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 Marți, 14 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-490/20 Stolichna obshtina, rayon 

„Pancharevo“ 

Copilul unui cuplu căsătorit de același sex născut într‑un stat membru 

– Act de naștere eliberat de acest stat membru care desemnează două 

mame pentru copil, printre care o resortisantă a unui alt stat membru 

– Reglementare națională a acestui al doilea stat membru prin care nu 

se admite eliberarea unui act de naștere care să desemneze două 

mame 

Un stat membru trebuie să elibereze un act de naștere în care sunt 

înscrise două femei ca mame, dintre care una este resortisantă a 

acestui stat membru, ale unui copil născut în alt stat membru în care 

i‑a fost eliberat un asemenea act de naștere? Aceasta este în esență 

întrebarea adresată Curții de Administrativen sad Sofia‑grad 

(Tribunalul Administrativ din Sofia, Bulgaria) în prezenta procedură 

preliminară. 

Refuzul autorităților bulgare de a elibera un asemenea act de naștere 

este motivat în esență de faptul că dreptul bulgar nu permite înscrierea 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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a două mame în calitate de părinți ai unui copil într‑un act de naștere. 

Această imposibilitate provine din faptul că, în Bulgaria, prevalează 

concepția familiei numite „tradițională” care constituie, potrivit 

indicațiilor instanței de trimitere, o valoare protejată cu titlu de 

identitate națională, în sensul articolului 4 alineatul (2) TUE. Dat fiind 

că acest lucru presupune că nu poate exista decât o singură mamă a 

unui copil, autoritățile bulgare consideră, așadar, necesară 

identificarea femeii care a născut copilul pentru a o înscrie numai pe 

ea în actul de naștere, informație pe care cuplul în cauză refuză să o 

dezvăluie. 

Eliberarea actului de naștere solicitat ar confirma nu numai, în fapt, 

cetățenia copilului în cauză, ci și statutul său de cetățean al Uniunii 

Europene. De aceasta depinde și posibilitatea reclamantei din litigiul 

principal și a soției sale de a fi considerate părinții fiicei lor în temeiul 

dreptului național al statului membru de origine al uneia dintre ele. În 

aceste condiții, instanța de trimitere a sesizat Curtea cu întrebarea 

dacă refuzul de a elibera un act de naștere bulgar prin care să se 

recunoască legăturile de rudenie stabilite în Spania este contrar 

articolului 21 alineatul (1) TFUE, precum și drepturilor fundamentale 

prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Documente de referință 

 

 Joi, 16 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-203/20 AB 

Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – 

Decizia‑cadru 2002/584/JAI – Principiul ne bis in idem – Încetarea 

procesului ca urmare a unei amnistii – Revocarea amnistiei 

Instanța de trimitere intenționează să emită un mandat european de 

arestare în temeiul Deciziei‑cadru 2002/584/JAI împotriva unui 

resortisant slovac. Cu toate acestea, procesul penal care justifică acest 

mandat a fost, într‑o primă etapă, încetat ca urmare a unei amnistii și 

nu a fost redeschis decât după revocarea acestei amnistii. 

În prezent, problema care se ridică în esență este aceea dacă principiul 

ne bis in idem, enunțat la articolul 50 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, se opune emiterii mandatului 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/21
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european de arestare. 

Documente de referință 

 

 Joi, 16 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Concluzii în cauzele C-885/19 P Fiat Chrysler Finance 

Europe / Comisia Europeană & C-898/19 P Irlanda / 

Comisia Europeană 

Hotărâri fiscale 

Fiat Chrysler Finance Europe face apel la hotărârea Tribunalului din 24 

septembrie 2019 (a se vedea CP 118/19) care a menținut Decizia (UE) 

2016/2326 a Comisiei privind măsura de ajutor acordată de 

Luxemburg Fiat Chrysler Finance Europe. 

La 3 septembrie 2012, autoritățile fiscale luxemburgheze au emis o 

decizie fiscală în favoarea Fiat Chrysler Finance Europe (denumită în 

continuare „FFT”), o întreprindere din grupul Fiat care a furnizat servicii 

de trezorerie și finanțare companiilor din grup stabilite în Europa. 

