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                                                                                   17 mai 2011 

 

 

CONCLUZIILE DEZBATERII PE TEMA 

APLICĂRII HOTĂRÂRII PRELIMINARE A CJUE 

ÎN CAUZA C-402/09, TATU 

BUCUREȘTI, 10 MAI 2011 

 

La data de 10 mai 2011, Institutul Național al Magistraturii (INM) a organizat la București 

o dezbatere cu privire la aplicarea hotărârii preliminare pronunțate de către CJUE în cauza C-

402/09, Tatu, în materia taxei pe poluare. Inițiativa INM a avut loc încercarea de a oferi 

magistraților specializați un cadru de discuție pentru o reacție cât mai rapidă și unitară față de 

problemele ridicate de hotărârea pronunțată de CJUE la 7 aprilie 2011 în cauza „pilot” din 

România privind compatibilitatea reglementărilor interne cu prevederile art. 110 TFUE. 

Prezentul document cuprinde concluziile dezbaterii, extrase din prezentările și intervențiile 

participanților, care sunt atașate în anexele la acest document, alături de hotărâri relevante ale 

CJUE și alte materiale utile. 

I. PARTICIPARE ȘI INTERVENȚII 

Invitații principali au fost câte un judecător de la secțiile de contencios administrativ ale 

fiecărei Curți de Apel, fiecare secție fiind prezentă la dezbatere, cu excepția CA Oradea. 

Dezbaterile au fost moderate de Beatrice Andreșan, formator INM la catedra de drept UE 

și Liviu Ungur, judecător CA Cluj. 

Contribuții valoroase au fost aduse de către fiecare judecător prezent, în ceea ce privește 

practica propriei curți de apel, ante și post Tatu; de către instituția Agentului guvernamental 

pentru CJUE, reprezentată de Horațiu R. Radu, subsecretar de stat și Anelize Wellman, 

Serviciul contencios comunitar – DAE; Administrația Fondului pentru Mediu, din cadrul 

Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, reprezentată de Claudia Cojocaru, șeful 

serviciului juridic; Parchetul de pe lângă ICCJ, reprezentat de procuror Silvia Daneliuc; 
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Curtea Constituțională a României, reprezentată de Ionița Cochințu, magistrat-asistent; 

catedra de CEDO a INM, reprezentată de Roxana Rizoiu, formator și titular de disciplină. 

Lucrările au fost deschise de formatorul INM în materia dreptului UE, cu un punct de 

vedere asupra interpretării hotărârii preliminare (anexa 1), urmat de o alocuțiune a Agentului 

guvernamental (anexa 2), în special relativ la stadiul și importanța celorlalte cereri 

preliminare pe rol, mai ales C-263/10, Nisipeanu. O scurtă intervenție cu privire la atacarea 

OUG 50/2008 pe calea excepției de neconstituționalitate și poziția CCR a fost prezentată de 

către magistratul-asistent la CCR. De asemenea, reprezentanta PICCJ a adus la cunoștință 

iminența promovării unui recurs în interesul legii de către Procurorul General privind rolul 

contestației administrative a deciziei de calcul și problemele ridicate de obligarea instituției 

Prefectului la înmatriculare fără dovada plății taxei. Reprezentanta Administrației Fondului 

pentru Mediu a contribuit în special la discuțiile referitoare la strategia procesuală a instituției 

sale în litigiile în care i se recunoaște calitatea procesuală (aproximativ jumătate din cele 

40.000 de acțiuni referitoare la taxa pe poluare), în sensul formulării pe viitor a unor apărări 

punctuale și nuanțate care să permită instanței o evaluare individualizată. 

Dezbaterile s-au concentrat pe problemele actuale și viitoare de aplicare a hotărârii 

preliminare de către instanțele judecătorești, raportat la momentul pronunțării ei, structurate 

pe tipuri de situații posibile (litigii pe rol, la fond și în atac, litigii soluționate irevocabil, 

decizie de calcul necontestată în vreun fel; natura căii alese de justițiabili, și anume în 

restituirea sumei plătite sau în obligarea înmatriculării vehiculului fără dovada plății taxei), 

inclusiv rolul procedurii administrative prevăzute de art. 205 și urm. din Codul de procedură 

fiscală, admisibilitatea căii revizuirii prevăzută de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. 

Problemele au fost discutate atât din perspectiva compatibilității căilor legale cu dreptul UE, 

cât și cu CEDO. 

