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Presă și informare 

  Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 101/16 

Luxemburg, 19 septembrie 2016 

Ședință solemnă a Curții de Justiție 

 

Intrarea în funcție a unor noi membri la Curtea de Justiție și la Tribunalul Uniunii 
Europene  

 

Prin decizia din 7 septembrie 2016, reprezentanții statelor membre l-au numit pe domnul Evgeni 
Tanchev în calitate de avocat general la Curtea de Justiție, pentru perioada cuprinsă între 19 
septembrie 2016 și 6 octombrie 2021.  

În cadrul reînnoirii parțiale a Tribunalului, reprezentanții guvernelor statelor membre i-au numit 
judecători la Tribunal, prin deciziile din 23 martie 2016 și din 7 septembrie 2016, pe domnii Ricardo 
da Silva Passos, Paul Nihoul, Barna Berke și Ulf Christophe Öberg, precum și pe doamnele 
Octavia Spineanu-Matei și Krystyna Kowalik-Bańczyk, pentru perioada cuprinsă între 19 
septembrie 2016 și 31 august 2022.  

În cadrul reformei arhitecturii jurisdicționale a Curții de Justiție a Uniunii Europene, reprezentanții 
guvernelor statelor membre i-au numit judecători la Tribunal, prin decizia din 7 septembrie 2016, 
pe domnii Ezio Perillo, Jan Passer și Alexander Kornezov pentru perioada cuprinsă între 19 
septembrie 2016 și 31 august 2019 și pe domnii René Barents și Jesper Svenningsen, precum și 
pe doamna Maria José Costeira pentru perioada cuprinsă între 19 septembrie 2016 și 31 august 
2022.  

Prin deciziile din 16 septembrie 2015, din 23 martie 2016 și din 24 mai 2016, mandatele domnilor 
Marc Jaeger, Heikki Kanninen, Savvas Papasavvas, Sten Frimodt Nielsen, Marc van der Woude, 
Dimitrios Gratsias, Juraj Schwarcz, Viktor Kreuschitz și Lauri Madise au fost reînnoite până la 31 
august 2022. 

Astăzi va avea loc o ședință solemnă a Curții de Justiție, cu ocazia depunerii jurământului de către 
noul avocat general și de către noii judecători care urmează să își preia funcția.  

Ceremonia va fi retransmisă în direct începând cu ora 18:00 pe următorul site: 
http://c.connectedviews.com/cdj 

 

Curricula vitae des nouveaux Membres 

Evgeni Tanchev 

născut în 1952; licențiat în drept la Universitatea Sfântul Kliment Ohridski din Sofia (1975); doctor 
în drept (1979); titular de curs (1977-1984), conferențiar (1984-1990), apoi profesor la 
Universitatea Sfântul Kliment Ohridski din Sofia (1990-2013); decan al Facultății de drept a 
Universității Sfântul Kliment Ohridski din Sofia (1988-1991); membru al Consiliului Legislativ de pe 
lângă Adunarea Națională a Republicii Bulgaria (1995-1997); șeful catedrei Jean Monnet din 
cadrul Noii Universități Bulgare (2002-2005); președinte al Consiliului juridic de pe lângă 
președintele Bulgariei (2002-2003); judecător (2003-2009), apoi președinte (2009-2012) al Curții 
Constituționale a Bulgariei (2003-2009); șeful catedrei de drept constituțional a Facultății de drept a 
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Universității Sfântul Kliment Ohridski din Sofia (2013-2016); membru (2006-2016) și vicepreședinte 
al Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei (2013-2015); membru al Curții Constituționale pe 
lângă ombudsmanul Bulgariei (2015-2016); redactor a mai multe reviste juridice; autor a 
numeroase publicații juridice; avocat general la Curtea de Justiție începând de la 19 septembrie 
2016.  

 

Ezio Perillo  
 
născut în 1950; licențiat în drept și avocat în cadrul Baroului din Padova; asistent, apoi cercetător 
în drept civil și comparat la Facultatea de drept a Universității din Padova (1977-1982); titular de 
curs în materia dreptului comunitar la Colegiul European (Parma, 1990-1998), la facultățile de 
drept din Padova (1985-1987), Macerata (1991-1994), Napoli (1995) și la Universitatea de Stat din 
Milano (2000-2001); membru al comitetului științific al Master in European integration din cadrul 
Universității din Padova; funcționar la Direcția bibliotecă, cercetare și documentare a Curții de 
Justiție a Comunităților Europene (1982-1984); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților 
Europene pe lângă avocatul general G. F. Mancini (1984-1988); consilier juridic al secretarului 
general al Parlamentului European, domnul E. Vinci (1988-1993); șef de divizie la Serviciul juridic 
al Parlamentului European (1995-1999); director al Direcției de afaceri legislative și de concilieri, 
de relații interinstituționale și de relații cu parlamentele naționale din cadrul Parlamentului 
European(1999-2004); director al Direcției de relații externe a Parlamentului European (2004-
2006); director al Direcției de afaceri legislative din cadrul Serviciului juridic al Parlamentului 
European (2006-2011); autor a mai multe publicații în dreptul civil italian și în dreptul Uniunii 
Europene; judecător la Tribunalul Funcției Publice începând de la 6 octombrie 2011 şi până la 31 
august 2016; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.  

