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 Marți, 9 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-91/20 Bundesrepublik Deutschland 

Directiva 2011/95/UE – Standarde referitoare la acordarea unei 

protecții internaționale și la conținutul unei asemenea – Menținerea 

unității familiale a beneficiarului de protecție internațională 

Întrebarea adresată Curții în prezenta cauză este aceea dacă dreptul 

Uniunii și, mai precis, Directiva 2011/95 permite unui stat membru, 

pentru a garanta menținerea unității familiale a unui refugiat, să 

adopte o reglementare în temeiul căreia autoritatea națională 

competentă acordă aceeași protecție internațională copilului minor al 

acestui refugiat fără ca autoritatea respectivă să efectueze o examinare 

individuală a situației în care se găsește acest minor și independent de 

aspectul dacă are nevoie de protecție internațională în sensul directivei 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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menționate. 

Această întrebare se înscrie în cadrul unui litigiu între LW, un copil cu 

cetățenie tunisiană, pe de o parte, și Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați, Germania, 

denumit în continuare „Oficiul”), pe de altă parte, în legătură cu o 

decizie prin care Oficiul a refuzat să îi acorde beneficiul statutului de 

refugiat acordat tatălui său de origine siriană. Oficiul a statuat, pe de o 

parte, că acest copil nu îndeplinea condițiile materiale de acordare a 

statutului respectiv și, pe de altă parte, că putea solicita protecția 

națională a țării sale de origine. 

Această cauză invită Curtea să stabilească măsura în care un stat 

membru poate utiliza marja de apreciere pe care i‑o conferă articolul 3 

din Directiva 2011/95 pentru a extinde domeniul beneficiarilor de 

protecție internațională la membrii de familie ai unui refugiat sau ai 

unui beneficiar de protecție subsidiară pentru a garanta menținerea 

unității familiale a acestora din urmă.  

Documente de referință 

 

 Joi, 11 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-168/20 MH & ILA 

Procedura de faliment - pensii înregistrate la autoritățile fiscale 

naționale 

P Domnul M a fost un dezvoltator imobiliar important în Irlanda. În 

decembrie 2002, o societate care își desfășura activitățile în principal 

în Irlanda și prin intermediul căreia domnul M își desfășura activitatea 

de dezvoltare imobiliară (MMC) a înființat în beneficiul său un plan 

profesional de pensionare supus dreptului irlandez. În iulie 2009, 

domnul M a creat o nouă societate înființată în temeiul dreptului 

irlandez (S Industries), în care deținea statutul de director și angajat.  

Prin actul din 31 august 2009, S Industries și-a înființat propriul plan 

de pensionare cu MH ca administrator, iar domnul M, împreună cu 

soția sa, ca mandatari suplimentari. Beneficiarii acestui plan de 

pensionare au fost domnul M, soția și fiul acestuia. Planul de pensii S 

Industries a fost aprobat ca plan de pensii înregistrat de autoritățile 

fiscale irlandeze, în conformitate cu legislația irlandeză. La 7 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-91/20
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decembrie 2009, MMC a transferat planul de economii pentru pensii 

instituit în 2002 administratorilor planului de pensii S Industries, 

respectiv reclamantului, soției sale și MH. 

Ca urmare a crizei financiare și a prăbușirii pieței imobiliare irlandeze, 

MMC a fost în noiembrie 2010 supusă lichidării obligatorii în Irlanda. 

În ianuarie 2011, domnul M a încetat să mai fie angajat al S Industries 

și, din iulie 2011, nu mai era administrator al planului de pensii S 

Industries. În iulie 2011, s-a stabilit apoi definitiv la Londra (Marea 

Britanie) împreună cu soția sa. În ceea ce privește societatea S 

Industries, care avea un sediu la Londra din decembrie 2011, aceasta a 

fost înregistrată și în Regatul Unit în aprilie 2012, ca societate străină. 