II. CONCLUZII REFERITOARE LA INTERPRETAREA HOTĂRÂRII 

PRELIMINARE 

Participanții la dezbatere au fost de acord cu concluziile prezentate de formatorul INM 

(anexa 1 atașată) în sensul că prin această hotărâre Curtea a stabilit cu valoare de principiu că 

o reglementare națională care impune un impozit intern aplicabil vehiculelor de ocazie 

importate dintr-un stat membru trebuie 1) să nu depășească valoarea reziduală a aceleiași taxe 

încorporate în valoarea vehiculelor de ocazie similare; și  2) să nu aibă o valoare atât de mare, 
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așa încât, raportat la reglementările anterioare reglementării evaluate în dosar descurajează 

importurile fără a descuraja și achizițiile de vehicule de ocazie deja existente pe piața 

națională. Această din urmă condiție reprezintă un element de noutate față de jurisprudența 

anterioară, stabilit în contrast cu concluziile avocatului general al cauzei. 

Opinia a fost unanimă în sensul că punctul critic din perspectiva interpretării hotărârii în 

vederea aplicării sale în dosarele aflate pe rol și în potențialele litigii viitoare îl constituie 

lipsa unor criterii clare și previzibile pe baza cărora să poată fi evaluat efectul de 

descurajare a importurilor și să se procedeze la o restituire diferențiată/parțială, acolo 

unde este cazul. 

Agentul guvernamental pentru CJUE, care a subliniat că dezideratul maxim este abordarea 

uniformă a hotărârii Tatu de către instanțele judecătorești, a sugerat că o nouă cerere 

preliminară în aceeași cauză, având ca obiect clarificarea de către CJUE a conceptului de 

descurajare a importurilor, ar putea fi oportună. În plus, în opinia instituției sale, ar fi util ca 

instanțele judecătorești sesizate cu litigii privind versiunile ordonanței ulterioare datei de 15 

decembrie 2008 să suspende judecata până la soluționarea cererii preliminare în cauza C-

263/10, Nisipeanu, care va fi finalizată anul acesta. În această cauză, Guvernul a solicitat 

Curții, printre altele, clarificarea criteriilor necesare instanțelor pentru a evalua caracterul 

discriminatoriu descurajant asupra importurilor, precum și limitarea în timp a efectelor 

hotărârii preliminare pe care o va pronunța (anexa 2 atașată). Majoritatea magistraților 

prezenți și-au manifestat însă reticența față de ambele soluții, în considerarea constrângerilor 

de timp, care constituie un element important pe care o instanță națională trebuie să îl 

cântărească atunci când ia decizia de a trimite o cerere preliminară într-un dosar, cu atât mai 

mult o a doua cerere în același dosar, respectiv de a suspenda judecata cauzei. 

De asemenea, există consens că această evaluare principială a hotărârii preliminare este 

valabilă nu numai pentru versiunea inițială a OUG 50/2008, care a făcut obiectul formal al 

cererii preliminare, ci și pentru versiunea în vigoare la acest moment a actului normativ. O 

serie de calcule matematice cu titlu demonstrativ cu care a contribuit dl. jud. Marius Galan 

(anexa 3 atașată) a evidențiat valoarea disproporționată a taxei raportat la valoarea de piață, 

precum și a creșterii taxei în cazul anumitor categorii de vehicule. 

S-a constatat în mod aproape unanim că, în contextul prezentat, în cadrul procedural 

specific materiei, în lipsa unor criterii oferite de Curte pentru a putea evalua de la caz la caz 

efectul descurajant asupra importurilor, și în lipsa unei intervenții guvernamentale, stabilirea 



4 

efectului descurajant asupra importurilor, printr-o analiză de la caz la caz, reprezintă o 

sarcină imposibilă pentru instanțele judecătorești, generatoare de practică arbitrară, 

neunitară și inechitabilă. De aceea, o primă concluzie pare a fi în favoarea restituirii 

integrale a taxelor plătite, cu rezerva exprimată de CA Timișoara, care apreciază că, deși 

practica acestei instanțe anterior pronunțării hotărârii preliminare în Tatu a fost de restituire 

integrală, pronunțarea hotărârii preliminare obligă la o cântărire a efectului descurajant pe 

baza eventual a unor statistici oficiale, pe categorii de vehicule. 

