
1 

 

 

  
 
 
 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene  

Newsletter 

10 ianuarie 2021 – 21 ianuarie 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, 13 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Hotărâre în cauza C-282/19 MIUR și Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania 

Contracte încheiate cu profesori de religie catolică din sectorul 

public – Absența unor măsuri menite să prevină recurgerea 

abuzivă la contracte pe durată determinată 

Prezenta cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di 

Napoli (Tribunalul din Napoli, Italia, denumit în continuare 

„instanța de trimitere”) se înscrie într‑o serie de cauze referitoare 

la recurgerea la contracte de muncă pe durată determinată în 

sectorul public din Italia și la normele naționale care se opun 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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transformării acestora în contracte pe durată nedeterminată.  

Instanța de trimitere are două preocupări esențiale.  

 În primul rând, dacă circumstanțele din litigiul principal 

prezintă „motive obiective” care să justifice recurgerea la 

contracte pe durată determinată.  

 În al doilea rând, instanța de trimitere ridică problema 

dacă o interdicție în temeiul legislației statului membru și 

care a fost afirmată de Corte costituzionale (Curtea 

Constituțională, Italia), privind transformarea contractelor 

pe durată determinată în contracte pe durată 

nedeterminată, este compatibilă cu dreptul Uniunii. 

Documente de referință 

 

 Joi, 13 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Hotărâre în cauzele C-177/19 Germania - Ville de 

Paris și alții / Comisia Europeană - C-178/19  Ungaria 

- Ville de Paris și alții / Comisia Europeană - C-179/19  

Comisia Europeană / Ville de Paris și alții 

Mediu – emisii de oxid de azot 

Prin adoptarea Directivei 2007/46, legiuitorul Uniunii a stabilit un 

cadru armonizat pentru omologarea autovehiculelor, în vederea 

facilitării înmatriculării, vânzării și punerii în circulație a acestora 

în Uniune.  

În acest context, Comisia Europeană a instituit o procedură de 

testare a emisiilor în condiții reale de conducere (denumită în 

continuare „RDE”) ale vehiculelor private și comerciale ușoare, 

omologate în conformitate cu reglementările aplicabile, pentru a 

reflecta mai bine emisiile măsurate pe drum. Cerințele pentru 

testele RDE au fost apoi completate de Regulamentul Comisiei 

2016/646, care stabilește valori de emisie de oxid de azot care nu 

trebuie depășite în timpul acestor teste. 

Orașul Paris, orașul Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid au 

introdus fiecare o acțiune în anularea regulamentului în litigiu, în 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-282/19
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măsura în care le împiedica să impună restricții de circulație 

vehiculelor private în ceea ce privește emisiile lor poluante. 

Documente de referință 

 

 Joi, 13 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Hotărâre în cauza C-110/20 Regione Puglia 

Condiții de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, 

explorare și extracție a hidrocarburilor – Autorizație de 

prospectare a hidrocarburilor într‑o anumită zonă geografică 

pentru o anumită perioadă de timp 

Prezenta cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di 

Stato (Consiliul de Stat, Italia, instanța de trimitere) privește 

interpretarea anumitor dispoziții ale Directivei 94/22/CE privind 

condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, 

explorare și extracție a hidrocarburilor. 

În esență, instanța de trimitere dorește să afle dacă Directiva 

94/22 obligă un stat membru să stabilească și să impună o limită 

absolută în ceea ce privește întinderea geografică a unei zone 

pentru care unui operator i se poate acorda o autorizație pentru 

activitățile de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor. 

Documente de referință 

 

 Marți, 18 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Hotărâre în cauza C-118/20 Wiener Landesregierung 

Cetățenia Uniunii Europene – Articolele 20 și 21 TFUE – Renunțare 

la cetățenia unui stat membru pentru a obține cetățenia unui alt 

stat membru în conformitate cu asigurarea acestuia din urmă că va 

naturaliza persoana interesată 

Legislația națională a unui stat membru îi permite acestuia să 

revoce, pentru motivul unor contravenții legate de siguranța 

rutieră, asigurarea privind acordarea cetățeniei unui resortisant 

care, având doar cetățenia unui singur stat membru, a renunțat la 

această cetățenie și, prin urmare, la statutul său de cetățean al 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-177/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-110/20
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Uniunii Europene pentru a obține cetățenia unui alt stat membru, 

în conformitate cu decizia autorităților statului respectiv care 

prevede o asemenea asigurare; acest lucru împiedică, în 

consecință, persoana respectivă să redobândească statutul de 

cetățean al Uniunii. 

În speță, Curtea este chemată să dea o interpretare articolului 20 

TFUE în cadrul jurisprudenței rezultate din Hotărârile Rottmann și 

Tjebbes și alții și să deschidă o a treia parte a capitolului privind 

obligațiile statelor membre în materie de dobândire și de pierdere 

a cetățeniei în raport cu dreptul Uniunii. 

