
www.curia.europa.eu 

Presă și informare 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 36/19 

Luxemburg, 20 martie 2019 

Ședință solemnă a Curții de Justiție 

 

Intrarea în funcție a unor noi Membri  
ai Curții de Justiție și ai Tribunalului Uniunii Europene 

Ședința solemnă din 20 martie 2019 

Prin decizia din 6 martie 2019, reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene l-au 
numit, în calitate de judecător la Curtea de Justiție, pentru perioada 12 martie 2019-6 octombrie 
2024, pe domnul Andreas Kumin în locul doamnei Maria Berger. 

Prin decizia din 6 martie 2019, ca urmare a numirii domnului Peter George Xuereb în calitate de 
judecător la Curtea de Justiție1, reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene au 
numit-o, în calitate de judecător la Tribunal, pe doamna Ramona Frendo, în locul domnului Peter 
George Xuereb, pentru perioada rămasă din mandatul acestuia, și anume 12 martie 2019-
31 august 2019. 

Astăzi va avea loc o ședință solemnă a Curții de Justiție, cu ocazia, pe de o parte, a încetării 
funcțiilor și a plecării doamnei Maria Berger și, pe de altă parte, a intrării în funcție a domnului 
Andreas Kumin și a doamnei Ramona Frendo. 

Ședința solemnă va fi retransmisă în direct începând de la ora 12 pe site-ul care poate fi accesat la 
linkul următor: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj 

 
Curricula vitae ale noilor membri 

Andreas Kumin 

născut în 1965; licențiat și doctor în drept al Universității din Graz, Austria (1990); diplomă în 
traductologie de la Universitatea din Graz (1988); diplomă în administrație publică de la Școala 
Națională de Administrație, Franța (1992); funcționar la serviciul juridic și la direcția generală 
privind politica de integrare economică și europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 
Austria (1990-1994); consilier la Misiunea Permanentă a Austriei de pe lângă Oficiul Organizației 
Națiunilor Unite și al Instituțiilor Specializate de la Geneva, Elveția (1994-2000); șeful unității 
„Chestiuni juridice privind primul pilon al Uniunii Europene” din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe (2000-2005); profesor la Institutul de Drept European al Universității din Graz (din 
octombrie 2014); șeful departamentului de drept european din cadrul Ministerului Federal al 
Afacerilor Europene, al Integrării și al Afacerilor Externe, Austria (2005-2019); titular de curs la 
Institutul de Drept European și Internațional al Universității din Innsbruck, Austria (din 2007); 
conferențiar la Școala de Înalte Studii Internaționale din Viena, Austria (din 2012); autor a 
numeroase publicații; judecător la Curtea de Justiție începând cu data de 20 martie 2019. 

Ramona Frendo 

născută în 1971; licențiată și doctor în drept al Universității din Malta (1995); master în criminologie 
al Universității din Cambridge (1996); studii postuniversitare de drept european la King’s College 
London (2018); avocată în baroul din Malta (1996-2019); expert juridic pe lângă tribunalele din 

                                                 
1
 A se vedea CP 150/18. 

http://www.curia.europa.eu/
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180150ro.pdf


www.curia.europa.eu 

Valletta, Malta (1997-2019); membru al comitetului de arbitri naționali din Malta (2006-2019); 
expert juridic, Asociația Malteză de Asigurări (2006-2019); membră a Comisiei pentru Ocuparea 
Forței de Muncă din Malta (2009-2019); consilier juridic, Ministerul Protecției Sociale (1997-1998); 
membră a Comisiei Naționale pentru Familie (2012-2013); membră a Comisiei pentru Reforma 
Globală a Justiției (2013); membră a Comisiei privind Reforma Dreptului (2014-2016); președinta 
grupului de lucru „Vize” pe perioada președinției malteze a Consiliului Uniunii Europene (2016-
2017); judecătoare la Tribunal începând cu data de 20 martie 2019. 

 
 

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

Persoana de contact pentru presă: Corina-Gabriela Socoliuc  (+352) 4303 4293 
 

 

 

http://www.curia.europa.eu/

