
1 

 

 

  
 
 
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene  

Newsletter 

9 martie 2020 – 20 martie 2020 

 

 

 Contact: 

Corina Gabriela 

SOCOLIUC 

+352 4303 4293 

Delia Loredana CARTIS 

+352 4303 2062 

 

 

Urmăriți @EUCourtPress  

Toate orele sunt 9:30, 

dacă nu e specificat 

altceva.  

Nu uitați să verificați 

agenda de pe site-ul 

nostru pentru detalii 

despre alte cazuri. 

Din data de 17 

februarie până în data 

de 23 februarie este 

vacanță judiciară. 
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 Miercuri, 11 martie 2020                                                       

 Hotărâre în cauza C-511/17 Lintner 

 Protecția consumatorilor – Clauze abuzive 

 Prezenta cauză se întemeiază pe o trimitere preliminară 

formulată de Fővárosi Törvényszék (Curtea din Budapesta – 

Capitală, Ungaria) referitoare la interpretarea Directivei 

93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele 

abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Aceasta face 

parte dintr‑o serie de cauze cu care Curtea a fost sesizată pentru 

a se pronunța în legătură cu cadrul juridic din Ungaria aplicabil 

contractelor de credit de consum încheiate în monedă străină. 

Or, această cauză ridică întrebări fundamentale privind obligația 

instanței naționale de a examina din oficiu (ex officio) clauzele 

abuzive din contractele încheiate cu consumatorii în conformitate 

cu jurisprudența Curții care interpretează Directiva 93/13. Aceste 

întrebări sunt, în primul rând, dacă examinarea din oficiu de către 

o instanță națională a clauzelor abuzive trebuie să se extindă la 
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toate clauzele contractuale, chiar dacă clauzele nu au legătură cu 

obiectul acțiunii și, în al doilea rând, în ce măsură poate o 

instanță națională să fie solicitată să ia din oficiu măsuri de 

cercetare judecătorească în vederea obținerii elementelor de drept 

și de fapt necesare în vederea realizării acestei examinări? 

Prezenta cauză oferă, așadar, Curții o posibilitate demnă de luat 

în seamă de a‑și dezvolta și ajusta jurisprudența privind Directiva 

93/13, și în special de a preciza întinderea obligației care revine 

instanței naționale de a lua din oficiu măsuri de cercetare 

judecătorească, astfel cum rezultă din Hotărârea de referință din 9 

noiembrie 2010, VB Pénzügyi Lízing. 

 Documente de referință 

 
 

 Joi, 12 martie 2020                                                       

 Hotărâre în cauza C-576/18 Comisia v Italia 

 Ajutor de stat 

În 2008, Comisia a decis că anumite ajutoare acordate de Italia în 

favoarea întreprinderilor hoteliere din Sardinia sunt incompatibile 

cu regulile UE. În consecință, Italia a fost obligată să recupereze 

acest ajutor ilegal (în valoare totală de aproximativ 13,7 milioane 

de euro) de la beneficiari. 

Printr-o hotărâre din 29 martie 2012, pronunțată în cadrul unei 

acțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor formulate de Comisie, 

Curtea de Justiție a constatat că Italia nu a luat toate măsurile 

necesare pentru recuperarea ajutorului în cauză. 

Având în vedere că Italia nu a respectat încă această hotărâre, 

Comisia a introdus în 2018 o a doua acțiune contravențională 

împotriva statului membru menționat. În contextul celei de-a 

doua acțiuni, Comisia a solicitat Curții să dispună Italiei să 

plătească o sumă forfetară și o plată cu penalități periodice. 

 

 Documente de referință 
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 Miercuri, 18 martie 2020                                                       

 Hotărâre în cauza C-234/18 AGRO IN 2001 

Cooperarea judiciară în materie penală 

BP, președintele consiliului de supraveghere al unei bănci bulgare, 

a făcut obiectul unei proceduri penale pentru incitarea altor 

persoane, din decembrie 2011 până în iunie 2014, la delapidarea 

fondurilor aparținând acestei bănci pentru o sumă de aproximativ 

105 milioane de euro. Procedurile penale sunt în desfășurare și nu 

au dus încă la o hotărâre definitivă. 

Pe lângă aceste proceduri penale, comisia bulgară anticorupție și 

pentru confiscarea bunurilor a constatat că BP și membrii familiei 

sale au dobândit proprietăți cu o valoare considerabilă, a căror 

origine nu poate fi determinată. Prin urmare, această comisie a 

inițiat o procedură civilă în fața Sofiyski gradski sad (Tribunalul 

din Sofia, Bulgaria) în vederea confiscării bunurilor dobândite 

ilegal. 

Sofiyski gradski sad întreabă, în esență, Curtea de Justiție dacă 

legislația UE se opune reglementării unui stat membru care 

prevede că o instanță poate dispune confiscarea bunurilor 

dobândite ilegal, fără ca această procedură să fie supusă 

constatării unei infracțiuni sau condamnării la presupusi infractori 

 

 Documente de referință 

 

 Joi, 19 martie 2020                                                       

 Concluzii în cauza C-693/18 CLCV 

 Autovehicule - poluanți - motoare diesel 

Trei autovehicule diesel dintr-un eșantion al unui producător au 

fost supuse testelor efectuate de Union Technique de 

l'Automobile, du motocycle et du Cycle (UTAC), apoi testelor 

ulterioare efectuate de Institutul Francez de Energii Petroliere Noi. 

(IFPEN). Aceste teste au evidențiat nereguli pentru un model al 

mărcii producătorului vehiculului în cauză, un vehicul de 

generație Euro 6 prevăzut cu un anumit tip de motorină. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-234/18
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Mecanismul legal de înșelăciune în acest caz ar consta în înșelarea 

cumpărătorilor de vehicule ale mărcilor în cauză dotate cu 

motoare diesel Euro 6 și Euro 5 cu privire la calitățile esențiale ale 

vehiculelor lor. Neconformitatea cu regulamentul relevant ar fi 

caracterizată prin prezența în vehicul a unui dispozitiv de 

înfrângere interzis de regulament. 

Instanța de trimitere solicită clarificarea termenilor „element de 

proiectare”, „sistem de control al emisiilor” și „dispozitiv de 

înfrângere”, așa cum se găsește în regulamentul relevant, precum 

și o interpretare a excepțiilor prevăzute în același regulament. 

 

 Documente de referință 

 

 

 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 Marți, 10 martie – joi, 12 martie 2020 

 Pledoarii în cauza T-286/09 RENV Intel Corporation v 

Commission 

 Abuz de poziție dominantă - Microprocesoare 

În 2009, Intel a fost sancționată pentru abuz de poziție dominantă 

de către Comisia Europeană, iar aceasta din urmă i-a aplicat o 

amendă de peste 1 miliard de euro. Intel a fost, printre altele, 

vinovat că a oferit reduceri și plăți convenite în schimbul furnizării 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-693/18
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exclusive de microcipuri. 

O hotărâre a Tribunalului a fost anulată de Curte (C-413/14), iar 

dosarul a fost retrimis în fața Tribunalului pentru o nouă 

examinare. 

 

 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 
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