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 Marți, 18 mai 2021                                                                                                                                      

Hotărâre în cauzele C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-

291/19, C-355/19 et C-397/19 Asociaţia „Forumul 

Judecătorilor Din România” 

Statul de drept - independența și eficiența sistemului judiciar 

În vederea ameliorării independenței și eficienței sistemului judiciar și 

în cadrul negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, România 

a adoptat legile generic denumite „ale justiției”.  

Prin Decizia 2006/928/CE, Comisia a instituit un „mecanism de 

cooperare și de verificare” (denumit în continuare „MCV”), în cadrul 

căruia aceasta raportează periodic progresul realizat de România în 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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ceea ce privește independența și buna funcționare a sistemului 

judiciar.  

Între luna septembrie a anului 2018 și luna martie a anului 2019, 

Guvernul României a adoptat cinci ordonanțe de urgență care au 

modificat legile justiției și au adăugat noi dispoziții la acestea. Unele 

dintre aceste modificări au fost evaluate negativ în rapoartele MCV din 

2018 și din 2019. 

În acest context, mai multe instanțe judecătorești din România au 

adresat Curții întrebări prin care i-au solicitat să stabilească caracterul, 

valoarea juridică și efectele MCV și ale rapoartelor periodice adoptate 

în temeiul acestuia. De asemenea, se solicită Curții să stabilească dacă 

recomandările cuprinse în rapoartele Comisiei sunt obligatorii pentru 

autoritățile române. 

În plus, sunt vizate trei aspecte instituționale ale acestei reforme: 

numirea interimară a șefului Inspecției Judiciare, înființarea în cadrul 

Ministerului Public a unei secții specifice însărcinate cu investigarea 

infracțiunilor din justiție, precum și modificarea dispozițiilor privind 

răspunderea materială a judecătorilor. Se solicită Curții să stabilească 

compatibilitatea acestora cu principiile statului de drept, protecției 

jurisdicționale efective și independenței justiției, prevăzute într-o serie 

de dispoziții de drept al Uniunii. 

Documente de referință 

 

 Marți, 18 mai 2021                                                                                                                                

Concluzii în cauza C-132/20 Getin Noble Bank 

Dispoziții constituționale ale unui stat membru referitoare la regimul 

de numire a judecătorilor 

Prin această cerere de decizie preliminară, Sąd Najwyższy (Polonia) 

dorește să afle dacă dreptul Uniunii Europene1 trebuie interpretat în 

sensul că este o instanță independentă, imparțială și care dispune de 

                                                 
1 Articolul 2, articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatele (1) și (3) și articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf 

din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumit în continuare „TUE”) coroborate cu articolul 47 primul și al 

doilea paragraf din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) și 

articolul 267 al treilea paragraf TFUE, precum și articolul 38 din cartă și articolul 7 alineatele (1) și (2) din 

Directiva 93/13/CEE 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-83/19


3 

 

competențele corespunzătoare un organ în cadrul căruia își exercită 

funcția o persoană numită pentru prima dată sau ulterior (la o instanță 

superioară) în funcția de judecător de un organ politic al puterii 

executive, la cererea ministrului justiției al acestui stat, având în 

vedere în special: 

 lipsa transparenței criteriilor de numire,  

 posibilitatea revocării judecătorului în orice moment,  

 lipsa participării în procedura de numire a unui organism 

autonom reprezentativ al judecătorilor a unor autorități publice 

competente constituite în urma unor alegeri democratice. 

Documente de referință 

 Joi, 20 mai 2021                                                                                                                                
 Hotărâre în cauza C-913/19 CNP 

Asigurare de răspundere civilă – Cesiune de creanțe – Noțiunea de 

sucursală, agenție sau unitate” 

În litigiul principal s‑a pus problema competenței judiciare 

internaționale a unei instanțe poloneze de a soluționa diferendul dintre 

o societate căreia partea vătămată într‑un accident rutier survenit în 

Polonia îi cedase drepturile sale și întreprinderea de asigurare, situată 

în Danemarca, care acoperă riscurile autorului accidentului. 

În cererea sa de decizie preliminară, instanța poloneză solicită Curții să 

interpreteze normele de competență speciale în materie de asigurări 

prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.  

În temeiul acestora, instanțele de la locul unde s‑a produs fapta 

prejudiciabilă și cele de la locul unde se află o sucursală, o agenție sau 

o altă unitate a unei societăți‑mamă sunt competente să se pronunțe 

cu privire la acțiunile introduse împotriva acesteia din urmă pentru 

activități care le implică pe cele dintâi (punctul 5). 

