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 BVerfGE acceptă supremația dreptului UE chiar și față de Constituție; excepții: 
Solange (I), identitatea constituțională (II) și control ultra vires (III);

 Solange: BVerfGE își rezervă dreptul de a interveni subsidiar câtă vreme (“so lange”) 
nivelul de protecție al drepturilor fundamentale din UE nu era adecvat; 

 Impulsionează protecția drepturilor fundamentale în UE:

o CJUE: refuz inițial ref protecție drepturi fundamentale (C-1/58, Stork; C-36-38/59) =>  recunoaștere 
generală – Stauder – 12.11.1969, C-29/69; Internationale Handelsgesellschaft C-11/70, 1970;

o Solange I (1974); Frontini (1973) => dezvoltarea protecției drepturilor fundamentale în UE: C-4/73, 
Nold, C-44/79 Hauer, etc.;

o Solange II (1986) - BVerfGE 73, 339 (22.10.1986) – recunoaște că în urma dezvoltărilor 
jurisprudențiale ale CJUE, drepturile fundamentale beneficiau de o protecție substanțial similară cu 
cea cerută necondiționat de Constituția germane; similar CEDO, Bosphorus v Irlanda, 45036/98, 
30.06.2005

Germania: I) Doctrina Solange



 Protejează valori fundamentale ale Constituției față de acte ale instituțiilor UE care le 
încalcă => actele UE sunt inaplicabile în ordinea juridică din Germania:

o Decizia Maastricht – 1993 (BVerfGE, 89, 115): ”clauze de eternitate” – art. 79 par. 3 din Constituție;

o Decizia Lisabona – 2009 (BVerfGE 123, 267): dezvoltă conceptul și identifică principiile, 
competențele care nu pot fi transferate UE: aria dreptului penal, demnitatea umană, apărarea 
națională, suveranitatea bugetară a Parlamentului, statul social și auto-determinarea culturală; 

 Aplicare: decizia Mandat de Arestare European II (BVerfGE, 140, 317):

o dreptul de a fi audiat – parte a demnității umane, acoperit de ”identitatea constituțională”; 

o totuși, în cazul respectiv, dreptul la demnitate putea fi respectat dacă autoritățile italiene dădeau garanții 
concrete de readministrare a probelor la rejudecarea cauzei; 

o soluția - ulterior confirmată de CJUE (decizia C-404/15, Aranyosi).

II) Identitatea constituțională



Honeywell (BVerfGE, 126, 286): principiul democrației + dreptul de a 

participa la alegeri (art. 20 și art. 38 din Constituție):

 competențele transferate unei organizații supranaționale trebuie să fie bine definite și 

limitate; obligația instituțiilor germane (Guvern, Parlament, etc.) de a veghea să nu existe o 

încălcare a competențelor;

 BVerfGE își rezervă dreptul de a controla conformitatea actelor UE cu competențele 

instituțiilor UE emitente; trei condiții: 

o un dubiu cu privire la interpretarea competențelor UE (întrebare preliminară obligatorie);

o să existe o încălcare manifestă a dreptului UE (nu orice dezacord cu privire la interpretare); 

o încălcarea competențelor să fie de o importanță structurală.

III) Controlul ultra vires



Controlul ultra vires - aplicare
 Honeywell: CJUE nu a depășit competențele interpretând dinamic Tratatele UE în Mangold (C-144/04, 

22.11.2005 – principiul egalității în muncă (interzicerea discriminării pe motiv de vârstă)); comp. Ajos

 Outright Monetary Transactions I (134, 366): program OMT (cumpărare obligațiuni) al BCE => 

întrebare preliminară (încălcare) => C-62/14, Gauweiler (OMT respectă dreptul UE => BVerfGE 142, 123 

Outright Monetary Transactions II;

 PSPP II (Weiss): program PSP (QE – quantitative easing – cumpărare obligațiuni) al BCE => BVerfGE

146, 216 (PSPP I) întrebare preliminară => CJUE WEISS C-493/17, 11.12.2018 => BVerfGE, 5.05.2020,

PSPP II, 895/15: decizia Weiss – ultra vires, PSPP încalcă art. 5 TEU;

o În decizia Weiss CJUE își limitase propriul control al programului PSP la o ”eroare manifestă de apreciere” din 

partea BCE; BVerfGE – decizie ”metodologic de nejustificat”, ”pur și simplu incomprehensibilă” și ”obiectiv 

arbitrară” => BVerfGE nu era ținută de dec. CJUE;

o apreciere pe fond a programului PSP de către BVerfGE => BCE nu a ținut seama de toate consecințele economice 

ale PSP când luase decizia (justificare insuficientă) => decizia BCE privind PSP încălcase art. 5 TEU; 

o BCE putea remedia situația furnizând o apreciere obiectivă a PSP în trei luni => inaplicabilitate în Germania => 

imposibilitatea BCR de a mai participa la program; 



Constituția nu conține prevederi explicite privind aplicarea dreptului UE. 

