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Intrare în funcție a unui nou avocat general la Curtea de Justiție 

 

Prin decizia din 11 martie 2020, reprezentanții guvernelor statelor membre l-au numit în calitate de 
avocat general la Curtea de Justiție, pentru perioada cuprinsă între 23 martie 2020 și 6 octombrie 
2024, pe domnul Jean Richard de la Tour, care îl înlocuiește pe domnul Yves Bot, decedat la 9 
iunie 2019. 

Ținând seama de împrejurările excepționale legate de situația sanitară din Europa, astăzi s-a ținut 
o ceremonie restrânsă de depunere a jurământului la distanță, prin intermediul mijloacelor 
tehnologice de videoconferință, cu ocazia intrării în funcție a domnului Jean Richard de la Tour, în 
conformitate cu instrucțiunile sanitare în vigoare. 

 

Curriculum vitae al domnului Jean Richard de la Tour 

Născut în 1959 ; master în drept la Universitatea Paris II (1982); formare profesională de magistrat, 
Școala Națională de Magistratură, Franța (1984-1986); judecător la Tribunalul de Primă Instanță 
din Limoges (1986-1988); magistrat la administrația centrală a Ministerului Justiției (1988-1996); 
consilier referent juridic la Curtea de Casație, Franța (1996-2004); lector de hotărâri la Curtea de 
Justiție a Comunităților Europene (2004-2006); referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, la cabinetul doamnei Pernilla Lindh și apoi la cel al domnului Carl Gustav Fernlund 
(2006-2012); avocat general la Camera socială a Curții de Casație și consilier special pe lângă 
Procurorul general al Curții de Casație (2012-2017); prim avocat general la Camera comercială, 
financiară și economică a Curții de Casație (2017-2020); membru al Comisiei „du rapport et des 
études” a Curții de Casație (1998-2002); membru al Comisiei  pentru revizuirea condamnărilor 
penale de pe lângă Curtea de Casație  (1999-2004); președinte al consiliului de administrație al 
Institutului Național pentru Formări Notariale, Franța (2016-2020); avocat general la Curtea de 
Justiție începând cu data de 23 martie 2020. 
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