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Marți, 3 decembrie 2019 

Hotărâre în cauza C-482/17 Republica Cehă împotriva 

Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene 

Directiva 2017/853 – Încălcarea principiilor atribuirii, proporționalității, 

securității juridice și nediscriminării  

După o serie de evenimente tragice, care au inclus atacurile care au 

avut loc la Paris și la Copenhaga, Comisia Europeană a adoptat o 

propunere  de modificare a legislației Uniunii privind controlul, 

achiziționarea și deținerea de arme. Printr-o cerere din 9 august 2017, 

întemeiată pe articolul 263 TFUE, Republica Cehă solicită anularea 

Directivei (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului, care 

conține normele relevante de drept al Uniunii care reglementează 

această materie. 

Republica Cehă invocă patru motive în susținerea cererii sale. Aceasta 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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susține că, prin adoptarea Directivei 2017/853, Parlamentul European 

și Consiliul au încălcat următoarele principii ale dreptului Uniunii: 

atribuirea de competențe, în măsura în care articolul 114 TFUE a fost 

invocat drept temei juridic pentru o măsură care urmărește în realitate 

obiectivele de prevenire a criminalității, în special a terorismului 

(primul motiv), principiul proporționalității (al doilea motiv), principiile 

securității juridice și protecției încrederii legitime (al treilea motiv) și 

principiul nediscriminării (al patrulea motiv).  

Documente de referință

 

Joi, 5 decembrie 2019 

Hotărâre în cauza C-671/18 Centraal Justitieel 

Incassobureau 

Dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă 

Curtii de Justiție a Uniunii Europene i se cere să interpreteze decizia-

cadru 2005/214/JHA destinată să stabilească un mecanism eficient de 

recunoaștere și executare transfrontalieră a deciziilor care necesită o 

sancțiune financiară de a fi plătită de o persoană fizică sau de o 

persoană juridică în urma comiterii unei infracțiuni.  

Instanța de trimitere poloneză a adresat o serie de întrebări privind 

aplicabilitatea deciziei-cadru, în special în ceea ce privește executarea 

amenzilor în cazul în care notificarea unei decizii de amendă a fost 

efectuată astfel încât să încalce dreptul unei părți la o apărare efectivă 

în fața unei instanțe. 

Documente de referință

 

Marți, 10 decembrie 2019                                                                                    

Pledoarii în cauza C-549/18 Comisia/România 

Nerespectarea sau necomunicarea, în termenul prevăzut, a dispozițiilor 

necesare respectării directivei privind prevenirea utilizării sistemului 

financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului 

Comisia Europeană a introdus o acțiune împotriva României prin care 

să se constate că, prin neîndeplinirea obligației de a comunica Comisiei 

măsurile de transpunere în dreptul intern a Directivei 2015/849/UE  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-482/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-482/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-671/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-671/18
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privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării 

banilor sau finanțării terorismului, România nu și-a îndeplinit 

obligațiile ce-i revin în temeiul articolului 67 din această directivă și să 

obțină condamnarea României la plata unei sume forfetare şi a unor 

penalități în baza articolului 260 alineatul (3) din Tratatul privind 

Funcționarea Uniunii Europene. 

 Documente de referință

 

Miercuri, 11 decembrie 2019                                                            

Concluzii în cauza C-457/18 Slovenia/Croația 

Nerecunoașterea frontierei comune determinată de tribunalul arbitral 

Acțiunea introdusă de Slovenia se referă la presupusa nerespectare de 

către Croația a verdictului din 29 iunie 2017 al unui tribunal arbitral 

internațional mandatat cu soluționarea conflictelor de frontieră între 

cele două țări în cauză. 

 Documente de referință

 

Miercuri, 11 decembrie 2019                                                                                                       

Pledoarii în cauza C-61/19 Orange/România 

Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal - Consimțământul persoanei în cauză - Noțiune 

Orange este un furnizor de servicii de telecomunicații mobile pe piața 

românească. 

Spre deosebire de cei care primesc servicii oferite de Orange în cadrul 

sistemului „PrePay”, persoanele care încheie contracte de servicii au 

posibilitatea de a achiziționa echipamente terminale de comunicații în 

condiții preferențiale, fiind oferite reduceri substanțiale de preț, 

facilități de transfer etc. 

Deoarece activitățile companiei implică prelucrarea datelor cu caracter 

personal, Orange este înregistrat în Registrul de Evidență a Prelucrărilor 

de Data cu Caracter Personal, păstrat de Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

În conformitate cu rolul său de autoritate de supraveghere, ANSPDCP a 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-549/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-549/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-457/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-457/18
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inițiat, la 26 martie 2018, o anchetă la sediile din București. Scopul 

anchetei a fost verificarea respectării de către Orange a prevederilor 

Legii nr. 677/2001, (pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea informațiilor personale și libera circulație a unei date) și 

Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea rapidă a caracterului personal și 

a protecției vieților private în sectorul comunică electronică. 

În raportul de anchetă, printre altele, în conformitate cu articolul 32 din 

Legea nr. 677/2001, citit împreună cu articolul 8 din aceeași lege, a 

fost aplicată o sancțiune administrativă pe motiv că s-au descoperit 

copii ale documentelor de identitate ale clienților săi, care au fost luate 

și păstrate fără acordul lor expres. 

Tribunalul București a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

pentru a afla care sunt condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a 

se putea considera că o manifestare de voință este una specifică și 

informată în conformitate cu legislația Uniunii Europene.  

 Documente de referință

Miercuri, 11 decembrie 2019                                                                                                       

Hotărâre în cauza C-708/18  

Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal 

TK, îi solicită Tribunalului București să constate că pârâta, Asociația de 

Proprietari bloc M5A Scara A, a încălcat dreptul său la confidențialitate 

și a solicitat acesteia din urmă să pună capăt încălcării.  