III. CĂILE LEGALE AFLATE LA DISPOZIȚIA 

CONTRIBUABILILOR 

Au fost identificate și discutate tipurile de situații în care justițiabilii se află în acest 

context și admisibilitatea diferitelor tipuri de remedii legale disponibile, în lumina cerințelor 

procedurale interne, astfel cum trebuie ele interpretate ca efect al calității României de parte 

contractantă la CEDO și de stat membru al Uniunii Europene. 

Discuțiile au pornit de la efectele retroactive ale hotărârii preliminare, potrivit cărora 

interpretarea unei norme de drept UE în cadrul unei trimiteri preliminare lămurește și 

precizează semnificația și câmpul de aplicare ale acestei norme, astfel cum trebuie sau ar fi 

trebuit să fie înțeleasă și aplicată retroactiv, de la intrarea sa în vigoare. În cauza Tatu, în lipsa 

solicitării din partea Guvernului României, Curtea nu a limitat efectele hotărârii preliminare.
1
  

1. Litigii aflate la momentul pronunțării hotărârii preliminare pe rolul 

instanțelor judecătorești, precum și situația în care plătitorii taxei nu au efectuat 

nici un demers – problema necesității procedurii administrative 

Dincolo de problema cuantumului de restituit, atât pentru litigiile aflate pe rol, la fond sau 

atac, cât și pentru potențialele acțiuni introduse de plătitorii taxei ca urmare a pronunțării 

hotărârii Tatu, problema cea mai importantă o ridică practica neunitară cu privire la 

necesitatea contestării deciziei de calcul potrivit procedurii administrative prev. de art. 205-

207 din Codul de procedură fiscală. Acest aspect de drept intern este punctul principal în 

legătură cu care există divergență de practică între și uneori în interiorul curților de apel. 

                                                 
1
 Limitarea nu poate fi admisă decât în hotărârea care se pronunță asupra interpretării solicitate, în scopul 

garantării egalității de tratament a statelor membre și a altor justițiabili și a principiului securității juridice (hot. 

din 17 iul. 2008, Krawczyński, C-426/07, Rep., p. I-6021, pct. 44; hot. din 6 mar. 2007, Meilicke, C-292/04, 

Rep., p. I-1835, pct. 37). 
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În urma dezbaterilor, nu s-a ajuns la o concluzie unitară pe acest aspect, deși majoritatea 

participanților par să considere admisibilă (cu excepția CA București și CA Timișoara), în 

scopul de a da eficiență hotărârii Tatu, folosirea directă a căii cererii în restituire prevăzută de 

art. 117 alin. (1) lit. d) Cod procedură fiscală (restituirea sumelor plătite ca urmare a aplicării 

eronate a prevederilor legale), pentru care termenul de prescripție prevăzut de art. 135 Cod 

procedură fiscală, care se calculează de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în 

care s-a născut dreptul la restituire, nu ridică probleme. 

Notă: 

Rolul procedurii administrative rămâne un aspect de drept intern care trebuie tranșat la 

nivel intern, în vederea unificării practicii în această materie. 

La data 12 mai 2011, Procurorul General a promovat un recurs în interesul legii 

(anexa 4 atașată), nu numai pe problema procedurii administrative, ci și a admisibilității 

obligării Instituției Prefectului la înmatricularea vehiculelor fără dovada achitării taxei de 

poluare. Soluția propusă de Procurorul General este în esență că „în interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor art. 4, art. 7 şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, 

modificată şi completată, organul specializat din cadrul Instituţiei Prefectului nu poate fi obligat 

la înmatricularea autovehiculelor şi nici sumele achitate cu titlu de taxă pe poluare nu pot fi 

restituite, fără ca nelegalitatea stabilirii şi/sau perceperii acestei taxe să fi fost constatată, în 

prealabil, prin decizii sau dispoziţii ale autorităţii fiscale ori prin hotărâri judecătoreşti.” 

Stabilirea necesității urmării procedurii administrative va presupune și analiza acesteia din 

perspectiva cerințelor impuse de principiile echivalenței și posibilității practice impuse de 

dreptul UE, respectiv de cerințele impuse de CEDO. 

Din punctul de vedere al jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, formatorul 

INM în materie a arătat că problema poate fi studiată din două puncte de vedere: acela al 

articolului 6, care priveşte dreptul la un proces echitabil, cu corolarul său, dreptul de acces la 

justiţie, precum şi din punctul de vedere al dreptului la un recurs efectiv.  