Întrucât cuantumul datoriilor sale personale a depășit suma de un 

miliard de euro, domnul M a fost declarat în faliment la 2 noiembrie 

2012, la cererea proprie, de către Înalta Curte de Justiție (Înalta Curte 

de Justiție, Regatul Unit). Prin cererea Înaltei Curți de Justiție, 

administratorii falimentului au revendicat, în beneficiul masei 

falimentului, drepturile aferente asigurării cuprinse în planul de 

economii pentru pensii. Potrivit curatorilor, această asigurare ar fi avut, 

la 19 august 2020, o valoare de 8.462.870,24 euro. 

Înalta Curte de Justiție solicită Curții să clarifice dacă libertatea de 

stabilire impune ca planurile de economii pentru pensii înregistrate la 

autoritățile fiscale naționale ale altui stat membru al Uniunii, în speță 

Irlanda, să fie excluse din procedura de faliment deschisă în Regatul 

Unit. 

Documente de referință 

 

 Joi, 11 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-214/20 Dublin City Council  

Noțiunea de „timp de lucru” 

MG, un pompier rezervist angajat cu normă parțială de către Consiliul 

orașului Dublin, este, în virtutea unui sistem de serviciu de gardă, pus 

la dispoziția pompierilor. I se cere să participe la 75% din intervențiile 

acestei brigăzi și are dreptul de a se abține de la intervențiile rămase. 

Fără a fi obligat, în perioadele de serviciu, să fie prezent într-un 

anumit loc, MG trebuie, atunci când primește un apel de urgență 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-168/20
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pentru a participa la o intervenție, să ajungă la cazarmă în maximum 

zece minute. Perioada de gardă este, în principiu, 7 zile pe săptămână 

și 24 de ore pe zi și este întreruptă doar de perioade de concediu și 

indisponibilitate anunțate în prealabil. 

MG este însă autorizată să exercite o activitate profesională, cu 

condiția ca această activitate să nu depășească în medie 48 de ore pe 

săptămână. Astfel, exercită activitatea de taximetrist pe cont propriu. 

Având în vedere că orele în care este de gardă pentru angajatorul său 

trebuie calificate drept „timp de lucru” în sensul Legii irlandeze privind 

timpul de lucru și al Directivei 2003/88, MG a depus o plângere în 

acest sens în fața Comisiei pentru relații la locul de muncă (Industrial 

Comisia de Relații, Irlanda). Această plângere fiind respinsă, el a 

introdus o acțiune în fața Tribunalului pentru muncă (Tribunalul de 

muncă, Irlanda). 

MG susține că trebuie să poată răspunde întotdeauna rapid la un apel 

de urgență, care l-ar împiedica să se dedice liber activităților sale 

familiale și sociale, precum și activității sale profesionale de 

taximetrist. Prin impunerea serviciului de gardă 24/7 și refuzul de a 

recunoaște că orele de gardă constituie timp de lucru, Consiliul Local 

Dublin nu ține cont de regulile privind odihna zilnică, odihna 

săptămânală și timpul maxim de lucru săptămânal. 

În acest context, Curtea de Justiție a fost sesizată în vederea 

pronunțării unei hotărâri preliminare de către instanța de muncă. 

Documente de referință 

 

 Joi, 11 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Concluzii în cauza C-485/20 HR Rail  

Egalitate de tratament - Interzicerea oricărei discriminări pe bază de 

handicap - Persoană care efectuează un stagiu în cadrul recrutării sale 

Scopul societății pe acțiuni HR Rail este selecția și recrutarea 

personalului statutar și nestatutar necesar îndeplinirii misiunilor 

societății Infrabel SA și Companiei Naționale a Căilor Ferate Belgiene 

(SNCB).  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-214/20
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Acesta a recrutat un agent de întreținere specializat în întreținerea 

căilor ferate, care și-a început stagiul de practică la Infrabel în 

noiembrie 2016. În decembrie 2017, acest agent stagiar (în 

continuare, agentul) este diagnosticat cu o problemă cardiacă care 

necesită instalarea unui stimulator cardiac, un dispozitiv sensibil la 

câmpurile electromagnetice emise, în special, de căile ferate, astfel 

încât acesta a fost recunoscut ca invalid de către Serviciul Public 

Federal de Securitate Socială (Belgia). 