 Jurisprudența Curții Constituționale: 

o ÚS 66/2004 din 3.5.2006 (cote pentru zahăr): în măsura în care Constituția nu poate fi 
interpretată în sensul dreptului UE, atunci incompatibilitatea drept UE vs Constituție poate fi 
soluționată doar prin modificarea Constituției;

o limitează doar la nucleul substanțial al Constituției - Pl. ÚS 19/08, 26.11.2008 (Lisabona); Pl. 
ÚS 29/09, 3.11.2009 (Lisabona II); neclaritate;

 Pensiile cehoslovace (Holubek) (Pl. ÚS 5/12, 31.01.2012): 

o Decizia CJUE C-399/09, Landtová. 22.06.2011 - ultra vires; 

o intervine în contextul unor puncte de vedere diferite între Curtea Supremă Administrativă și 
Curtea Constituțională.

Cehia: lipsa dialogului



 Curtea Supremă verifică constituționalitatea legilor; Dec. Maastricht (U 1998.800), Lisabona 
(U 2013.1451H, 20.2.2013): 
o dreptul UE nu are prioritate față de Constituție;

o instanțele daneze pot conduce o examinare a caracterului ultra vires a actelor UE în baza 
specificității transferului de competențe, chiar și atunci când actul a fost confirmat de CJUE; 

o în plus, interpretarea dreptului UE de către Curtea de Justiție nu trebuie să rezulte într-o lărgire la 
puterilor conferite UE.

 Cazul Ajos (2016): discriminare pe motiv de vârstă, compensație pentru concediere:
o o primă decizie CJUE 12.10.2010, C-499/08, Ingeniørforeningen i Danmak (Andersen): nu se poate 

face o discriminare pe criterii de vârstă;

o nouă întrebare preliminară => Decizia CJUE 19.04.2016, C-441/14, DI (Ajos) => Dec. 15/2014, 
UfR 2017.824H, 6.12.2016 – dec. CJUE, inaplicabilă: legea de accesiune a Danemarcei la UE nu 
acordă Curții de Justiție puterea de a folosi o interpretare dinamică a dreptului UE și de a se 
baza pe un principiu ce nu avea o bază textuală în tratate.

Danemarca: dialog?



 27.12.1973 – Frontini, Curtea Constituțională creează doctrina contra-limitărilor 
(”controlimiti”); art. 11 din Constituție permite integrarea europeană, dar nu tolerează 
încălcarea principiilor fundamentale or ale drepturilor inalienabile ale persoanelor 
garantate de Constituție (confirmată ulterior, expl. –nr. 168 din 18.04.1991; nr. 238, 
22.10.2014)

 Saga Taricco: 

o CJUE a decis (C-105/14, Taricco, 8.09.2015): supremația dreptului UE și efectivitatea acestuia => 
lăsarea în neaplicare a normele privind prescripția (fraude TVA), chiar retroactiv; 

o CCIt trimitere preliminară bazată pe propria teorie controlimite (Ordin 24/2017, 26.01.2017); 
principiul legalității în materie penală (art. 25 alin. 2 Constituție) – ”un principiu suprem al ordinii 
constituționale”; 

o CJUE (C-42/17 M.A.S (Taricco II), 5.12.2017) și-a fundamentat soluția pe dreptul UE, pe Tratate, 
Charta, chiar și CEDO); in substanța a decis că Italia nu e obligată să îndepărteze retroactiv de la 
aplicare normele privind prescripția dacă se încalcă principiul legalității și securitatea juridică.