Decizia fiscală în litigiu a aprobat o metodă de determinare a 

remunerației FFT pentru aceste servicii, care i-a permis lui FFT să-și 

determine anual profitul impozabil pentru impozitul pe profit în Marele 

Ducat al Luxemburgului. 

În 2015, Comisia a concluzionat că decizia fiscală constituia ajutor de 

stat în temeiul articolului 107 TFUE și că era un ajutor de funcționare 

incompatibil cu piața internă. De asemenea, a reținut că Marele Ducat 

al Luxemburgului nu i-a notificat propunerea de decizie fiscală și nu a 

respectat obligația de suspendare. Comisia a constatat că Marele Ducat 

al Luxemburgului era obligat să recupereze ajutorul ilegal și 

incompatibil de la FFT. 

Marele Ducat al Luxemburgului și FFT au introdus fiecare în fața 

Tribunalului o acțiune în anularea deciziei Comisiei. Tribunalul a 

respins acțiunile și a confirmat validitatea deciziei Comisiei. 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-203/20
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190118en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-885/19


4 

 

 Joi, 16 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Concluzii în cauzele C-562/21 & C-563/21 PPU Openbaar 

Ministerie  

Cooperare polițienească și judiciară în materie penală - mandat 

european de arestare 

C-562/21 PPU 

Prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulată 

de Rechtbank Amsterdam (Tribunalul Amsterdam), se referă la 

examinarea și executarea unui mandat european de arestare (denumit 

în continuare „MEA”). MEA a fost emis de o autoritate judiciară 

poloneză la 6 aprilie 2021 în scopul executării unei pedepse privative 

de libertate de doi ani. 

Potrivit instanței de trimitere, deficiențele sistemice sau generalizate 

referitoare la independența sistemului judiciar în statul membru 

emitent constituie o încălcare a esenței dreptului fundamental la un 

proces echitabil garantat de articolul 47 alineatul (2) din cartă, și 

anume, un adevărat risc al încălcării dreptului la un tribunal 

independent. 

În acest context, instanța de trimitere urmărește să stabilească ce 

criteriu ar trebui să aplice o autoritate judiciară de executare atunci 

când examinează dacă, în statul membru emitent, procesul care a 

condus la condamnare s-a desfășurat cu încălcarea dreptului la o 

instanță instituit anterior de lege. 

C-563/21 PPU 

Această cauză se referă la examinarea a șase mandate europene de 

arestare (MEA), care au fost emise de autoritățile judiciare poloneze 

împotriva unui cetățean polonez. Tribunalul districtual din Amsterdam 

(denumit în continuare „instanța de trimitere”) trebuie să decidă cu 

privire la executarea acestor MEA. 

Instanța de trimitere urmărește să stabilească ce criteriu trebuie să 

aplice pentru a aprecia dacă există un risc al încălcării dreptului la un 

tribunal instituit anterior de lege. 

Documente de referință 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/21
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 Marți, 21 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauzele C-146/20 Azurair - C-188/20 Azurair 

- C-196/20 Azurair - C-270/20 Azurair, C-263/20 

Airhelp și C-395/20 Corendon Airlines 

Transporturi aeriene – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Norme 

comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în 

eventualitatea anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor 

Cererile de decizie preliminară formulate de Landgericht Düsseldorf 

(Tribunalul Regional din Düsseldorf, Germania) și de Landesgericht 

Korneuburg (Tribunalul Regional din Korneuburg, Austria) privesc 

interpretarea articolului 2 literele (b), (f), (g), (h) și (l), a articolului 3 

alineatul (2) litera (a), a articolului 5 alineatul (1), a articolului 7 

alineatele (1) și (2), a articolului 8 alineatul (1) litera (b) și a articolului 

14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor 

norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor 

în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii 

prelungite a zborurilor. 

Aceste cereri au fost formulate în cadrul unor litigii între pasageri 

aerieni, pe de o parte, și mai multe companii aeriene, pe de altă parte, 

în legătură cu compensația pentru anularea sau întârzierea prelungită 

a zborurilor lor.  