Pe terenul articolului 6 din Convenţie, jurisprudenţa actuală a Curţii prevede că litigiile 

fiscale nu intră nici în sfera noţiunii de acuzaţie în materie penală, nici în aceea de contestaţie 

în materie civilă, în ciuda caracterului patrimonial al acestora. Curtea a apreciat că „materia 

fiscală ţine de miezul dur al prerogativelor de putere publică, fiind predominant caracterul 

public al raportului dintre contribuabil şi colectivitate. Convenţia şi protocoalele cale trebuind 
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interpretate ca un tot unitar Curtea observă că articolul 1 din protocolul 1, privitor la protecţia 

dreptului de proprietate, acordă statului dreptul de a adopta legile pe care le apreciază 

necesare pentru a asigura plata impozitelor” (decizia Finibanco împotriva Portugaliei din 

14 decembrie 2004). În această decizie, Curtea reia jurisprudenţa de principiu stabilită în 

hotărârea de Mare Cameră din cauza Ferrazzini împotriva Italiei din 12 iulie 2001, în 

care confirma un punct de vedere din jurisprudenţa sa anterioară. 

Din contră, pe terenul articolului 13 din Convenţie, statele trebuie să asigure un recurs 

efectiv prin care o persoană să se poată plânge de încălcarea drepturilor sale. Potrivit 

Convenţiei, nu este neapărat impusă condiţia accesului în faţa unei instanțe de judecată, 

articolul 13 fiind respectat şi dacă legislaţia permite recursul în faţa unui organ administrativ 

care să poată, în temeiul competenţelor sale, să soluţioneze plângerea. Recursul administrativ 

posibil în litigiile care fac obiectul prezentei discuţii este compatibil cu articolul 13 dacă 

persoana în cauză mai este în termen să îl folosească. În cazul în care organul administrativ 

nu soluţionează plângerea, fiind împiedicat de termene procedurale, care nu pot fi imputate 

reclamantului, legislaţia trebuie să prevadă posibilitatea instanţelor judecătoreşti de a cerceta 

cauza pe fond. 

2. Litigiile deja soluționate irevocabil – problema autorității de lucru judecat 

Pentru acest tip de situații, s-a dezbătut efectul obligatoriu al hotărârii preliminare prin 

raportare la principiul de drept intern și de drept UE al autorității de lucru judecat și a fost 

trecută în revistă jurisprudența CJUE în materie. 

Din punct de vedere al dreptului UE, Curtea de Justiție a stabilit cu titlu de principiu în 

hotărârea din 30 septembrie 2003, Köbler/Austria, C-224/01, Rec., p. I-10239 (anexa 5 

atașată), importanţa principiului autorităţii de lucru judecat. În această hotărâre, la pct. 38, 

Curtea a afirmat că este important ca hotărârile devenite definitive după epuizarea căilor de 

atac disponibile sau după expirarea termenelor prevăzute pentru exercitarea acestora, să nu 

mai poată fi puse în discuţie, în scopul garantării stabilității legislaţiei  şi a raporturilor 

juridice, precum și pentru o bună administrare a justiţiei. 

În mod specific, în hotărârea din 16 martie 2006 , Kapferer, C-234/04, Rec., p. I-2585 

(anexa 6 atașată),
2
 în care CJUE a fost întrebată dacă dreptul UE obligă o instanţă naţională 

                                                 
2
 O altă hotărâre referitoare la autoritatea de lucru judecat, hot. din 18 iul. 2007, Lucchini, C-119/05, Rep., p. 

I-6199, nu este aplicabilă în această materie, fiind pronunțată în domeniul specific al ajutoarelor de stat. 

Curtea (la fel ca AG al cauzei) a distins în mod expres Lucchini de Köbler, Kuhne și Heitz și Kapferer, niciuna 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0119:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005C0119:RO:HTML


7 

să reexamineze o hotărâre judecătorească care a căpătat forţă de lucru judecat şi să o 

desființeze, dacă este contrară dreptului UE, Curtea a răspuns că „dreptul comunitar nu 

impune unei instanţe naţionale să se sustragă de la aplicarea normelor de procedură internă 

conferind unei hotărâri autoritate de lucru judecat, chiar dacă acest lucru permite remedierea 

încălcării unui drept comunitar prin hotărârea în cauză” (pct. 21). 

