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ABSTRACT: Constituţia reprezintă legea fundamentală a statului român care instituie 

principiile fundamentale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale ale cetăţenilor şi autorităţilor publice fundamentale precum şi raporturile 

născute între principalele organe de stat sau între acestea şi cetăţeni. 

Articolul 142, alin. 1 din Constituţia României revizuită în anul 2003 proclamă: „Curtea 

Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.” Nici o altă autoritate publică nu se 

poate pronunţa, cu valoare de decizie obligatorie sau executorie, în ceea ce priveşte 

constituţionalitatea legilor (se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de 

promulgarea acestora; asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri 

internaţionale; asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului; asupra excepţiilor 

de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor 

judecătoreşti sau de arbitraj comercial). Curtea Constituţională este independentă faţă de 

orice altă autoritate publică. 

Odată cu aderarea României la Uniune Europeană, aspectele de ordin jurisdicţional s-au 

schimbat în contextul necesităţii respectării de către statele membre ale tratatelor 

internaţionale precum şi a actelor juridice emise de autorităţile competente care îşi găsesc 

echivalent în legislaţia naţională, precum ţi jurisdicţiile europene (Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului şi Curtea Europeană de Justiţie).  

În acest sens, Curtea de Justiţie raportată la legislaţia instanţelor naţionale, îndeplineşte 

patru roluri esenţiale : un rol de organ administrativ atunci când controlează legalitatea 

actelor comunitare şi judeca recursurile funcţionarilor comunitari; autoritate 

jurisdicţională constituţională, atunci când interpretează tratatele comunitare sau judecă 

recursurile împotriva unui stat membru care nu-şi respectă obligaţiile din tratate; ca o 

instanţă civilă, când judecă litigiile ce au ca obiect acordarea de daune - interese şi ca 

instanţă de Apel, având în vedere că recursurile introduse împotriva hotărârilor pronunţate 

de Tribunalul de Primă Instanţă sunt soluţionate de Curtea de Justiţie europeană. 
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Având în vedere aspectele enunţate mai sus, se impune primarea dreptului comunitar în faţa 

dreptului naţional astfel încât Curţile Constituţionale ale statelor trebuie să interpreteze şi 

să soluţioneze problemele de constituţionalitate  ţinând seama şi de cel mai înalt grad de 

jurisdicţie, cel impus de Curtea de Justiţie Europenă, în scopul creării unei ordini de drept 

pornind de la aria largă de aplicabilitate a dreptului comunitar şi echivalată în concret în 

dreptul naţional. 
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