Acestea ridică mai multe probleme juridice inedite și complexe cu 

privire la care Curtea va avea ocazia să se pronunțe.  

Aceste probleme juridice pot fi grupate în general în trei complexe 

tematice diferite, și anume drepturile pasagerilor în cadrul unei relații 

tripartite care include un operator de turism ce nu este asociat 

operatorului de transport aerian, posibilitatea de a obține o 

compensație în cazul devansării orei de plecare a unui zbor și, în 

sfârșit, sfera obligației care revine oricărui operator de transport aerian 

de a furniza pasagerilor informații cu privire la normele în materie de 

compensare și de asistență prevăzute de Regulamentul nr. 261/2004. 

Documente de referință 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-146/20
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 Marți, 21 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-124/20 Bank Melli Iran 

Protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații 

adoptate de o țară terță – Măsuri restrictive împotriva Iranului 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește interpretarea 

Regulamentului (CE) nr. 2271/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 

de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații 

adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe 

aceasta sau care rezultă din aceasta.  

Aceasta își are originea directă în decizia din luna mai 2018 a 

președintelui american (de la momentul respectiv) Donald Trump, în 

numele Statelor Unite ale Americii, de a se retrage din ceea ce este 

cunoscut sub denumirea informală de acord privind programul nuclear 

iranian, acord care fusese încheiat în luna iulie 2015.  

Documente de referință 

 

 Marți, 21 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-497/20 Randstad Italia 

Acțiune în anulare împotriva deciziei de atribuire a unui contract de 

achiziții publice 

Prezenta cerere de decizie preliminară pune în discuție aspecte 

importante și, în anumite privințe, inedite în ceea ce privește dacă un 

stat membru este obligat să acorde un drept la o cale de atac 

suplimentară atunci când o instanță de apel a interpretat sau a aplicat 

în mod eronat dreptul Uniunii.  

De asemenea, se solicită să se stabilească celelalte căi de atac (dacă 

există astfel de căi de atac) aflate la dispoziția părții prejudiciate, în 

cazul în care nu există un astfel de drept la o cale de atac. 

Aceasta a fost formulată în cadrul unui litigiu între Randstad Italia SpA 

și Umana SpA, Azienda USL (Agenția locală pentru sănătate din 

regiunea Valle d’Aosta, Italia, denumită în continuare „USL”), IN. VA 

SpA și Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA. Acest litigiu privește, 

pe de o parte, excluderea Randstad de la o procedură de atribuire a 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-124/20
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unui contract de achiziții publice și, pe de altă parte, legalitatea acestei 

proceduri. 

Curtea este chemată să se pronunțe cu privire la întinderea obligației 

statelor membre, prevăzută la articolul 1 din Directiva 89/665, de a 

asigura o cale de atac efectivă în materie de contracte de achiziții 

publice atunci când, în cadrul unei acțiuni în anularea deciziei de 

atribuire a unui contract de achiziții publice, ofertantul câștigător 

introduce o acțiune incidentă împotriva ofertantului respins. 

Documente de referință 

 

 Marți, 21 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-243/20 Trapeza Peiraios 

Clauze abuzive în contractele de credit  

Prezenta cerere este formulată în contextul unui litigiu între DP și SG, 

rezidenți în Grecia („reclamanții”), și Trapeza Peiraios AE, stabilită în 

Grecia („banca”), cu privire la natura pretins abuzivă a clauzelor într-un 

contract de împrumut încheiat între părți. 

La 3 septembrie 2004, reclamanții au încheiat cu banca un contract 

pentru un împrumut pentru locuință în valoare de 100.000 EUR. 

Prin două modificări ale contractului inițial, semnat la 26 martie 2007 

și, respectiv, 25 iunie 2007, contractul respectiv, denominat inițial în 

euro (EUR), a fost transformat într-un contract exprimat în franci 

elvețieni (CHF), la propunerea unui angajat al băncii, conform căruia o 

astfel de conversie ar avea ca efect reducerea ratelor lunare. 