 

René Barents  
 
născut în 1951; licențiat în drept și licență specială în economie (Universitatea Erasmus din 
Rotterdam, 1973); doctor în drept (Universitatea din Utrecht, 1981); cercetător în drept european și 
în drept economic internațional (1973-1974) și conferențiar în drept european și în drept economic 
la Institutul Europa al Universității din Utrecht (1974-1979) și la Universitatea din Leyde (1979-
1981); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1981-1986); șef al secției 
Drepturi statutare din cadrul Diviziei de personal a Curții de Justiție a Comunităților Europene 
(1986-1987); membru al Serviciului Juridic al Comisiei Comunităților Europene (1987-1991); 
referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1991-2000); șef de divizie (2000-
2009), apoi director (2009-2011) al Direcției cercetare și documentare a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene (2009-2011); profesor titular (1988-2003) și profesor de onoare (începând cu 2003) în 
drept european la Universitatea din Maastricht; consilier la Curtea de Apel din 's-Hertogenbosch 
(1993-2011); membru al Academiei Regale de Științe a Țărilor de Jos (începând cu 1993); 
numeroase publicații în materie de drept european; judecător la Tribunalul Funcției Publice 
începând de la 6 octombrie 2011 până la 31 august 2016; judecător la Tribunal începând de la 19 
septembrie 2016.  

 

Ricardo da Silva Passos 
 
născut în 1953; licențiat în drept la Universitatea Clasică din Lisabona (1975); diplomă de studii 
aprofundate la Universitatea din Strasbourg (1978); Master of Laws la Universitatea Harvard 
(1984); procuror al Republicii adjunct la Tribunalul de Primă Instanță din Cascais (1975-1976); 
jurist în cadrul secretariatului Comisiei Europene a Drepturilor Omului (1978-1986); referent juridic 
la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1986-1987); șef de divizie în cadrul secretariatului 
Comisiei juridice și pentru drepturile omului din cadrul Parlamentului European (1988-1999); 
membru al secretariatului Convenției privind viitorul Europei (1999-2010); directorul Direcției 
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afaceri instituționale și parlamentare din cadrul Serviciului juridic al Parlamentului European (2010-
2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.  

 

Paul Nihoul 
 
născut în 1963; licențiat în drept la Universitatea Catolică din Louvain (1988); Master of Laws la 
Universitatea Harvard (1989); doctor în drept (1998); referent juridic la Curtea de Justiție a 
Comunităților Europene (1991-1995); cercetător la Universitatea Catolică din Louvain (1995-1999); 
profesor la Universitatea din Groningen (1999-2001), apoi la Universitatea Catolică din Louvain 
(2001-2016); profesor invitat la mai multe universități, printre care Universitatea Paris-Dauphine 
(2013-2016); președintele Academic Society for Competition Law (2013-2016); redactor-șef la mai 
multe reviste juridice; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.  

 

Barna Berke 

născut în 1966; licențiat în drept la Universitatea Loránd Eötvös din Budapesta (1990); Master of 
Laws la Universitatea din Stockholm (1995); avocat în Baroul din Budapesta; consilier juridic pe 
lângă Parlamentul Maghiar în cadrul procesului de aderare a Ungariei la Uniunea Europeană 
(1994-1996 și 2002-2004); referent juridic pe lângă președintele Curții Constituționale din Ungaria 
(1997-2000); vicepreședinte al Autorității din domeniul concurenței, apoi președinte al Consiliului 
Concurenței (2000-2002); arbitru la Curtea Permanentă de Arbitraj a Piețelor Financiare si a 
Piețelor de Capital (2008-2014); titular de curs (1990-1994); conferențiar (1995-1999), apoi 
conferențiar asociat (2003-2016) la Universitatea Loránd Eötvös din Budapesta; secretar de stat 
responsabil cu cooperarea judiciară europeană și internațională în cadrul Ministerului Justiției 
(2014-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016. 

 

Jesper Svenningsen  
 
născut în 1966; studii de drept (Candidatus juris), Universitatea din Aarhus (1989); avocat stagiar 
pe lângă consilierul juridic al guvernului danez (1989-1991); referent juridic la Curtea de Justiție a 
Comunităților Europene pe lângă avocatului general C. C. Gulmann (1991-1993); admis în baroul 
din Danemarca (1993); avocat pe lângă consilierul juridic al guvernului danez (1993-1995); titular 
de curs de drept european la Universitatea din Copenhaga; conferențiar la Institutul European de 
Administrație Publică (IEAP) (Luxemburg, 1995-1997); avocat în Baroul din Bruxelles (1997); 
conferențiar, ulterior director al IEAP (Luxemburg, 1997-1999); administrator la Serviciul juridic al 
Autorității de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) (1999-2000); 
referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene pe lângă judecătorul Gulmann 
(2003-2006), apoi pe lângă judecătorul L. Bay Larsen (2006-2013); judecător la Tribunalul Funcției 
Publice începând de la de 7 octombrie 2013 și până la 31 august 2016; judecător la Tribunal 
începând de la 19 septembrie 2016.  