Cu alte cuvinte, nu există în materie o obligație în virtutea dreptului UE de a repune 

în discuție hotărâri irevocabile. 

În acest context, s-a evidențiat existența în sistemul de drept intern a motivului special de 

revizuire prevăzut de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, pentru hotărâri pronunțate „cu 

încălcarea principiului supremației dreptului comunitar” și a fost dezbătută de către 

participanți admisibilitatea căii revizuirii pe acest motiv. 

Concluzia unanimă a fost că dreptul intern, prin art. 21 alin. (2) din Legea nr. 

554/2004, permite revizuirea hotărârilor ca urmare a hotărârii preliminare în Tatu, 

desigur cu respectarea condițiilor procedurale prevăzute pentru această cale legală. 

3. Obligațiile autorităților administrative 

3a. Pentru trecut, raportat la momentul pronunțării hotărârii preliminare 

i. Dacă plătitorul taxei a epuizat căile de atac disponibile și există o hotărâre 

judecătorească irevocabilă, iar calea revizuirii prevăzute de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 

554/2004 nu îi mai este deschisă 

Din perspective dreptului UE, hotărârea din 13 ianuarie 2004 în cauza C-453/00, Kühne 

& Heitz (anexa 7 atașată), hotărârea din 19 septembrie 2006, i-21 și Arcor, cauzele 

conexate C-392/04 și C-422/04, Rec., p. I-8859, pct. 50-52 (anexa 8 atașată) și hotărârea 

din12 februarie 2008, Kempter, C-2/06, Rep., p. I-411 (anexa 9 atașată)  răspund la 

întrebarea dacă o autoritate administrativă poate admite cererea de restituire a unor sume 

                                                                                                                                                        
dintre aceste din urmă cauze privind exercitarea unor competențe specifice care aparțin instituțiilor UE. Or, în 

Lucchini, hotărârea judecătorească care căpătase autoritate de lucru judecat în sistemul național fusese 

pronunțată cu încălcarea competenței exclusive a Comisiei în temeiul fostului art. 88 alin. (3) CE de a examina 

dacă un anumit ajutor de stat este compatibil cu piața comună. În acest context și numai în acesta, s-a conchis că 

dreptul comunitar „se opune aplicării unei dispoziții a dreptului național care urmărește să consacre principiul 

autorității de lucru judecat, (…) în măsura în care aplicarea acesteia împiedică recuperarea unui ajutor de stat 

care a fost acordat cu încălcarea dreptului comunitar și a cărui incompatibilitate cu piața comună a fost 

constatată printr-o decizie a Comisiei Comunităților Europene care a devenit definitivă.” Este o concluzie 

formulată cu titlu de excepție de la principiul autorității de lucru judecat al hotărârilor judecătorești naționale și 

deci de strictă aplicare. Curtea a confirmat în mod expres că Lucchini se aplică numai domeniului cu totul 

special al ajutoarelor de stat în hotărârea din 3 septembrie 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, pct. 25. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0002:RO:HTML


8 

plătite anterior, cerere motivată în dreptul UE, în condițiile în care această cerere pune în 

discuție decizia administrativă anterioară rămasă definitivă ca urmare a respingerii unei 

acțiuni în anulare, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă care ulterior a fost infirmată ca 

urmare a unei hotărâri preliminare a CJUE. 

Curtea a arătat că dreptul UE nu impune, în principiu, unui organ administrativ, să 

revină asupra unei decizii definitive. Potrivit pct. 24 din Kühne & Heitz și pct. 37 Kempter, 

caracterul definitiv al unei decizii administrative, dobândit după expirarea unor termene de 

atac rezonabile sau prin epuizarea căilor de atac, contribuie la menţinerea certitudinii 

raporturilor juridice. 

