
www.curia.europa.eu 

Presă și informare 

  Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
COMUNICAT DE PRESĂ nr. 113/15 

Luxemburg, 5 octombrie 2015 

Ședință solemnă a Curții de Justiție 
 

Reînnoirea parțială a Curții de Justiție și intrarea în funcție a unui nou membru al 
Tribunalului Uniunii Europene  

 

Prin deciziile din 24 septembrie 2014, din 1 aprilie 2015 și din 16 septembrie 2015, reprezentanții 
guvernelor statelor membre au reînnoit, pentru perioada 7 octombrie 2015-6 octombrie 2021, 
mandatul a doisprezece judecători ai Curții de Justiție, și anume domnii Lars Bay Larsen, François 
Biltgen, Marko Ilešič și Endre Juhász, doamna Küllike Jürimäe, domnii Koen Lenaerts, Siniša 
Rodin, Allan Rosas și Marek Safjan, doamna Rosario Silva de Lapuerta, domnul Daniel Šváby și 
doamna Camelia Toader. 

Prin decizia din 16 septembrie 2015 au fost numiți judecători la Curtea de Justiție, pentru perioada 
7 octombrie 2015-6 octombrie 2021, domnul Eugene Regan, în locul domnului Aindrias Ó Caoimh, 
și domnul Michail Vilaras, în locul domnului Vassilios Skouris. 

Prin decizia din 1 aprilie 2015, reprezentanții guvernelor statelor membre au reînnoit, pentru 
perioada 7 octombrie 2015-6 octombrie 2021, mandatul a doi avocați generali ai Curții de Justiție, 
și anume doamnele Juliane Kokott și Eleanor Sharpston. 

Prin deciziile din 1 aprilie 2015, din 15 iunie 2015 și din 16 septembrie 2015 au fost numiți avocați 
generali la Curtea de Justiție, pentru perioada 7 octombrie 2015-6 octombrie 2021, domnii Michal 
Bobek, Henrik Saugmandsgaard Øe1 și Manuel Campos Sánchez-Bordona, acesta din urmă în 
locul domnului Pedro Cruz Villalón. 

A fost numit judecător la Tribunal, prin decizia din 16 septembrie 2015, domnul Ian Stewart 
Forrester în locul domnului Nicholas James Forwood pentru perioada rămasă din mandatul acestuia, și 
anume 1 octombrie 2015-31 august 2019. 

La 7 octombrie 2015 va avea loc o ședință solemnă a Curții de Justiție, cu ocazia, pe de o parte, a 
încetării funcțiilor și a plecării domnilor Aindrias Ó Caoimh, Pedro Cruz Villalón, Niilo Jääskinen2, 
Nicholas James Forwood și Vassilios Skouris și, pe de altă parte, a depunerii jurământului și a 
intrării în funcție a noilor membri ai instituției. 

Ceremonia va fi retransmisă în direct la data de 7 octombrie 2015 începând cu ora 16:15 pe 
următorul site: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.  

                                                 
1 Prin Decizia 2013/336/UE a Consiliului din 25 iunie 2013 privind majorarea numărului de avocați generali ai Curții de 
Justiție a Uniunii Europene (JO L 179, 19.6.2013, p. 92), numărul avocaților generali a fost majorat de la nouă la 
unsprezece, cu efect din 7 octombrie 2015. Posturile atribuite domnilor Bobek și Saugmandsgaard Øe corespund celor 
două noi posturi de avocați generali.  
2 Avocatul general care îi va succeda domnului Jääskinen va intra în funcție ulterior. Acesta va fi de naționalitate bulgară, 
în conformitate cu principiul rotației. 
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Curricula vitae ale noilor judecători și avocați generali  

Michal Bobek  

născut în 1977; master în drept și master în relații internaționale (Universitatea „Karlovy" din 
Praga); diplomă în drept englez și în dreptul Uniunii Europene (Universitatea Cambridge); Magister 
Juris (Universitatea Oxford, St. Edmund Hall); doctor în drept (Institutul Universitar European, 
Florența); studii la Universitatea Liberă din Bruxelles și la Universitatea Queensland (Australia); 
referent juridic pe lângă președintele Curții Administrative Supreme din Republica Cehă (2005-
2009), apoi șef al serviciului de cercetare și documentare al aceleiași curți (2008-2009); drept de 
exercitare a funcției de judecător în Republica Cehă (2009); titular de curs (2011-2012) și 
cercetător (2013-2016) la Institutul de Drept European și de Drept Comparat al Universității Oxford; 
profesor la Colegiul Europei din Bruges (2013-2015); membru al Camerei de recurs a Băncii 
Naționale Cehe (2013-2015); judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2013-
2015); cofondator și președinte al Asociației de Drept European și Comparat din Republica Cehă; 
titular de curs și profesor invitat în numeroase universități din Europa și din lume; autor a 
numeroase publicații în domeniul dreptului Uniunii Europene, al drepturilor europene ale omului, al 
dreptului (public) comparat și al teoriei dreptului; avocat general la Curtea de Justiție începând cu 
data de 7 octombrie 2015. 