Italia: CJUE cedează



SPANIA
 Declarația Curții Constituționale 1/2004 (Tratat Constituțional): 
o Identitate constituțională: transferul de suveranitate - respectă caracteristicile inerente ale sistemului legal 

spaniol, expl:  suveranitatea statului, structuri constituționale de bază; valorile și principii constituționale de bază; 
o ”În cazurile excepționale greu de conceput în care dinamica viitoare a dreptului UE ar fi considerată 

ireconciliabilă cu Constituția, Curtea poate interveni pentru a garanta suveranitatea poporului și supremația 
Constituției”;

 Melloni: STC 177/2006, STC 199/2009: standard constituțional mai înalt decât cel 
convențional pentru rejudecarea unui proces penal soldat cu condamnare in absentia =>
CJUE, Melloni, C-399/11, 26.02.2013 =>  STC 26/2014 reviriment de jurisprudență).

Grecia:
 Constituția nu prevede nimic legat de aplicarea dreptului UE; control de constituționalitate 

realizat de instanțe; art. 14.9 din Constituție – interdicție participare la licitații publice pentru 
firme deținute de acționari mass-media: CSA afirmă repetate rânduri supremația 
Constituției;

 Întrebare preliminară (după foarte multe presiuni) => CJUE C-213/07, Michaniki, 
8.10.2008: prezumția absolută aplicată de CSA nu era proporțională cu scopul urmărit; 
ulterior CSA își revizuiește interpretarea Constituției (dec. CSA: 3470/2011, 3471/2011 și 
3472/2011).

Curțile Constituționale cedează



Curtea Constituțională are puterea de a anula decizii neconstituționale ale instanțelor (similar 
BVerfGR); trend eurofil inițial; inversat prin Dec. 22/2016 (XII. 5.) AB (după reforma Curții din 
2010):

 Identitatea constituțională: recunoscută (introdusă chiar în Constituție în 2018), nedefinită 
clar:
o ”acest concept se dezvoltă de la caz la caz”, ”nu este o listă de valori statice și închise”;
o multe din componentele sale importante sunt identice cu valorile constituționale general acceptate: 

demnitatea umană, alte drepturi fundamentale, suveranitatea Ungariei, sau ”identitatea bazată pe 
constituțiile istorice ale țării”;

o poate fi ridicată în cauze privind condițiile de viață ale persoanelor, în special viața lor privată, securitatea 
personală și socială, dreptul la autodeterminare și atunci când tradițiile lingvistice, istorice sau culturale ale 
Ungariei sunt afectate.

 Principiul suveranității: poporul trebuie să aibă ultimul cuvânt în a controla puterea publică, 
chiar atunci când exercitarea se face în cadrul UE.

 Multe cazuri la CJUE pe problema migrației/azil (C-556/17, Torubarov; C-718/17 Comisia v 
Ungaria; C-406/18, C-564/18, C808/18, C-821/19, C-924/19); alte probleme: C-66/18, libertatea 
academică; C-78/18 Comisia v Ungaria, transparenta ONG; C—286/12 Comisia v Ungaria, 
vârsta de pensionare a judecătorilor; Sancționarea judecătorilor ce trimit întrebări preliminare 
(C-564/19, IS, 23.11.2021);

 Decizia CCH 10.12.2021 (X/477/2021) respingerea cererii ministrului de justiție de a declara 
decizia CJUE C-808/08 ca fiind contrară identității constituționale.

Ungaria



• dec. 7.04.2008, dos. 2008-35-01 (Tratatul de la Lisabona nu modifică Constituția).Letonia

Lituania

Portugalia

Croația

Belgia

• dec. 14.03.2006, caz nr. 17/02-24/02-06/03-22/04, § 9.4, cap. III (tratele UE sunt 

deasupra legilor, nu deasupra Constituției).

• art. 8 alin. 4 din Constituție – aplicarea dreptului UE se face ”cu respectarea 

principiilor fundamentale ale unui stat de drept democratic”; neclar; interpretat in 

doctrina ca incluzând fie întreaga Constituție fie la unele principii; 
• două decizii din 2015 (U-VIIR-1159/2015 (2015); și U-VIIR-1158/2015 (2015)) reține 

obiter dicta, la final (par 60, resp. 45), supremația Constituției față de dreptul UE;

• în domenii fără legătură cu dreptul UE CCC a făcut primii pași pentru a dezvolta o doctrină 

a ”identității constituționale” (U-VIIR-1159/2015, 8.04.2015; U-VIIR-1158/2015, 

21.04.2015).