Documente de referință 

 Joi, 20 mai 2021                                                                                                                                              

 Hotărâre în cauza C-8/20 L.R. 
Politica de azil – Inadmisibilitate în cazul unei decizii finale adoptate cu 

privire la o cerere anterioară – Decizie finală adoptată de Norvegia –

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-132/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-913/19
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Cerere de protecție internațională depusă după îndepărtarea efectivă a 

solicitantului către țara sa de origine” 

Prezenta cerere de decizie preliminară, referitoare la o cerere de 

protecție internațională, privește interpretarea motivului de 

inadmisibilitate prevăzut la articolul 33 alineatul (2) litera (d) din 

Directiva 2013/32 privind procedurile comune de acordare și retragere 

a protecției internaționale. Acest motiv are în vedere „cererile 

ulterioare” în care nu au apărut sau nu au fost prezentate de către 

solicitant elemente sau date noi referitoare la examinarea menită să 

stabilească dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru a beneficia 

de o asemenea protecție. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între un 

resortisant iranian, L. R., pe de o parte, și Bundesrepublik Deutschland 

(Republica Federală Germania), pe de altă parte, în legătură cu 

legalitatea unei decizii a Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – 

Außenstelle Boostedt (Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați – 

Biroul Local din Boostedt, Germania) prin care a fost respinsă ca 

inadmisibilă cererea de protecție internațională a persoanei în cauză. 

Această decizie se întemeia pe faptul că L. R depusese, cu mai mulți 

ani înainte, o primă cerere în Regatul Norvegiei, care făcuse obiectul 

unei decizii finale negative. 

Astfel cum a fost formulată, întrebarea adresată de instanța de 

trimitere urmărește să obțină clarificări cu privire la participarea 

Regatului Norvegiei la sistemul european comun de azil pentru a se 

stabili în esență dacă o decizie finală negativă a acestui stat terț 

privind o cerere de protecție internațională poate fi examinată ca și 

cum ar fi fost adoptată de un „stat membru” și poate permite Oficiului 

să declare inadmisibilă, în sensul articolului 33 alineatul (2) litera (d) 

din Directiva 2013/32, o „cerere ulterioară” a aceluiași solicitant. 

Documente de referință 

 

 Joi, 20 mai 2021                                                                                                                                

Concluzii în cauzele C-748/19 à C-754/19 Prokuratura 

Rejonowa w Mińsku Mazowieckim à Prokuratura Rejonowa 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-8/20
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w Mińsku Mazowieckim 

Componența completelor judiciare în cauzele penale, inclusiv 

judecătorii detașați de ministrul justiției 

Prezentele cauze ridică probleme esențiale legate de admisibilitatea 

întrebărilor preliminare privind cerința independenței judiciare în 

conformitate cu articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din TUE. 

Curtea este invitată să clarifice limitele articolului 19 alineatul (1) din 

TUE, în special în lumina deciziilor recente din A. K. și alții; Miasto 

Łowicz; Maler; și Land Hessen. 

Documente de referință 

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

  

 Miercuri, 19 mai 2021, 11:00                                                                                                                                

Hotărâre în cauza T-628/20 Ryanair / Comisia Europeană 

Ajutor de stat 

În iulie 2020, Spania a notificat Comisiei Europene o schemă de ajutor 

pentru crearea unui fond de sprijinire a solvabilității companiilor 

strategice spaniole care se confruntă cu dificultăți temporare din cauza 

pandemiei COVID-19. Respectivul fond de sprijin este împuternicit să 

adopte diferite măsuri de recapitalizare în favoarea companiilor 

nefinanciare înființate și care își au principalele centre de activitate în 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-748/19
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Spania, care sunt considerate sistemice sau strategice pentru 

economia spaniolă. Bugetul pentru schema de ajutor, finanțat din 

bugetul de stat, a fost stabilit la 10 miliarde de euro până la 30 iunie 

2021. 

Având în vedere că schema notificată a constituit ajutor de stat în 

sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, Comisia a evaluat-o în 

lumina comunicării sale din 19 martie 2020, intitulată „Cadrul 

temporar pentru măsurile de ajutor de stat destinate sprijinirii 

economiei în actuala perioadă contextul focarului COVID 19 ”. Prin 

decizia din 31 iulie 2020, Comisia a declarat sistemul notificat 

compatibil cu piața internă în conformitate cu articolul 107 alineatul 

(3) litera (b) din TFUE. În temeiul acestei dispoziții, ajutorul destinat 

remedierii unei perturbări grave a economiei unui stat membru poate 

fi considerat, în anumite condiții, compatibil cu piața internă. 

Compania aeriană Ryanair a formulat un recurs pentru anularea acestei 

decizii. 

Documente de referință 

 

 Miercuri, 19 mai 2021, 11:00                                                                                                                                

Hotărâre în cauza T-643/20 Ryanair / Comisia Europeană 

Ajutor de stat 

În iunie 2020, Regatul Țărilor de Jos a notificat Comisiei Europene 

ajutorul de stat pentru compania aeriană KLM, o filială a holdingului 

Air France-KLM. Prin această intervenție, Regatul Țărilor de Jos 

intenționa să furnizeze temporar lichiditatea de care KLM avea nevoie 

pentru a face față repercusiunilor negative ale pandemiei COVID-19. 

Având în vedere importanța KLM pentru economia sa și pentru 

serviciile sale aeriene, Regatul Țărilor de Jos a considerat că falimentul 

său ar fi exacerbat și mai mult perturbarea gravă a economiei sale 

cauzată de această pandemie.  

Comisia a declarat sistemul notificat compatibil cu piața internă în 

conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE. 

Compania aeriană Ryanair a formulat un recurs pentru anularea acestei 

decizii. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-628/20
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Documente de referință 
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