Manuel Campos Sánchez-Bordona 

născut în 1950; diplomă de drept a Universităților din Sevilla și din Granada (1967-1972); procuror 
pe lângă Tribunalele din Palma de Mallorca și din Sevilla (1977-1982); judecător al Camerei pentru 
contencios administrativ a Curții Superioare de Justiție a Andaluziei, a Curții Naționale și a Curții 
Superioare de Justiție a Canarelor (1982-1989); președinte al Camerei pentru contencios 
administrativ a Curții Superioare de Justiție a Cantabriei (1989-1994); referent juridic la Curtea de 
Justiție a Comunităților Europene (1995-1999); membru al Consiliului de administrație al Asociației 
Consiliilor de Stat și a Instanțelor Administrative Supreme ale Uniunii Europene (ACA-Europa) 
(2006-2014); membru al Comisiei Electorale Centrale (2012-2015); judecător al Camerei 
administrative a Curții Supreme a Spaniei (1999-2015); avocat general la Curtea de Justiție 
începând cu data de 7 octombrie 2015. 

Ian Stewart Forrester 

născut în 1945; diplome ale Universității din Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (istorie și literatură 
engleză, drept); master în drept civil la Universitatea Tulane din Louisiana (MCL 1969); înscriere în 
Baroul Scoției (1972) și în Baroul New York (1977); numire în calitate de Queen’s Counsel (1988); 
înscriere în Baroul Angliei și al Țării Galilor (1996) și în Baroul Bruxelles (1999); exercitarea 
profesiei de avocat în Barourile Edinburgh, Bruxelles, Londra și New York; profesor invitat (1991) 
și doctor honoris causa (2009) al Universității din Glasgow; Bencher of Middle Temple (2012); 
arbitru la Camera de Comerț Internațională (CCI), la Centrul Internațional pentru Soluționarea 
Diferendelor privind Investițiile (CIRDI) și la Tribunalul Arbitral pentru Sport (TAS); autor a 
numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu data de 7 octombrie 2015. 

Eugene Regan  

născut în 1952; master în științe politice și economice (1974) și master în economie politică (1975) 
la University College Dublin; master în drept internațional și în drept comparat la Vrije Universiteit 
Brussel (1979), barrister atașat la Kings Inns din Dublin (1985), analist economic pe lângă Irish 
Farmers’ Association din Dublin (1975-1976); director al Oficiului Irish Farmers’ Association pe 
lângă Comunitatea Economică Europeană (1976-1979); chief executive al Irish Meat Exporters 
Association (1980-1984); consilier politic pe lângă comisarul Peter Sutherland (1985-1988); 
director general al Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) și Senior Counsel barrister 
(din 2005); membru al Seanad (camera superioară a Parlamentului irlandez) (2007-2011); 
președinte al Grupului Avocaților și șef de proiect al Grupului „Justiție” al Institutului pentru Afaceri 
Internaționale și Europene (din 1998); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 
octombrie 2015. 
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Henrik Saugmandsgaard Øe 

născut în 1964; master în drept la Universitatea din Aarhus (1991); master în drept european la 
Colegiul Europei din Bruges (1993); titular de curs la Universitățile din Aarhus (1991-1993) și din 
Copenhaga (1999-2001); profesor invitat la Universitățile din Copenhaga și din Aalborg (din 2008); 
avocat în Baroul danez (1995); referent juridic la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților 
Europene (1994-1999); procuror la Parchetul Copenhaga (1999-2000) și inspector pe lângă 
districtele de poliție (2004-2006); consilier juridic pe lângă reprezentantul prim-ministrului danez la 
negocierile pentru elaborarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (1999-2000); șef 
de secțiune la Oficiul pentru Drept European (1999-2000); șef de departament la Oficiul pentru 
Drept European și Drepturile Omului (2000-2001) și șef de departament la Oficiul pentru Drept de 
Proprietate și Obligații al Ministerului Justiției (2001-2006); ombudsman pentru consumatori 
desemnat de guvernul danez (2006-2014); judecător la Østre Landsret, Copenhaga (2015); avocat 
general la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015. 

Michail Vilaras 

născut în 1950; avocat (1974-1980); expert național la Serviciul Juridic al Comisiei Comunităților 
Europene (1988-1990), ulterior administrator principal la Direcția Generală V „Ocuparea forței de 
muncă, relații industriale, afaceri sociale” (1990-1994); auditor, „maître des requêtes” și, din 1999, 
consilier la Consiliul de Stat elen; membru asociat al Curții Supreme Speciale din Grecia; membru 
al Comitetului Central de Elaborare a Proiectelor de Lege din Grecia (1996-1998); director al 
Serviciului juridic de pe lângă Secretariatul General al Guvernului Elen (1996-1998); judecător la 
Tribunalul Uniunii Europene (1998-2010, președinte de cameră în perioada 2004-2010); membru 
al Consiliului Superior al Justiției Administrative (2011-2012); membru al Curții speciale pentru litigii 
privind remunerațiile magistraților și al Curții speciale pentru cauze de „prise à partie” (2013-2014); 
membru al comitetului consultativ de experți privind candidații la alegerea judecătorilor la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului (2014-2015); membru al comitetului competent să emită un aviz 
privind adecvarea candidaților la exercitarea funcției de judecător la Tribunalul Funcției Publice a 
Uniunii Europene (2012-2015); profesor de drept european la Școala Națională de Magistratură 
(1995-1996 și 2012-2015); judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 7 octombrie 2015. 

 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie. 

Persoana de contact pentru presă: Iliiana Paliova  (+352) 4303 3708 

Imagini de la ședința solemnă sunt disponibile pe „Europe by Satellite”  (+32) 2 2964106 
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