Cu titlu de excepție, care este de strictă interpretare, autoritățile administrative au 

obligația de a-și reexamina decizia rămasă definitivă, ca urmare a pronunțării unei hotărâri 

preliminare (nu neapărat rezultat al unei cereri preliminare trimise din același stat membru) 

dacă sunt îndeplinite următoarele 4 condiții cumulative (pct. 26): 1) dreptul naţional să 

recunoască organelor administrative posibilitatea de a reveni asupra deciziei definitive 

respective; 2) decizia a dobândit caracter definitiv ca urmare a hotărârii unei instanţe 

naţionale ale cărei decizii nu sunt susceptibile de atac; 3) hotărârea a fost întemeiată pe o 

interpretare a dreptului comunitar care s-a dovedit a fi eronată, în lumina unei hotărâri 

posterioare a Curţii de Justiţie, şi care a fost pronunţată fără ca Curtea de Justiţie să fi fost 

sesizată cu o cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare în condiţiile prevăzute de 

art. 267 alin. (3) TFUE;
3
 4) persoana interesată s-a adresat organului administrativ înăuntrul 

termenului stabilit de sistemul de drept național, termen conform cu principiile de drept UE al 

efectivității și echivalenței, după ce a aflat de hotărârea Curţii de Justiţie.
4
 

Obligația de reexaminare, de revenire (termeni folosiți în sens larg și imprecis în 

hotărârea Curții, ceea ce lasă loc diversității procedurale a statelor membre) asupra deciziei 

administrative trebuie să-și găsească temei legal în dreptul național și nu este una automată, 

atrasă de pronunțarea hotărârii preliminare, în sensul că autoritățile administrative nu sunt 

obligate să reexamineze din oficiu toate deciziile afectate de hotărârea preliminară. 

ii. Dacă plătitorul taxei nu s-a folosit de căile de atac disponibile 

                                                 
3
 Potrivit Kempter, pct. 40-46, condiția este îndeplinită chiar dacă reclamantul nu a invocat dreptul comunitar 

în cadrul căilor de atac formulate împotriva deciziei administrative respective. 
4
 Kempter, pct. 54-60. 
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De relevanță pentru aceste situații este hotărârea din 19 septembrie 2006, i-21 și Arcor, 

cauzele conexate C-392/04 și C-422/04, Rec., p. I-8859, pct. 55-72.
5
  Curtea stabilește că 

numai dacă normele naţionale aplicabile impun o obligaţie de a retrage (termen folosit în 

sens larg) un act administrativ ilegal cu privire la dreptul intern, chiar dacă acest act a devenit 

definitiv, atunci aceeaşi obligaţie de retragere trebuie să existe în condiţii echivalente în 

prezenţa unui act administrativ neconform cu dreptul UE. 

3b. Pentru viitor, raportat la momentul pronunțării hotărârii preliminare 

Organele administrative se află, ca toate autoritățile de stat, sub obligația constituțională 

de a aplica cu prioritate dreptul UE, astfel cum este el interpretat de către Curtea de Justiție, 

în situația de față, însă, fiind greu de imaginat că o vor face în lipsa unei intervenții 

legislative.  

4. Acțiunea în răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate ca urmare a 

încasării unei taxe nelegal percepute 

S-a pus în discuție admisibilitatea unei acțiuni în despăgubiri, întemeiată pe seria de 

jurisprudență CJUE Francovich
6
 – Brasserie du Pêcheur

7
 – Köbler

8
, introdusă pe rolul 

instanțelor de drept comun (în lipsa unei reglementări naționale care să confere competență 

specială). 

Aplicarea eficientă a normelor europene impune punerea la dispoziția justițiabililor a unei 

acțiuni în temeiul căreia statele membre să fie obligate să repare prejudiciile cauzate 

persoanelor fizice și juridice prin încălcări imputabile ale dreptului UE.  

În cazul concret, în opinia formatorului INM și a șefului serviciului juridic D.A.E., este 

puțin probabil ca cea de-a doua condiție necesară pentru atragerea răspunderii (indiferent că 

ar fi sub forma Francovich – Brasserie, pentru acțiunile guvernamentale, fie că ar fi sub 

forma Köbler, pentru pronunțarea de hotărâri irevocabile cu încălcarea dreptului UE) să fie 

îndeplinită. Încălcarea de către stat trebuie să fi fost „manifestă”, condiție cerută de 

jurisprudența constantă a CJUE în materie (alături de condiția ca norma încălcată să prevadă 

                                                 
5
 Ambele societăți achitaseră anumite taxe fără să le conteste şi nu au iniţiat nici o acţiune în termenul de o 

lună de la notificarea avizelor de taxare. 
6
 Hot. din 19 nov. 1991, Francovich şi Bonifaci, cauzele conexate C-6/90 şi 9/90, Rec., p. I-5357. 

