică imediat, de plin drept, fără receptare sau transformare, în ordinea juridică 

internă a statului-parte la tratat [4], iar în caz de contradicţie între norma internă şi cea internaţională, se 



va aplica aceasta din urmă, iar norma internă va fi inaplicabilă pe perioada cât tratatul internaţional este în 

vigoare. 

Majoritatea statelor europene au prevăzut în Constituţiile lor, recunoaşterea normelor 

internaţionale ca fiind parte a sistemului lor intern. Un asemenea sistem de receptare se regăseşte în 

Austria, în Italia, Franţa şi Germania. Constituţia Olandei prevede în plus, ca tratatele internaţionale la 

care statul este parte prevalează asupra legilor interne care conţin dispoziţii contrare (sistem monist cu 

primatul dreptului internaţional asupra dreptului intern). 

Cea de a doua variantă a apărut ca o reacţie faţă de prima, susţinând independenţa şi suveranitatea 

deplină a statelor, încerca să demonstreze că dreptul internaţional reprezenta o proiectare în sfera 

raporturilor dintre state a unor norme din dreptul intern, dreptul internaţional derivând deci, din dreptul 

intern al fiecărui stat.. 

Dominantă la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu primatul dreptului intern asupra dreptului 

internaţional, tratatul dobândeşte forţa juridică în măsura în care aceasta ar fi prevăzută de legea internă, 

iar în caz de conflict între norma internă şi cea internaţională, se dă prioritate actului normativ intern. 

În dreptul contemporan, se manifestă o tot mai accentuată determinare a dreptului intern de către 

dreptul internaţional, fără ca vreuna din cele două teorii să se fi validat în totalitate. Nu există însă o 

practică uniformă a statelor în acest sens, primatul unuia sau a altuia dintre cele două sisteme juridice 

apreciindu-se pentru fiecare caz în parte, în funcţie de prevederile constituţiilor naţionale, dar şi ale 

Convenţiei de la Viena, care în art. 27 afirmă că: o parte nu poate invoca dispoziţiile dreptului său intern 

pentru a justifica neexecutarea unui tratat [5]. 

 Dreptul Uniunii Europene a instituit teoria monismului şi impune respectarea acesteia de către 

toate statele membre al Comunităţilor europene, deoarece monismul decurge din însăşi natura 

Comunităţilor iar sistemul Uniunii Europene nu poate funcţiona decât în monism, singurul compatibil cu 

ideea de integrare. 

 

2. APLICABILITATEA IMEDIATĂ - MONISMUL. EXEMPLIFICĂRI. 

 

2.1. Aplicabilitatea imediată – monismul 

 

Sistemul de drept Uniunii Europene funcţionează pe principiul aplicării lui în ordinea juridică 

internă aşa cum a fost adoptat, fără să fie necesară asimilarea sau transformarea lui în drept intern.  

Principiul aplicabilităţii imediate a dreptului Uniunii Europene semnifică integrarea automată a 

normelor Uniunii Europene în ordinea juridică internă a statelor membre, fără a fi nevoie de o normă 

naţională de introducere (aceasta este chiar interzisă, pentru că afectează statutul dreptului Uniunii 

Europene).  

Aplicabilitatea imediată nu vizează aspectul temporal, astfel încât cuvântul imediat trebuie luat cu 

sensul de i-mediat adică acţionează fără intermediar. Sunt aplicabile imediat următoarele:  

- dispoziţiile tratatelor constitutive;  

- cele ale acordurilor internaţionale ce conţin o obligaţie clară şi precisă, ale cărei executare şi 

efecte nu sunt subordonate adoptării unui act ulterior; 

- regulamentele (în baza art. 249 alin. 2 TCE). 

Decizia are aplicabilitate imediată şi directă astfel:  

- decizia se integrează în dreptul intern din momentul adoptării ei; 

- nu sunt necesare măsuri naţionale de receptare; 



- are efect direct în persoana destinatarilor ei şi a terţilor care se pot prevala de ea; 

Principiul aplicării imediate nu permite judecătorilor dintr-o ţară dualistă să considere un tratat al 

Uniunii Europene ca fiind aplicabil precum dreptul intern sub pretextul că admiterea sa conform 

procedurilor de admitere a tratatelor internaţionale a făcut din acesta unul de drept naţional. 

