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COMUNICAT

Institutul Naţional al Magistraturii - 14 martie 2013 -


La invitaţia doamnei profesor dr. Camelia Toader, judecător român în cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), o delegaţie a Institutului Naţional al Magistraturii (INM) a efectuat, în perioada 11 – 12 martie 2013, o vizită de studiu în cadrul acestei instituţii.

Din delegaţie au făcut parte doamna judecător Octavia SPINEANU-MATEI – director al INM, doamna judecător Gabriela FLORESCU şi domnul procuror Tudorel ŞTEFAN, ambii formatori cu normă întreagă ai INM în domeniul dreptului Uniunii Europene.

Programul vizitei a constat în reuniuni organizate, prin amabilitatea doamnei judecător Camelia Toader, cu judecători ai CJUE, respectiv cu domnii Koen Lenaerts, vicepreședinte al CJUE şi Allan Rosas, președinte de cameră în cadrul CJUE, cu domnul Andrei Popescu, judecător la Tribunalul Uniunii Europene, precum şi cu alţi funcţionari români care activează în prezent în cadrul direcţiei cercetare şi documentare, direcţiei bibliotecă, direcţiei B – unitatea lingvistică română şi în cadrul grefei CJUE, la o parte din întrevederi participând și doamna judecător Mirela Stancu, asistent în cadrul biroului doamnei judecător Camelia Toader.

Un moment important al vizitei l-a constituit asistarea delegaţiei la audierile efectuate în Marea Cameră a CJUE în cauza C-60/12 – Balaz – în domeniul cooperării judiciare în materie penală, având ca obiect aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor pecuniare. Asistarea la audieri a fost precedată de prezentarea principalelor date ale cauzei de către doamna Ramona Șereș, care a avut calitatea de  referendar al cauzei din partea cabinetului doamnei judecător Camelia Toader.

Pe parcursul vizitei, delegaţia INM a prezentat progresele înregistrate odată cu înființarea rețelei EuRoQuod, precum şi modificările aduse în dreptul românesc de noile coduri în materie civilă și penală, printre care și introducerea în Noul Cod de procedură civilă român a instituţiei cererii de pronunţare a unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, instituţie care prezintă unele puncte de asemănare cu cererea de pronunțare a unei decizii preliminare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Au fost discutate unele hotărâri recente în cauze în care s-a pronunţat CJUE. 
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