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată în această privință 

pentru a interpreta dreptul Uniunii Europene privind protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 Documente de referință

 

 Joi, 12 decembrie 2019                                                            

Hotărâre în cauza C-450/18 Instituto Nacional de la 

Seguridad Social 

Egalitate de tratament în domeniul securității sociale – Supliment la 

pensie acordat mamelor a doi sau mai multor copii care beneficiază de 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-61/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-61/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-708/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-708/18
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o pensie de securitate socială de tip contributiv  

Legislația spaniolă prevede că femeile care au avut doi sau mai mulți 

copii biologici sau adoptați au dreptul la un supliment la pensia de 

securitate socială de tip contributiv, la pensia de soț supraviețuitor sau 

la pensia de invaliditate permanentă. Reclamantul din acțiunea 

principală, tatăl a două fete, a contestat o decizie a autorității naționale 

de securitate socială prin care i s-a refuzat acordarea unui supliment 

similar la pensia sa de invaliditate permanentă. 

Instanța de trimitere dorește să afle dacă dispoziția națională prin care 

se stabilește suplimentul la pensie pentru femei, care nu acordă un 

astfel de drept bărbaților, încalcă interdicția prevăzută în dreptul 

Uniunii referitoare la discriminarea pe criterii de sex. 

Curtea a avut deja ocazia să abordeze problema sistemelor de pensii 

prin care se acordă avantaje legate de maternitate numai lucrătorilor de 

sex feminin. Cu toate acestea, Hotărârile Griesmar și Leone au vizat 

pensiile ocupaționale pentru funcționarii publici, care intră sub 

incidența principiului egalității de remunerare, consacrat la articolul 

157 TFUE. Prin prezenta cauză, Curtea este invitată să stabilească dacă 

o abordare similară ar trebui să se aplice și în cauzele privind 

prestațiile care fac parte dintr un sistem general de securitate socială. 

 Documente de referință

 

 Joi, 12 decembrie 2019                                                            

Concluzii în cauza C-311/18 Facebook Ireland și Schrems 

Transferul de date cu caracter personal într-o țară terță 

Ca răspuns la o plângere depusă de domnul Schrems către comisarul 

pentru protecția datelor din Irlanda cu privire la transferul datelor sale 

personale de la Facebook Irlanda către Facebook Inc. în Statele Unite 

ale Americii, unde datele sale sunt prelucrate, comisarul pentru 

protecția datelor a introdus o acțiune în fața Înaltei Curți a Irlandei, în 

scopul de a-i solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene o hotărâre 

preliminară privind validitatea diferitelor decizii ale Comisiei privind 

clauzele contractuale pentru transmiterea datelor cu caracter personal 

care se aplică transferurilor de date din Uniunea Europeană către 

Statele Unite ale Americii. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-450/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-450/18
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Printre alte întrebări, Înalta Curte a Irlandei solicită îi Curții să se 

pronunțe dacă legislația UE se aplică transferului de date în ceea ce 

privește securitatea publică, apărarea și securitatea statului atunci când 

datele personale sunt transferate de o companie privată dintr-un stat 

membru UE către o societate privată dintr-o țară terță în scopuri 

comerciale și pot fi prelucrate ulterior în țara terță de către autoritățile 

sale în scopul securității naționale și al aplicării legii. 

O altă întrebare este dacă, pentru a determina o încălcare a drepturilor 

unui individ prin transferul de date din UE către o țară terță, 

comparatorul relevant este Carta drepturilor fundamentale ale UE, 

TFUE, Directiva 95/46 / CE, CEDO sau legislația națională a statului 

membru.  

În cele din urmă, Înalta Curte a Irlandei solicită un răspuns pentru a 

evalua dacă, pentru a asigura nivelul de protecție impus de legislația 

UE datelor personale transferate într-o țară terță, această țară ar trebui 

să aplice nivelul de protecție prin referire la normele aplicabile în țara 

terță respectivă sau la normele aplicabile în țara terță respectivă, dar 

împreună cu practicile administrative, de reglementare și de 

conformitate și cu măsurile, procedurile, protocoalele, mecanismele de 

supraveghere și măsurile de remediere extrajudiciare care există în 

țara terță. 

Documente de referință

 

 Joi, 12 decembrie 2019                                                                      

Pledoarii în cauza C-698/18 

Contract de credit - clauze abuzive 

Obiectul acțiunii este un recurs împotriva hotărârii Judecătoriei Târgu-

Mureș în care a fost admisă, în primă instanță, acțiunea formulată de JB 

care urmărește să stabilească nelegalitatea anumitor condiții ale 

contractului de împrumut personal pe care îl încheiase cu SC Raiffeisen 

Bank SA și pentru a obține rambursarea sumelor plătite în conformitate 

cu aceste condiții. 

 Documente de referință

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-698/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-698/18
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Joi, 12 decembrie 2019                                                            

Hotărâre în cauza T-683/18 Conte/EUIPO 

Marcă a Uniunii Europene 

În 2016, Santa Conte a depus la Oficiul Uniunii Europene pentru 

Proprietate Intelectuală (EUIPO) o cerere de înregistrare a următorului 

semn figurativ ca marcă a Uniunii pentru produse alimentare, băuturi și 

servicii de catering: 

 

EUIPO a respins cererea sa, considerând că semnul contravine ordinii 

publice. Apoi, Santa Conte a introdus o acțiune în fața Tribunalului 

Uniunii Europene în vederea anulării deciziei EUIPO. 

 Documente de referință

 

 

 
 

     

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-683/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-683/18
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Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o 

scurtă descriere cu cele mai importante fapte. 

Este numai pentru uzul mass-media și nu obligă în mod legal 

Curtea. 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 
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