De asemenea nu poate fi eludată aplicarea unui tratat al Uniunii Europene ratificat cu regularitate 

sub pretextul că nu au fost îndeplinite procedurile de admitere a tratatelor internaţionale prevăzute de 

Constituţie. 

Tratatele institutive au fost ratificate în mod regulat şi introduse de fiecare dintre statele 

fondatoare în propria ordine juridică internă conform prevederilor naţionale referitoare la tratatele 

obişnuite. 

Astfel, prin prevederile hotărârii din 3 aprilie 1968, în cauza Firma Molkerei [6], Curtea de 

justiţie a consacrat concepţia monistă, statuând că normele juridice de drept Uniunii Europene trec în 

ordinea juridică internă fără a mai fi nevoie de ajutorul unei măsuri naţionale, prin urmare dreptul Uniunii 

Europene – originar sau derivat – este imediat aplicabil în ordinea juridică internă a statelor Comunităţilor 

europene. 

Conform principiului aplicabilităţii imediate, norma Uniunii Europeneă dobândeşte în mod 

automat statutul de drept pozitiv în ordinea internă a statelor-membre, fiind interzisă orice transformare a 

normelor Uniunii Europene în norme de drept naţional, orice procedeu de receptare a lor, precum şi toate 

măsurile interne de executare susceptibile să altereze integritatea normelor Uniunii Europene.  

În ceea ce priveşte dreptul Uniunii Europene primar, aplicabilitatea imediată semnifică nu atât 

suprimarea recepţiunii formale, ci mai degrabă neutralizarea efectelor ei.  

În privinţa dreptului derivat şi a celui născut din relaţiile internaţionale ale Comunităţilor, acesta 

constituie domeniul în care suprimarea dualismului acţionează din plin: dreptul care are ca sursă 

activitatea normativă a instituţiilor Uniunii Europene se impune în ordinea juridică a statelor-membre fără 

transformare, fără receptare sau măsuri de executare.  

 

2.2. Exemplificări 

 

– Tratatele institutive cu aplicabilitate imediată au această proprietate prin însăşi faptul că au 

fost ratificate în mod regulat şi introduse de fiecare dintre statele fondatoare în propria ordine juridică 

internă conform prevederilor naţionale referitoare la tratatele obişnuite. 

În 1972, odată cu extinderea Comunităţilor la alte trei state dualiste (Danemarca, Irlanda şi 

Regatul Unit), caracterul aplicabil al dreptului Uniunii Europene (care între timp fusese în mod expres 

degajat de către CJCE) a fost luat în consideraţie în mod corespunzător prin teoria monistă. 

– Orice speţă judecată de natură economică sau comercială are automat putere de aplicabilitate 

imediată în ţările membre şi implicit în România. Orice directive adoptate de comisia de la Bruxelles vor 

avea aplicabilitate imediată, iar publicarea în Monitorul Uniunii Europene a unei astfel de norme, va avea 

impact egal şi superior uneori faţă de Monitorul Oficial român.  

 

2.2.1. Aplicarea principiului aplicării imediate în Italia 

 

Curtea a condamnat tehnicile dualiste utilizate de Italia faţă de regulamentele Uniunii 

Europene, faţă de sistemul ordinului de executare în dreptul intern având ca efect transformarea sursei 



de drept internaţional în sursă internă (7 ianuarie 1973, Comisia/Italia, 39/72 [7], şi 10 octombrie 1973, 

Variola, 34/73 [8]) 

În decizia Costa [9], Curtea a îndepărtat în mod categoric excepţia de neprimire absolută 

invocată de guvernul italian care, conform logicii dualiste, pretindea că judecătorul italian nu putea 

aplica decât dreptul intern şi deci nu putea să aplice articolul 177 din tratatul C.E.E.  

Curtea Constituţionala italiană a admis aplicabilitatea imediată a dreptului Uniunii Europene prin 

decizia Frontini (18 decembrie 1973) ale cărei considerente sunt foarte clare: este conform cu logica 

sistemului Uniunii Europene că regulamentele C.E.E. nu trebuie ca sursă imediată de drepturi şi obligaţii 

să facă obiectul unor măsuri statale care să recopieze dispoziţiile Uniunii Europene susceptibile de a 

modifica sau de a condiţiona în orice mod intrarea în vigoare şi cu atât mai puţin de a substitui, de a 

deroga sau de a abroga chiar şi parţial actele Uniunii Europene. 