Documente de referință 

 

 Marți, 18 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Hotărâre în cauza C-261/21 Thelen Technopark Berlin 

Concurență 

Instanța națională, ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de 

atac în dreptul intern, în cadrul unei proceduri în care, în scopul 

de a obține anularea hotărârii atacate, prin cererea unei părți se 

invocă în mod direct încălcarea principiilor enunțate de Curtea de 

Justiție în cadrul aceleiași proceduri, poate să verifice aplicarea 

corectă în speță a principiilor enunțate de Curte în cadrul aceleiași 

proceduri? 

Aceasta este principala întrebate adresată de către Consiglio di 

Stato (Italia) Curții de Justiție. 

Documente de referință 

 

 Joi, 20 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Hotărâre în cauza C-51/20 Comisia Europeană / 

Grecia 

Neîndeplinire a obligațiilor – Acțiune în temeiul articolului 260 

TFUE – Sancțiuni pecuniare – Metodă de calcul 

În temeiul articolului 260 alineatul (2) TFUE, în cazul în care 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-118/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-261/21


5 

 

consideră că un stat membru nu a luat măsurile pe care le impune 

executarea unei hotărâri pentru neîndeplinirea obligațiilor 

pronunțate în temeiul alineatului (1) al aceluiași articol, Comisia 

Europeană poate sesiza Curtea, solicitând aplicarea în privința 

statului membru a unor sancțiuni pecuniare constând în plata 

unei penalități cu titlu cominatoriu sau a unei sume forfetare, 

prima având ca scop sancționarea continuării încălcării după 

hotărârea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, iar a doua 

având ca scop prevenirea încălcărilor repetate din partea statului 

membru.  

În acțiunea prin care deferă Curții un stat membru în temeiul 

articolului 260 alineatul (2) TFUE, Comisia precizează cuantumul 

acestor sancțiuni pe care ea îl consideră adecvat în funcție de 

circumstanțe.  

Pentru stabilirea cuantumului, ea utilizează o metodă de calcul 

descrisă, cel mai recent, într‑o comunicare din 12 decembrie 2005 

(denumită în continuare „Comunicarea din 2005”). Această 

metodă de calcul ia în considerare – pe lângă alte elemente, 

precum gravitatea și durata încălcării – capacitatea de plată a 

statului membru incriminat, exprimată prin intermediul 

așa‑numitului factor „n”.  

Calcularea factorului „n” se baza inițial pe două componente, pe 

de o parte, produsul intern brut (PIB) al statului membru în cauză, 

iar de cealaltă parte, numărul de voturi de care acesta din urmă 

dispunea în cadrul Consiliului pentru voturile cu majoritate 

calificată.  

După intrarea în vigoare la 1 aprilie 2017 a noului sistem de 

calcul al majorității calificate în cadrul Consiliului, prevăzut la 

articolul 16 alineatul (4) TUE, Curtea a reținut în Hotărârea din 14 

noiembrie 2018, Comisia/Grecia, că regula dublei majorități pe 

care se bazează acest sistem nu este direct aplicabilă 

mecanismului de calcul al sancțiunilor aplicate statelor membre în 

cadrul procedurilor de constatare a încălcării obligațiilor și, deci, 

nu poate înlocui sistemul precedent de ponderare a voturilor pe 

care se baza până atunci calculul factorului „n”.  

Așadar, în 2019, Comisia a adoptat o nouă comunicare prin care a 

modificat componenta factorului „n” nelegată de PIB, înlocuind, 
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practic, criteriul reprezentat de numărul de voturi în cadrul 

Consiliului cu criteriul diferit al numărului de reprezentanți în 

Parlamentul European alocat fiecărui stat membru. 

Cuantumurile sancțiunilor pe care Comisia îi propune Curții să le 

aplice Republicii Elene în cadrul prezentei acțiuni, formulate în 

temeiul articolului 260 alineatul (2) din TFUE, au fost determinate 

prin aplicarea acestei noi metode de calcul al factorului „n”. 

Prin această acțiune, Comisia solicită Curții să constate încălcarea 

de către Republica Elenă a obligațiilor care îi revin în temeiul 

articolului 260 alineatul (1) din TFUE întrucât nu a luat toate 

măsurile necesare pentru executarea Hotărârii din 9 noiembrie 

2017, Comisia/Grecia. 

Documente de referință 

 

 Joi, 20 ianuarie 2021                                                                                                                        

 Hotărâre în cauza C-899/19 P România / Comisia 

Europeană 

Inițiativă a cetățenilor europeni 

Potrivit Tratatului UE, în cadrul unei inițiative a cetățenilor 

europeni (denumită în continuare „ICE”), cetățenii Uniunii, în 

număr de cel puțin un milion, resortisanți ai unui sfert din statele 

membre, pot lua inițiativa de a invita Comisia să propună 

legiuitorului Uniunii să adopte un act juridic în scopul aplicării 

tratatelor. Înainte de a putea începe strângerea numărului necesar 

de semnături, organizatorii ICE trebuie să îl înregistreze la 

Comisie, care examinează scopul și obiectivele acestuia. Comisia 

poate refuza înregistrarea ICE, în special atunci când obiectul 

acesteia din urmă nu intră în mod evident în competența sa. 

