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 Luni, 20 ianuarie 2020, 14:30 & Marți, 21 ianuarie 2020, 9:00      

 

Pledoarii în cauzele alăturate C-83/19 Asociaţia “Forumul 

Judecătorilor Din România”, C-127/19 Asociaţia “Forumul 

Judecătorilor Din România” și Asociaţia Mişcarea Pentru 

Apărarea Statutului Procurorilor & C-195/19 PJ; cauza 

C-291/19 SO; cauza C-355/19 Asociaţia “Forumul 

Judecătorilor din România”; și cauza C- 397/19 Statul 

Român. 

Statul de drept 

Pledoariile se referă la o serie de cereri românești de pronunțare a 

unei hotărâri preliminare care se referă la interpretarea deciziei 

Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui 

mecanism de cooperare și verificare a a progresului realizat de 

România în vederea atingerii anumitor obiective de referință 

specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei 

împotriva corupției. 

Principala întrebare adresată Curții de Justiție se referă la natura 

acestui Mecanism de cooperare și verificare (MCV) și dacă acesta 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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este obligatoriu pentru România. 

O altă întrebare este dacă legislația română care instituie o secție 

în parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu 

competență de a investiga infracțiunile din sectorul justiției 

respectă legislația Uniunii Europene și, mai precis, principiul 

statului de drept. 

Documente de referință

 

 Miercuri, 22 ianuarie 2020 

Concluzii în cauza C-307/18 Generics 

 Abuz de poziție dominantă – produse farmaceutice  

Avocatul general Kokott își va prezenta concluziile în această 

trimitere de la instanța de apel în domeniul concurenței din 

Londra.  

Curtea va încerca să răspundă, printre altele, la întrebarea dacă, în 

sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE, titularul unui brevet 

pentru un produs farmaceutic și o societate de medicamente 

generice care dorește să intre pe piață cu o versiune generică a 

produsului trebuie considerați drept concurenți potențiali atunci 

când părțile, de bună credință, sunt în litigiu în ceea ce privește 

validitatea brevetului și/sau încălcarea respectivului brevet de 

către produsul generic? 

 Documente de referință 

  

 Miercuri, 22 ianuarie 2020 

 

Hotărâre în cauzele alăturate C-175/18 P PTC 

Therapeutics International / EMA & C-178/18 P MSD 

Animal Health Innovation et Intervet International / 

EMA 

Zona de libertate, securitate și justiție 

Avocatul general Sharpston își va prezenta concluziile în această 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-307/18
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referință poloneză în care Curții de Justiție a Uniunii Europene i se 

cere să interpreteze noțiunea de „cantitate mare de droguri” în 

contextul cooperării judiciare în materie penală. 

Documente de referință 

 Joi, 23 ianuarie 2020                                                            

 

Pledoarii în cauza C-648/18 Hidroelectrica 

Libera circulație a mărfurilor - Restricții cantitative 

Tribunalul Bucureşti a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene cu această cerere pentru o hotărâre preliminară pentru 

a afla dacă articolul 35 TFUE (Tratatul Fundamental al Uniunii 

Europene) se opune unei interpretări a articolului 23 alineatul (1) 

şi a articolului 28 litera c) din Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012 conform căreia producătorii de energie 

electrică din România sunt obligaţi să tranzacţioneze întreaga 

cantitate de energie electrică produsă, exclusiv prin intermediul 

unei pieţe concurențiale, centralizate din România, în condiţiile în 

care există posibilitatea exportării energiei, dar nu direct, ci prin 

intermediul unor firme de trading. 

 Documente de referință 

 
  

     

 

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. 
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