Curtea Constituţională a admis abandonarea sistemului dualist în profitul dreptului Uniunii 

Europene. Dar ea a decis că orice judecător italian sesizat cu problema incompatibilităţii dintre o lege şi 

dreptul Uniunii Europene anterior, nu ar putea să statueze el însuşi şi ar trebui să trimită dificultatea, 

Curţii Constituţionale. 

 

2.2.2. Aplicarea principiului aplicării imediate în Marea Britanie. 

 

Teoria monistă (aplicabilitatea imediată) [10] pe care se bazează principiul integrării poate fi 

obiectul unei aplicări de către tribunale. Principiul integrării poate să fie de competenţa legislatorului, 

exemplul cel mai evident al utilizării unui procedeu dualist pentru a asigura aplicarea principiului 

integrării în momentul ratificării tratatelor constitutive este constituit de European Communities Act votat 

de parlamentul britanic în acelaşi timp cu autorizarea ratificării tratatului de adeziune. 

În acest fel practica constituţională a Marii Britanii, care prevedea introducerea formală a 

tratatului internaţional prin întreaga procedură parlamentară şi transformarea sa în reglementare internă, a 

fost eliminată de bunăvoie prin European Communities Act din 1972 care reglementează problema 

aplicării imediate astfel: Toate aceste drepturi, puteri, responsabilităţi, obligaţii şi restricţii create sau 

născute din sau în virtutea Tratatelor, şi orice astfel de căi de atac şi proceduri conferite prin sau în 

virtutea Tratatelor au, fără a necesita alte formalităţi, forţa juridică legală şi pot fi invocate în Marea 

Britanie; ele vor fi recunoscute ca drept în vigoare şi vor fi executate, îndeplinite şi urmate întocmai; iar 

expresia drept al Uniunii Europene în vigoare şi expresiile similare vor fi înţelese ca referindu-se la 

dreptul căruia îi este aplicabilă această subsecţiune. 

Actul constituie pentru toate autorităţile britanice şi în special pentru tribunale un ordin de 

executare permanentă al ansamblului dreptului Uniunii Europene.  

Irlanda a adoptat de asemenea în momentul aderării, pe baza Constituţiei revizuite în acest scop, 

un European Communities Act mai puţin detaliat dar cu efect analog actului britanic. 

 

2.2.3. Aplicarea principiului aplicării imediate în Franţa 

 

În Franţa, stat monist, Consiliul de stat a admis că regulamentul Uniunii Europene, în virtutea 

articolului 189, se integrează, din momentul publicării sale, în dreptul statelor membre (22 decembrie 

1978, Syndicat des Hautes Graves de Bordeaux). 



Consiliul Constituţional a fost de asemenea foarte clar în cele două decizii din 30 decembrie 

1977 admiţând că forţa obligatorie a regulamentului Uniunii Europene nu este subordonată unei 

intervenţii a autorităţilor statelor membre.  

Un alt exemplu este faptul că în favoarea acceptării supremaţiei dreptului Uniunii Europene au 

decis, în Franţa, Curţile supreme prin decizia din 1975 Cafes Jacques Vabre, în care Curtea de Casaţie 

afirma că Tratatul din 25 martie 1957, care, în virtutea articolului 55 din Constituţie, are o autoritate 

superioară celei a legilor, instituie o ordine juridică proprie integrată celei a statelor membre; graţie 

acestei specificităţi, ordinea juridică pe care a creat-o este direct aplicabilă resortisanţilor acestor state şi 

se impune jurisdicţiilor lor. 

Pentru aceste motive, Curtea de Apel a decis pe drept cuvânt că articolul 95 din Tratat trebuia 

aplicat, prin înlăturarea articolului 265 din Codul vămilor, chiar dacă acest din urma text era posterior, în 

timp ce Consiliul de Stat prin decizia sa Nicolo s-a alăturat acestei poziţii.  