În urma unui control medical, HR Rail l-a declarat definitiv inapt pentru 

îndeplinirea atribuțiilor pentru care fusese recrutat și l-a repartizat pe 

postul de depozitar la Infrabel. La 26 septembrie 2018, consilierul șef 

al departamentului HR Rail l-a informat pe agent cu privire la 

concedierea acestuia la 30 septembrie 2018, cu interdicție de recrutare 

pe o perioadă de cinci ani la gradul în care fusese recrutat. 

La data de 26 octombrie 2018, Directorul General al HR Rail a informat 

agentul că stagiul angajatului care este declarat inapt total și definitiv 

atunci când nu mai este în măsură să exercite atribuțiile a încetat. 

Agentul a solicitat, în fața Consiliului de Stat (Belgia), anularea deciziei 

de concediere. 

Această instanță națională adresează Curții întrebarea dacă, într-o 

astfel de situație, mai degrabă decât să-l concedieze pe respectivul 

funcționar, angajatorul avea obligația, în temeiul directivei privind 

egalitatea de tratament în materie de muncă, din motive de handicap, 

să repartizeze solicitantul la un alt loc de muncă pentru care era 

competent, capabil și disponibil. 

Documente de referință 

 

 Marți, 16 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-821/19  Comisia Europeană / Ungaria 

Proceduri comune de acordare și retragere a protecției internaționale – 

Directiva 2013/32/UE – Motive de inadmisibilitate a cererilor de 

protecție internațională 

Prin acțiunea formulată, Comisia Europeană solicită Curții să constate 

că Ungaria nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dreptului 

Uniunii pentru următoarele motive: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-485/20
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–        întrucât a introdus un motiv de inadmisibilitate a cererilor de 

protecție internațională, pe lângă cele enumerate în lista exhaustivă 

prevăzută la articolul 33 alineatul (2) din Directiva 2013/32/UE(2); 

–        întrucât a calificat drept infracțiune activitatea de organizare în 

scopul de a permite inițierea unei proceduri de azil de către persoane 

care nu îndeplinesc criteriile pentru acordarea protecției internaționale 

prevăzute de dreptul național și întrucât a adoptat măsuri care 

determină restricții în ceea ce privește persoanele urmărite sau 

sancționate pentru o astfel de infracțiune, cu încălcarea articolului 8 

alineatul (2), a articolului 12 alineatul (1) litera (c) și a articolului 22 

alineatul (1) din Directiva 2013/32, precum și a articolului 10 alineatul 

(4) din Directiva 2013/33/UE(3). 

Documente de referință 

 

 Marți, 16 noiembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-748/19 Prokuratura Rejonowa w 

Mińsku Mazowieckim 

Independența judecătorilor – Compunerea completelor de judecată în 

cauze penale care includ judecători detașați de ministrul justiției 

Prezentele cauze ridică probleme cruciale cu privire la admisibilitatea 

cererilor de decizie preliminară referitoare la cerința privind 

independența judecătorilor care reiese din articolul 19 alineatul (1) al 

doilea paragraf TUE.  

Se solicită Curții să precizeze limitele articolului 19 alineatul (1) TUE, în 

special în lumina hotărârilor recent pronunțate în cauzele A. K. și alții, 

Miasto Łowicz, Maler și Land Hessen1. 

Prezentele cauze ridică de asemenea o problemă de fond importantă: 

dreptul Uniunii se opune unor dispoziții naționale potrivit cărora 

ministrul justiției, care ocupă și poziția de procuror general, poate, pe 

baza unor criterii care nu sunt făcute publice, să detașeze judecători la 

                                                 
1  Hotărârea din 19 noiembrie 2019, A. K. și alții (Independența Camerei Disciplinare a Curții Supreme) 

(C-585/18, C-624/18 și C-625/18, EU:C:2019:982, denumită în continuare „Hotărârea A. K. și alții”), Hotărârea 

din 26 martie 2020, Miasto Łowicz și Prokurator Generalny (C-558/18 și C-563/18, EU:C:2020:234, denumită 

în continuare „Hotărârea Miasto Łowicz”), Hotărârea din 9 iulie 2020, Land Hessen (C-272/19, EU:C:2020:535, 

denumită în continuare „Hotărârea Land Hessen”), și Ordonanța din 2 iulie 2020, S.A.D. Maler und 

Anstreicher (C-256/19, EU:C:2020:523, denumită în continuare „Ordonanța Maler” 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-821/19
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instanțele superioare pentru o perioadă nedeterminată și, în orice 

moment, să pună capăt în mod discreționar acestor detașări? 