• tradițional pro-europeana: expl: Curtea de Casatie aplică teoria CJUE a supremației în 

cazul Fromagerie Franco-Suisse Le Ski v. Etat Belge [1972] CMLR 330 

• Curtea Constituțională - trend inversat în Decizia 62/2016 din 28.04.2016 - art. 34: 

”(...) identitatea națională inclusă în structurile de bază politice și constituționale sau 

nucleul valorilor protecției acordate de Constituție (...)”.

Franța
 Schimbare de direcție: Decizia 2006-540, 27.07.2006 (Drept de autor) a Consiliului 

Constituțional: ”o directivă UE nu poate fi aplicată trecând peste o regulă sau un principiu 

inerent identității constituționale”; identitate constituțională nedefinită;

 Consiliul de Stat nr. 393099/21.04.2021 (French Data Network): are puterea de a se asigura 

că aplicarea dreptului UE așa cum este interpretat de CJUE ”nu periclitează, în practică, 

cerințele constituționale franceze ce nu sunt garantate în manieră echivalentă în dreptul UE”.



• act aderare + jp (VwGH 23.10.1995; VwGH 30. 9. 2010, 2010/03/0051).Austria

Slovacia

Finlanda

• Constituția nu conțin temei de contestare a supremației; jurisprudența confirmă.

• Curtea Supremă Administrativă (31.12.1996, caz KHO 1996-B-577; alte decizii 

mai recente (20.5.2016)).

Luxemburg
& Olanda

• interpretarea Constituției de instanțe (state moniste cu supremația dreptului 

internațional).

Bulgaria

• interpretarea Constituției de Curtea Constituțională (26 January 2011, Pl. ÚS 

3/09); recent menționează în decizii nelegate de drept UE ideea unui nucleu al 

Constituției.

Irlanda • art. 29.4 din Constituție; aplicat de instanțe.

Slovenia • Constituția prevede în art. 3A obligația de a respecta dreptul UE; decizia Curții 

Constiuționale U-II-1/12, U-II-2/12, 17 December 2012.

Estonia
• act modificare Constituție în vederea aderării, art. 2 Constituție; supremație drept 

UE față de Constituție, confirmat în deciziile Curții Supreme dec. 26.06.2008, 3-

4-1-5-08, para. 30; CRCSC Opinion 11.05.2006, 3-4-1-3-06).



 Tribunalul Constituțional a negat de la început supremația dreptului UE asupra Constituției -
Hot. 11.05.2006, K 18/04 (Tratatul de accesiune):

o Polonia își menținea ”nucleul puterilor”;

o Control ultra vires: supremația dreptului UE este limitată la actele date în cadrul competențelor.

 Dec. Tratat Lisabona, 24.11.2010, K 32/09 – ”identitatea constituțională”: principiile 
esențiale și prevederile privind drepturilor individuale, cum ar fi:

o Demnitatea umană și drepturile constituționale, principiul suveranității, principiul democrației, principiul 
statului de drept, principiul justiției sociale, principiul subsidiarității

 Aplicare: 

o Hot. 27.04.2005, P 1/25: legea ce implementa Decizia Cadru privind mandatul european de arest nu 
era compatibilă cu Constituția ce interzicea extrădarea cetățenilor polonezi; Constituția a fost 
modificată;

o Hot. 16.11.2011, SK 45/09: Regulamentul Bruxelles I 44/2001 respecta principiile constituționale 
privind protecția dreptului la un proces echitabil și egalitatea în fața legii; TC a considerat că orice 
act al UE trebuie să implementeze o protecție adecvată a drepturilor fundamentale – nu că dreptul 
UE în general trebuie să ofere un nivel de protecție (diferență de Solange I, pe care o citează).

Polonia



 Tribunal Constituțional: CEDO - hot. Xero Flor v Polonia, 4907/187.5.2021

 Consiliul Superior al Magistraturii:
o CEDO: Dolińska-Ficek und Ozimek v. Polen, 49868/19 și 57511/19, 8.11.2021: 

o CEDO: C-585/18, A.K. și alții, 19.11.2019 (independența camerei disciplinare); C-824/18, A.B.  și 
alții, 2.03.2021.