 

2.2.4. Aplicarea principiului aplicării imediate în Belgia 

 

În Belgia, stat dualist, exista o jurisprudenţă constantă conform căreia dispoziţiile unui tratat 

internaţional puteau fi nesocotite în baza unei legi posterioare contrare. În lipsa consacrării constituţionale 

a primatului dreptului Uniunii Europene, primele soluţii jurisprudenţiale au rămas consecvente practicii 

conturate în privinţa tratatelor internaţionale. Punctul de cotitură l-a reprezentat hotărârea Curţii de 

Casaţie din 27 mai 1971, dată în cazul Société des Fromageries Franco-Suisse Le Ski. În speţă, Guvernul 

belgian a fost condamnat de Curtea de Justiţie a Comunităţilor pentru introducerea, în 1958, a unei taxe 

contrare articolului 12 din Tratatul CEE. În urma acestei decizii taxa a fost eliminată de la data de 1 

noiembrie 1964, însă fără efect retroactiv. 

 

3. CONCLUZII 

 

Dreptul Uniunii Europene acordă drepturi [11] şi impune obligaţii nu doar statelor membre, ci şi 

cetăţenilor şi întreprinderilor cărora li se aplică direct anumite norme. Face parte integrantă din sistemul 

juridic al statelor membre care răspund, în primul rând, de aplicarea corectă a acestor reglementări. Prin 

urmare, orice cetăţean al statelor membre ale UE sa fie îndreptăţit să se aştepte ca autorităţile naţionale de 

pe tot teritoriul Uniunii Europene să aplice corect drepturile care le revin în calitate de cetăţeni europeni 

[12].  

Fiecare stat membru este responsabil de punerea în aplicare în cadrul sistemului juridic naţional, a 

dreptului Uniunii Europene (transpunerea în termenele stabilite, conformitate şi aplicare corectă). În 

temeiul tratatelor, Comisia Europeană veghează la corecta aplicare a dreptului Uniunii Europene. Prin 

urmare, în cazul în care un stat membru nu respectă dreptul Uniunii Europene, Comisia dispune de puteri 

proprii (acţiune în neîndeplinirea obligaţiilor) prevăzute de Tratatul CE şi de Tratatul CEEA [13] pentru a 

încerca să pună capăt acestei încălcări a dreptului Uniunii Europene şi, după caz, poate sesiza Curtea de 

Justiţie a Comunităţilor Europene. 

Neîndeplinirea înseamnă nerespectarea de către un stat membru a obligaţiilor care îi revin în 

temeiul dreptului Uniunii Europene. Aceasta poate lua forma unei acţiuni sau a unei omisiuni. Prin stat se 

înţelege statul membru care a încălcat dreptul Uniunii Europene, oricare ar fi autoritatea - centrală, 

regională sau locală - responsabilă de neîndeplinirea obligaţiilor. 



În cadrul acţiunii în neîndeplinirea obligaţiilor, Comisia Europeană lansează, mai întâi, o 

procedură administrativă denumită procedură de încălcare a dreptului Uniunii Europene sau procedură 

precontencioasă. Obiectivul fazei precontencioase este conformarea, de bună voie, a statului membru la 

cerinţele prevăzute de dreptul Uniunii Europene. 

Această procedură are mai multe etape şi poate fi precedată de o fază de analiză sau de 

examinare, în special în cazul procedurilor de încălcare a dreptului Uniunii Europene iniţiate pe baza unor 

plângeri. 

Somarea reprezintă prima etapă a fazei precontencioase, în cursul căreia Comisia Europeană 

solicită [14] unui stat membru să îi comunice, până la o anumită dată, observaţiile sale referitoare la o 

problemă de aplicarea a dreptului Uniunii Europene. 

Avizul motivat îşi propune să stabilească poziţia Comisiei Europene faţă de încălcarea dreptului 

Uniunii Europene şi să determine obiectul eventualei acţiuni în neîndeplinirea obligaţiilor, fiind însoţit de 

invitaţia de a pune capăt acestei încălcări până la o dată stabilită. Avizul motivat [15] trebuie să conţină o 

prezentare coerentă şi detaliată a motivelor care au condus Comisia Europeană la concluzia că statul în 

cauză nu şi-a îndeplinit una dintre obligaţiile care îi revin în baza tratatului. 
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