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EDIȚIE SPECIALĂ – RAPORTUL ANUAL ȘI STATISTICI JUDICIARE  

Raportul anual 2019 

Raportul anual 2019 al Curții de Justiție a UE 

apare în mijlocul unei crize de sănătate. Pentru 

prima dată, în parte ca urmare a crizei, 

documentul este disponibil doar în format digital (pdf) aici. 

Raportul privind activitatea judiciară oferă o imagine de ansamblu 

completă a jurisprudenței Curții de Justiție și a Tribunalului pe 

parcursul anului 2019, precum și a statisticilor judiciare care oferă 

indicii foarte utile cu privire la evoluția litigiilor administrate de cele 

două instanțe. 

Anul acesta a marcat finalizarea reformei arhitecturale a Tribunalului 

dublând numărul de judecători pentru fiecare stat membru. De 

asemenea, acesta a marcat cea de-a 30-a aniversare a acestei 

instanțe, sărbătorită în special cu organizarea unui colocviu pe tema 

„Tribunalul Uniunii Europene în era digitală”. 

Anul s-a caracterizat printr-un ritm deosebit de activitate judiciară, 

așa cum rezultă din numărul record de cauze introduse. De 

asemenea, am asistat la o durată medie redusă a procedurilor 

judiciare. 

În cele din urmă, ne amintim de un număr record de aproximativ 

5.000 de vizitatori în timpul zilei porților deschise. 

 

Repere ale activității judiciare din 2019 

 

https://twitter.com/EUCourtPress
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/qd-ap-20-001-en-n.pdf
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Anul judiciar 2019 a fost excepțional pentru Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene, sub două aspecte. 

Pe de o parte, numărul de cauze introduse la cele două instanțe a 

atins în anul care s-a încheiat un nivel fără precedent, întrucât se 

ridică la 1 905 cauze față de 1 683 în anul 2018 și de 1 656 în anul 

2017. Pe de altă parte, numărul de cauze soluționate de instanțe în 

anul 2019, care se ridică la 1 739, este apropiat de nivelul istoric 

atins în anul 2018, cu 1 769 de cauze soluționate. 

Datorită eforturilor depuse de cele două instanțe și bunei utilizări a 

resurselor disponibile, statisticile judiciare din anul 2019 dovedesc o 

gestionare a procedurilor tot mai eficace, în special în ceea ce 

privește durata procedurii de judecată 

 

 

 Curtea de Justiție 

O primă tendință se desprinde în ceea ce privește numărul de 

cauze introduse: astfel, cu 966 de cauze noi cu care a fost 

sesizată în anul 2019, Curtea înregistrează numărul de cauze cel 

mai ridicat din istoria sa, acest număr reprezentând o creștere de 

aproape 14 % față de numărul cauzelor introduse în anul 2018 

(849), care constituia deja un an record în această privință. La fel 

ca în cazul celor doi ani anteriori, la originea acestei creșteri se 

află, în principal, cererile de decizie preliminară (641 de cauze 

preliminare noi în anul 2019 față de 568 în anul 2018), însă 

Curtea a înregistrat de asemenea o creștere semnificativă a 

numărului de recursuri, de recursuri în materie de măsuri 

provizorii și de recursuri în materie de intervenție (266 de cauze 

în anul 2019 față de 199 în anul 2018), spre deosebire de 

acțiunile directe al căror număr a scăzut în anul 2019 (41 de 

cauze). 

În ceea ce privește recursurile formulate împotriva hotărârilor 

Tribunalului, trebuie să se observe că, de la 1 mai 2019, Curtea a 

adoptat un mecanism de admitere în principiu a recursurilor  în 
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anumite materii, care ar trebui să îi permită să se concentreze și 

mai mult asupra misiunii sale principale de interpretare a 

dreptului Uniunii în cadrul trimiterilor preliminare. 

Un alt element care marchează aceste statistici este numărul de 

cauze încheiate de Curte care reflectă activitatea extrem de 

intensă desfășurată de instanță: în anul 2019, au fost soluționate 

de Curte 865 de cauze față de 760 în anul 2018. Acest număr 

constituie un record și reprezintă astfel dublul cauzelor 

soluționate în anul 2001 (434). 

În sfârșit, Curtea a știut să facă față angajamentelor sale în ceea 

ce privește termenele de procedură, în pofida creșterii numărului 

de cauze noi, întrucât durata medie de soluționare a cauzelor a 

rămas, în anul 2019, la un nivel satisfăcător: 15,5 luni pentru 

soluționarea cauzelor preliminare și 11,1 luni pentru soluționarea 

recursurilor. 
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 Tribunalul 

Pentru Tribunal, una dintre trăsăturile fundamentale ale anului ce 

s-a încheiat este echilibrul care a fost aproape atins între numărul 

de cauze introduse (939) și numărul de cauze soluționate (874), 

iar aceasta în pofida introducerii unui grup mare de cauze conexe 

la sfârșitul anului și a reînnoirii parțiale a membrilor săi. 

Creșterea numărului de cauze introduse este foarte clară, cu 

aproximativ 105 cauze în plus față de anul 2018, și anume o 

creștere de aproape 13 %. Materiile care au cunoscut cele mai 

puternice creșteri sunt în special ajutoarele de stat și dreptul 

instituțional. 

Eforturile depuse de Tribunal se traduc mai ales în termenul de 

soluționare a cauzelor care își continuă tendința de scădere. 

Astfel, durata judecării cauzelor soluționate prin hotărâri și prin 

ordonanțe a fost considerabil redusă (16,9 luni în anul 2019 față 

de 20 de luni în anul 2018 și 26 de luni în cursul primei părți a 

anilor 2010). Această ameliorare netă este unul dintre rezultatele 

reformei arhitecturii jurisdicționale a Uniunii care a fost finalizată 

în anul 2019. 

Un prim bilanț poate fi întocmit în ceea ce privește aplicația e-

Curia, care constituie de la 1 decembrie 2018  modalitatea 

exclusivă de schimb de documente judiciare între reprezentanții 

părților și Tribunal. În anul 2019, prin intermediul acestei 

aplicații, Tribunalul a putut să prelucreze aproape 750 000 de 

pagini de acte de procedură. Generalizarea acestui sistem a 

permis astfel să se pună capăt gestionării mixității formatelor 

(hârtie și digital). 

Trebuie să se observe că decizia ca Tribunalul să judece mai mult 

în complete de judecată compuse din cinci judecători în cauzele 

care justifică acest lucru va permite creșterea autorității 

hotărârilor acestei instanțe. Astfel, începând din anul 2016, 

numărul de cauze soluționate de complete de judecată extinse 

oscilează în jurul a 60 de cauze pe an față de mai puțin de 10 la 
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începutul deceniului. 

 

 

  

     

 

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 

» curia.europa.eu 
 

     
 

 
 

 

http://curia.europa.eu/
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