 Curtea Supremă:

o CEDO: Reczkowicz v. Polen, 22.7.2021, 43447/19; Dolińska-Ficek und Ozimek v. Polen, 49868/19 
și 57511/19, 8.11.2021;

o CJUE: C-619/18, Comisia vs Polonia, 24.06.2019; C-192/18, Comisia v Polonia, 5.11.2019 
(pensionare forțată); C-585/18, A.K. și alții, 19.11.2019 (independența camerei disciplinare); C-
824/18, A.B.  și alții, 2.03.2021 (numirea judecătorilor); C-791/19, Comisia vs Polonia (camera 
disciplinară), 15.07.2021; C-748/19-754/19, WB și alții, 16.111.2021, (delegarea judecătorilor).

 Restul instanțelor: 

o CEDO:  Broda și Bojara v. Polonia, 29.6.2021, 26691/18, 27367/18;

o CJUE: C-216/18 PPU (LM, Celmer), 25.07.2018 (întrebare preliminară Irlanda); C-487/19, W.Z., 
6.10.2021.

Polonia: subminarea statului de drept (dec. 2015 –
prezent)



 Tribunalul  Constituțional declară neconstituționale:

o Art. 4(3) TUE + Art. 279 TFUE: P 7/20, 14.07.2021 (măsuri provizorii – ultra vires)

o Art. 1 + 4(3), 19(1), 19 (1) + 2 TUE: K 3/21, 7.10.2021.

o Art 6 CEDO: K 6/21 (24.11.2021) – neconstituțional în măsura în care TC este o ”instanță” și 
art. 6 dă CEDO competența de a revizui legalitatea alegerii judecătorilor TC;

 Amenzi: 

o 1.000.000 EUR/zi (Ordonanța din cauza C-204/21 R, 27.10.2021); 

o Comisia a solicitat executarea pentru 70.000.000 EUR; 

o suspendarea fondurilor din echivalentul PNRR.

Polonia



“1. Article 1 (...), in conjunction with Article 4(3) of the Treaty on European Union, 
insofar as the European Union, established by equal and sovereign states, creates “an ever 
closer union among the peoples of Europe”, the integration of whom – happening on 
the basis of EU law and through the interpretation of EU law by the Court of Justice of 
the European Union – enters “a new stage” in which:

• the European Union authorities act outside the scope of the competences conferred upon 
them by the Republic of Poland in the Treaties;

• the Constitution is not the supreme law of the Republic of Poland, which takes precedence 
as regards its binding force and application;

• the Republic of Poland may not function as a sovereign and democratic state

is inconsistent with Article 2, Article 8 and Article 90(1) of the Constitution of the 
Republic of Poland.”

Polonia: K3/21, 7.10.2021



2. ”Article 19(1), second subparagraph, of the Treaty on European Union – insofar as, 
for the purpose of ensuring effective legal protection in the areas covered by EU law –
it grants domestic courts (common courts, administrative courts, military courts, and 
the Supreme Court) the competence to:

• bypass the provisions of the Constitution in the course of adjudication – is inconsistent 
with Article 2, Article 7, Article 8(1), Article 90(1) and Article 178(1) of the 
Constitution;

• adjudicate on the basis of provisions which are not binding, having been revoked 
by the Sejm and/or ruled by the Constitutional Tribunal to be inconsistent 
with the Constitution

is inconsistent with Article 2, Article 7, Article 8(1), Article 90(1) and Article 178(1), and 
Article 190(1) of the Constitution.”



3. ”Article 19(1), second subparagraph, and Article 2 of the Treaty on European Union 
– insofar as, for the purpose of ensuring effective legal protection in the areas covered 
by EU law and ensuring the independence of judges – they grant domestic courts 
(common courts, administrative courts, military courts, and the Supreme Court) the 
competence to:

• review the legality of the procedure for appointing a judge, including the review 
of the legality of the act in which the President of the Republic appoints a judge –
are inconsistent with Article 2, Article 8(1), Article 90(1) and Article 179 in conjunction 
with Article 144(3)(17) of the Constitution;

• review the legality of the National Council of the Judiciary’s resolution to refer a request 
to the President of the Republic to appoint a judge – are inconsistent with Article 2, 
Article 8(1), Article 90(1) and Article 186(1) of the Constitution;

• determine the defectiveness of the process of appointing a judge and, as a result, 
to refuse to regard a person appointed to a judicial office in accordance with Article 179 
of the Constitution as a judge 

are inconsistent with Article 2, Article 8(1), Article 90(1) and Article 179 in conjunction 
with Article 144(3)(17) of the Constitution.”