7
 Hot. din 5 mar. 1996, Brasserie du Pêcheur/Factortame III, cauzele conexate C-46/93 şi 48/93, Rec., p. I-

1029. 
8
 Hot. din 30 sept. 2003, Köbler, cauza C-224/01, Rec., p. I-3099. 
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drepturi pentru persoane și condiția să existe o legătură de cauzalitate între încălcare și 

prejudiciu) și care presupune analiza anumitor criterii indicate de către Curte în hotărârile 

menționate. În situația de față, cu atât mai mult în lumina hotărârii preliminare Tatu care s-a 

îndepărtat în mod imprevizibil de jurisprudența anterioară, îndeplinirea acestei condiții a 

încălcării manifeste este discutabilă. 

În plus, cu titlu de reflecție pentru viitor, o asemenea acțiune ar pune instanțele de drept 

comun (după competență, judecătoriile) într-o poziție dificilă, de interpretare și aplicare a 

unor norme și instituții specifice competențelor secțiilor de contencios administrativ din 

cadrul tribunalelor. A rămas de reflectat în ce măsură nu ar fi mai potrivită o atribuire 

specială de competențe în cazul acțiunii de drept UE în răspunderea statului. 

5. Excepția de neconstituționalitate 

A fost, de asemenea, adusă la cunoștința participanților la dezbatere de către magistratul-

asistent la CCR prezent că există un număr relativ semnificativ de sesizări privind 

neconstituționalitatea OUG 50/2008 cu art. 148 alin. 2 din Constituția României și art. 110 

TFUE. În mod constant însă, Curtea Constituțională respinge aceste excepții de 

constituționalitate, reținând că nu este de competenţa sa să analizeze conformitatea unei 

dispoziţii de drept naţional cu textul TFUE, prin prisma art. 148 din Constituţie. O atare 

competenţă, reține Curtea Constituțională, și anume aceea de a stabili dacă există o 

contrarietate între legea naţională şi TFUE, aparţine instanţelor de judecată, care, pentru a 

ajunge la o concluzie corectă şi legală, din oficiu sau la cererea părţii, pot formula o cerere 

preliminară în temeiul art. 267 TFUE (pentru un exemplu de decizie, a se vedea anexa 10 

atașată). 

6. Evoluții ulterioare dezbaterii din 10 mai 2011 

a. Ca urmare a pronunțării hotărârii preliminare în Tatu, au fost repuse pe rolul CJUE și 

finalizate prin ordonanță motivată și cauzele similare suspendate: cauzele conexate C-136/10 

și C-178/10 Obreja și SC Darmi; C-336/10, Ijac; cauzele conexate C-29/11 și C-30/11, Șfichi 

și Ilaș (a se vedea tabelul cu situația cererilor preliminare disponibil pe situl INM). 

Ordonanțele pronunțate fac trimitere la hotărârea preliminară din Tatu, confirmând 

considerentele acesteia cu titlu principial. 

http://www.inm-lex.ro/ue/resurse/cereri/
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b. La data 12 mai 2011, Procurorul General a promovat un recurs în interesul legii 

(anexa 4 atașată), nu numai pe problema procedurii administrative, ci și a admisibilității 

obligării Instituției Prefectului la înmatricularea vehiculelor fără dovada achitării taxei de 

poluare. Soluția propusă de Procurorul General este în esență că „în interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor art. 4, art. 7 şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, 

modificată şi completată, organul specializat din cadrul Instituţiei Prefectului nu poate fi obligat 

la înmatricularea autovehiculelor şi nici sumele achitate cu titlu de taxă pe poluare nu pot fi 

restituite, fără ca nelegalitatea stabilirii şi/sau perceperii acestei taxe să fi fost constatată, în 

prealabil, prin decizii sau dispoziţii ale autorităţii fiscale ori prin hotărâri judecătoreşti.” (anexa 4 

atașată) 

IV. NECESITATEA UNEI INTERVENȚII GUVERNAMENTALE 

Având în vedere problemele de mai sus, participanții la această dezbatere apreciază că o 

intervenție guvernamentală, de restituire eventual temporizată a sumelor plătite cu încălcarea 

art. 110 TFUE, astfel cum a fost interpretat prin hotărârea din 7 aprilie 2011, pronunțată de 

CJUE în cauza C-402/09, Tatu, este soluția preferabilă, în considerarea restabilirii 

principiului legalității, a necesității menținerii securității raporturilor juridice, precum și 

pentru o bună administrare a justiției. 
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