Curtea de Justiție a fost sesizată în această privință. 

Documente de referință 

 

 Marți, 21 decembrie 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hotărâre în cauzele C-357/19 Ministerul Public și alții - C-

547/19 CY și alții, C-379/19 DNA - Serviciul Teritorial 

Oradea, C-811/19 - C-840/19 Ministerul Public – 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-497/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-243/20
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Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și alții  

Statul de drept 

Pe parcursul anului 2019, mai multe instanțe române au adresat 

întrebări Curții de Justiție cu privire la independența judiciară, statul de 

drept și lupta împotriva corupției. Primul grup de cauze a vizat diverse 

modificări ale legislației naționale privind sistemul judiciar, care au 

fost în mare parte efectuate prin ordonanțe de urgență (a se vedea 

comunicatul de presă aici). 

Prezentele cauze formează un al doilea grup a cărui temă principală 

este dacă anumite hotărâri ale Curții Constituționale a României 

încalcă principiul independenței judiciare, statul de drept, precum și 

protecția intereselor financiare ale Uniunii.  

Documente de referință 

 

 Marți, 21 decembrie 2021                                                                                                                                                                

Hotărâre în cauza C-251/20 Gtflix Tv 

Publicare pe internet a unor comentarii care denigrează o persoană 

juridică – Acțiuni având ca obiect rectificarea informațiilor, ștergerea 

conținutului și despăgubirea pentru prejudiciul suferit 

Încă de la intrarea în vigoare a Convenției de la Bruxelles privind 

competența judiciară și executarea hotărârilor judecătorești și 

înlocuirea ulterioară a acesteia cu diferitele reiterări ale 

Regulamentului de la Bruxelles, întregul corpus de drept internațional 

privat „europenizat” a urmărit să promoveze previzibilitatea și 

securitatea în alocarea competenței în materie civilă instanțelor din 

fiecare stat membru în parte.  

De asemenea, sistemul prevăzut prin Convenția de la Bruxelles a 

urmărit, acolo unde era posibil, să concentreze posibilele soluții 

jurisdicționale în legătură cu o anumită cauză în cât mai puține 

sisteme juridice posibile, și anume acelea care au cea mai strânsă 

legătură cu acțiunea. 

Aceste obiective au fost puse însă sub semnul întrebării de o serie de 

cauze care datează cel puțin de la pronunțarea de către Curte a 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210082ro.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/19
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Hotărârii Shevill, în 1995. Problema devine mai acută în cazul în care 

un reclamant a solicitat despăgubiri în temeiul răspunderii 

extracontractuale pentru publicații calomnioase și pentru alte tipuri 

similare de publicații, în cadrul căreia se pretinde că fapta ilicită a 

cauzat un prejudiciu într‑o varietate de jurisdicții diferite. În astfel de 

împrejurări, nu pare posibil să se aplice o normă care abordează în 

mod satisfăcător aceste obiective potențial conflictuale ale securității, 

previzibilității și proximității, pe de o parte, evitând în același timp o 

multitudine de competențe judiciare posibile, pe de altă parte. Aceste 

dificultăți sunt accentuate de progresele tehnologice ale lumii 

contemporane în cazul în care anumite comentarii pretins calomnioase 

sau, altfel spus, ilicite au fost publicate pe internet. 

Acesta este cadrul juridic general al întrebărilor în materie de 

competență ridicate de prezenta cerere de decizie preliminară, care 

vizează interpretarea articolului 7 punctul 2 din Regulamentul nr. 

1215/2012. 

Cererea a fost formulată în contextul unui litigiu între Gtflix Tv, o 

societate de divertisment pentru adulți cu sediul în Republica Cehă, și 

DR, un regizor, producător și distribuitor de filme pornografice cu 

domiciliul în Ungaria, referitor la o despăgubire pentru pretinsele 

afirmații derogatorii făcute de DR pe mai multe site‑uri internet și pe 

mai multe forumuri.  

Documente de referință 

 

 
 

     

 

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

interesante cauze din următoarele două săptămâni, plus o 
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