 

Ulf Christophe Öberg 
 
născut în 1966; licențiat în drept la Universitatea din Stockholm (1991); diplomă în traducerea 
juridică franceză-engleză la Universitatea Paris II, Panthéon-Assas (1991); diplomă de studii 
superioare specializate la Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992); absolvent al 
Institutului de Studii Politice din Paris (1993); cercetător în cadrul Agenției suedeze de cercetare în 
domeniul apărării naționale (1992 și 1994); participare la programul de formare a funcționarilor 
suedezi (1993-1994); consilier juridic pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe (1994-1995); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1995-2000); 
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titular de curs la Universitatea din Stockholm (2000-2016); jurist (2001-2006), apoi avocat (2006-
2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.  

 

Octavia Spineanu-Matei 
 
născută în 1967; licențiată în drept la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1990); doctor în 
drept (1999); judecător la Judecătoria Sectorului 4 din București (1991-1996); judecător (1996-
1999) și președinte de secție (1997-1999) la Tribunalul București; judecător (1999-2005) și 
președinte de secție (1999-2003) la Curtea de Apel București; membru al Marii Camere de recurs 
a Oficiului European de Brevete (2006-2016); formator, apoi director al Institutului Național al 
Magistraturii (2011-2016); judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție a României (2006-2016); 
membru al Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii și al Consiliului de conducere 
al Școlii Naționale de Grefieri (2011-2016); membru ales al Consiliului școlii doctorale a 
Universității din București (2012-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016.  

 

Maria José Costeira 
 
născută în 1967; licențiată în drept la Universitatea din Coimbra (1991); studii postuniversitare în 
domeniul dreptului proprietății intelectuale la Universitatea din Lisabona (2001); avocat stagiar 
(1991-1992); auditor de justiție (1992-1995); judecător de tribunal de primă instanță (1995-1997); 
judecător la Tribunalul Comercial din Lisabona (1999-2016); judecător la Curtea de Apel din 
Coimbra (2016); activitate didactică în domeniul dreptului în mai multe universități portugheze și la 
Școala Națională de Magistratură; secretar general (2012-2015) apoi președinte (2015-2016) al 
Asociației Judecătorilor Portughezi; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016. 

 

Jan M. Passer 
 
născut în 1974; licențiat în drept la Universitatea Carolină din Praga (1997) și Master of Laws la 
Universitatea din Stockholm (2000); doctor în drept (2007); titular de curs de dreptul Uniunii 
Europene la Universitatea Carolină din Praga (2001-2003) și la Academia de Justiție a Republicii 
Cehe (2001-2016); auditor de justiție la Curtea Municipală din Praga (1997-2001); judecător la 
Tribunalul Districtual din Praga 2 (2001-2005); judecător la Curtea Administrativă Supremă a 
Republicii Cehe (2005-2016); titular de curs în cadrul Facultății de drept a Universității Masaryk din 
Brno (2006-2016) și a Universității Palacký din Olomouc (2014-2016); colaborator juridic al 
Ministerului Justiției (2010-2016); judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016. 

 

Krystyna Kowalik-Bańczyk 
 
născută în 1976; licențiată în drept a Universității din Gdańsk (1999); diplomă de studii aprofundate 
la Universitatea  de Științe Sociale din Toulouse (2000); Master of Laws în drept european la 
Colegiul Europei (2002); doctor în drept (2004); titulara cursului de dreptul Uniunii Europene la 
Universitatea Tehnică din Gdańsk (2010-2016); conferențiar (2006-2014), apoi profesor asociat 
(2014-2016) la Institutul de Studii Juridice al Academiei de Științe a Poloniei; coeditare și 
participare în cadrul mai multor reviste juridice; autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal 
începând de la 19 septembrie 2016.  
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Alexander Kornezov  

 
născut în 1978; licențiat în drept la universitatea Sfântul Kliment Ohridski din Sofia (2002) și Master 
of Laws în drept european la Colegiul Europei (Bruges, 2004); doctor în drept (2008); avocat în 
Baroul din Bruxelles (2004-2006); conferențiar universitar în dreptul procedural al Uniunii Europene 
la Universitatea de Economie Națională și Mondială din Sofia (2008 2012) și la Universitatea 
Sfântul Kliment Ohridski din Sofia (2010-2013); profesor asociat de drept al Uniunii Europene și de 
drept internațional privat la Academia de Științe din Bulgaria (din 2014); titular de curs invitat la 
Universitatea Cambridge și la KU Leuven; referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
(2007-2016); fondator și membru al comitetului director al Asociației Bulgare de Drept European; 
redactor-șef al revistei de drept european Evropeiski praven pregled; autor a numeroase publicații 
în materia dreptului european; judecător la Tribunalul Funcției Publice începând de la 13 aprilie 
până la 31 august 2016; judecător la Tribunal începând de la 19 septembrie 2016. 

 

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