
1 

 

 

  
 
 
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene  

Newsletter 

11 octombrie 2021 – 22 octombrie 2021 

 

 

 Contact: 

Corina SOCOLIUC  

+352 4303 5536 

 

 

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 cauze. 

 

.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Curtea de Justiție 

 
   

 

 

 Joi, 14 octombrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-360/20 Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei 

Fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene 

Prin această cerere de decizie preliminară, Tribunalul Argeş dorește să 

se stabilească dacă în înțelesul noțiunii de „fraudă împotriva 

intereselor financiare ale Uniunii Europene” prevăzută de articolul 1 

alineatul (1) litera (a) din Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 

din Tratatul privind Uniunea Europeană, se înțelege infracțiunea 

săvârșită pentru a crea aparența de respectare a prevederilor 

articolului 57 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 1083/20061, în 

scopul evitării aplicării de către statul membru a prevederilor 

alineatului (3) al aceluiași articol, sau doar infracțiunea săvârșită până 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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la finalizarea perioadei de implementare, cu excluderea faptelor 

săvârșite în perioada de sustenabilitate. 

Documente de referință 

 

 Joi, 21 octombrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauzele conexe C-845/19 Okrazhna 

prokuratura – Varna et C-863/19 Okrazhna prokuratura – 

Varna  

Cooperare judiciară în materie penală – Directiva 2014/42/UE – 

Înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor 

săvârșite în Uniunea Europeană 

În prezentele cauze, Curtea este sesizată de Apelativen sad – Varna 

(Curtea de Apel din Varna, Bulgaria) cu o cerere de decizie preliminară 

privind interpretarea Directivei 2014/42/UE privind înghețarea și 

confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în 

Uniunea Europeană. 

Mai precis, Curtea dispune de oportunitatea de a oferi, pentru prima 

dată, lămuriri cu privire la unele probleme juridice cruciale pentru 

interpretarea acestei directive. Prima este cea referitoare la eventuala 

necesitate a existenței unei situații transfrontaliere pentru declanșarea 

aplicării directivei menționate. A doua privește corelarea dispozițiilor 

Directivei 2014/42 care prevăd diferite cazuri de confiscare. A treia se 

referă la întinderea dreptului la o cale de atac efectivă recunoscut 

terțului care susține că deține drepturi de proprietate asupra unui bun 

care a făcut obiectul unei confiscări. 

Documente de referință 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-360/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-360/20
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 Joi, 21 octombrie 2021                                                                                                                                                                    

Hotărâre în cauza C-80/20 Wilo Salmson France 

TVA – Directiva 2006/112/CE – Nașterea dreptului de deducere – 

Perioada nașterii dreptului de deducere 

O întreprindere a introdus o cerere de rambursare în România în anul 

2012, în condițiile în care în anul 2012 exista numai o factură, care nu 

era corectă. În urma respingerii cererii de rambursare pentru anul 

2012, această factură a fost stornată (anulată), fiind emisă o nouă 

factură în anul 2015. Ulterior, a fost introdusă o nouă cerere de 

rambursare pentru anul 2015, care trebuie să fie soluționată. În 

prezent, instanța ridică problema momentului la care a luat naștere 

dreptul de deducere și a momentului la care trebuia depusă cererea de 

rambursare. 

Curtea poate răspunde în speță la una dintre principalele probleme ale 

practicii în materie de TVA: deținerea unei facturi este o condiție 

necesară pentru dreptul de deducere al unei întreprinderi? 

Documente de referință 

 

 

 

  

  
 

     

 

Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cauze 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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