Documente de referință 

 

  

 

 

Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 Miercuri,10 noiembrie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza T-612/17 Google et Alphabet / Comisia 

Europeană  

Concurență 

Google și Alphabet solicită anularea deciziei Comisiei din 27 iunie 

2017 referitoare la procedurile în temeiul articolului 102 din TFUE și 

ale articolului 54 din Acordul privind SEE (AT.39741 – Google Search 

(Shopping)). 

Documente de referință 

 

 

 Miercuri,10 noiembrie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza T-353/20 AC Milan / EUIPO - InterES 

(ACM 1899 AC MILAN) 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-748/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-612/17
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Proprietate intelectuală 

La 2 februarie 2017, reclamanta, Associazione Calcio Milan SpA (AC 

Milan), a depus o cerere de înregistrare a unei mărci la EUIPO. 

Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasa 16 

din Acordul de la Nisa, care include hârtie, carton, articole de papetărie 

și articole de birou. 

Cererea de marcă a fost publicată în Buletinul mărcilor Uniunii 

Europene nr. 2017/023 din 3 februarie 2017. La 6 aprilie 2017, 

cealaltă parte în procedura în fața camerei de recurs a EUIPO, InterES, a 

depus o opoziție la înregistrare a mărcii pentru produsele menționate 

anterior din clasa 16. 

Prin decizia din 30 noiembrie 2018, divizia de opoziție a admis 

opoziția în întregime. Reclamanta a formulat ulterior recurs împotriva 

deciziei diviziei de opoziție. La 20 februarie 2020, Camera a doua de 

recurs a EUIPO a respins recursul. Astfel, camera de recurs a 

concluzionat că, ținând seama de identitatea sau de gradul ridicat de 

similitudine al produselor, de similitudinea medie a semnelor în litigiu 

și de caracterul distinctiv inerent al mărcii anterioare, exista un risc de 

confuzie. 

Reclamanta solicită anularea deciziei diviziei de opoziție întemeiată pe 

(i) încălcarea articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 

2018/625 al Comisiei din 5 martie 2018 și a articolului 18 alineatul (1) 

litera (a) din Regulamentul 2017. /1001, iar în al doilea rând (ii) 

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 

2017/1001. 

Documente de referință 

 

 

 Miercuri,10 noiembrie 2021                                                                                                                                                       

Hotărâre în cauza T-495/19 România / Comisia Europeană  

Politică de coeziune 

La 18 iunie 2013, propunerea de inițiativă a cetățenilor (ICE) intitulată 

„Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și menținerea 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-353/20
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culturilor regionale” a fost prezentată Comisiei Europene. Potrivit 

informațiilor furnizate de organizatorii săi, aceasta a urmărit să se 

asigure că Uniunea Europeană, în cadrul politicii de coeziune, acordă o 

atenție deosebită regiunilor ale căror caracteristici etnice, culturale, 

religioase sau lingvistice diferă de cele ale regiunilor învecinate. 

Printr-o decizie din 25 iulie 2013, Comisia a respins cererea de 

înregistrare a propunerii de ICE în litigiu, pe motiv că aceasta se afla în 

mod vădit în afara cadrului competențelor sale care îi permiteau să 

prezinte o propunere de act juridic al Uniunii. Acțiunea în anulare 

introdusă împotriva acestei decizii a fost respinsă de Tribunal. Sesizată 

în recurs, Curtea a casat hotărârea Tribunalului, precum și decizia din 

25 iulie 2013. 

Ulterior, la 30 aprilie 2019, Comisia a adoptat o nouă decizie de 

înregistrare a propunerii de ICE contestată. România, susținută de 

Ungaria, a introdus o acțiune în anulare împotriva acestei decizii. 

Documente de referință 

 

 

 

 
 

     

 

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