La 15 iulie 2013, un comitet al cetățenilor a prezentat Comisiei o 

propunere ICE intitulată „Minority SafePack - Un milion de 

semnături pentru diversitate în Europa”. Această ICE își propune 

să solicite Uniunii să îmbunătățească protecția persoanelor 

aparținând minorităților naționale și lingvistice și să consolideze 

diversitatea culturală și lingvistică în Uniune prin adoptarea unei 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-51/20
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serii de acte legislative.  

Prin decizia din 13 septembrie 2013, Comisia a refuzat să 

înregistreze propunerea de ICE, pe motiv că aceasta nu era în mod 

evident de competența sa.  

Organizatorii ICE au contestat decizia Comisiei în fața Tribunalului 

Uniunii Europene, care, prin hotărârea sa din 3 februarie 2017, a 

anulat decizia pe motiv că Comisia nu și-a îndeplinit obligația de 

motivare. În urma acestei hotărâri, Comisia a înregistrat parțial 

această ICE prin decizia din 29 martie 2017 (denumită în 

continuare „decizia atacată”).  

La 28 iunie 2017, România a formulat recurs în anularea deciziei 

atacate. Prin Decizia din 24 septembrie 2019, Tribunalul i-a 

respins recursul. România a făcut recurs la Curtea de Justiție. 

Potrivit României, Tribunalul a greșit în interpretarea dispozițiilor 

tratatelor referitoare la competențele Uniunii și la obligația de 

motivare care revine Comisiei. De asemenea, acesta susține că 

Tribunalul a săvârșit nereguli de procedură în cursul fazei orale a 

procedurii. 

Documente de referință 

 

 Joi, 20 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Hotărâre în cauza C-432/20 Landeshauptmann von 

Wien  

Politica privind imigrarea – Directiva 2003/109/CE – Articolul 9 

alineatul (1) litera (c) – Pierderea statutului de resortisant al unei 

țări terțe rezident pe termen lung – Absență de pe teritoriul 

Uniunii timp de 12 luni consecutive 

În prezenta cauză având ca obiect o cerere de decizie preliminară 

formulată în temeiul articolului 267 TFUE, Verwaltungsgericht 

Wien (Tribunalul Administrativ din Viena, Austria) adresează Curții 

trei întrebări preliminare privind interpretarea articolului 9 

alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/109/CE privind statutul 

resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între ZK, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-899/19
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resortisant kazah, pe de o parte, și Landeshauptmann von Wien 

(Guvernatorul landului Viena, Austria), pe de altă parte, în legătură 

cu refuzul acestuia din urmă de a reînnoi statutul de resortisant al 

unei țări terțe rezident pe termen lung al lui ZK.  

Decizia de respingere era motivată de faptul că ZK a locuit în 

fiecare an, între august 2013 și august 2018, doar câteva zile în 

Uniunea Europeană. Instanța de trimitere apreciază că legislația 

austriacă aplicabilă în speță, care prevede că șederile de scurtă 

durată și intermitente în Uniune nu sunt suficiente pentru a 

împiedica pierderea acestui statut juridic ca urmare a absenței de 

pe teritoriul Uniunii timp de peste 12 luni, nu este compatibilă cu 

articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/109. În 

temeiul acestei dispoziții, un resortisant al unei țări terțe își 

pierde dreptul la statutul de rezident pe termen lung în cazul 

„absenț[ei] de pe teritoriul [Uniunii] timp de 12 luni consecutive”. 

Potrivit instanței de trimitere, legislația austriacă sus‑menționată 

ar depăși ceea ce impune și autorizează dreptul Uniunii. 

Prezenta cauză oferă Curții oportunitatea de a se pronunța cu 

privire la o chestiune de drept inedită, și anume condițiile impuse 

de articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/109 pentru 

retragerea de către autoritățile naționale a statutului de 

resortisant al unei țări terțe rezident pe termen lung. Mai concret, 

Curtea va trebui să precizeze care sunt cerințele în ceea ce 

privește durata și calitatea șederii pe teritoriul Uniunii la care va 

trebui să se conformeze orice resortisant al unei țări terțe pentru 

a putea păstra statutul juridic pe care i‑l conferă Directiva 

2003/109. 

Documente de referință 

 

 Joi, 20 ianuarie 2021                                                                                                                   

 Concluzii în cauza C-328/20 Comisia Europeană/ 

Austria  

Alocații familiale 

De la 1 ianuarie 2019, Austria ajustează cuantumul forfetar al 

alocațiilor familiale și pe cel al diferitelor avantaje fiscale pentru 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-432/20
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lucrătorii ai căror copii sunt rezidenți permanent în alt stat 

membru, în funcție de nivelul general al prețurilor din statul 

membru în cauză.  

Având în vedere că diferența de tratament care rezultă pentru 

lucrătorii migranți în principal față de cetățeni sunt contrare 

dreptului UE, Comisia a introdus o acțiune pentru neîndeplinirea 

obligațiilor împotriva Austriei în fața Curții de Justiție. 

Documente de referință 

 

 Joi, 20 ianuarie 2021                                                                                                                        

 Concluzii în cauza C-430/21 RS 

 Statul de drept – Principiul independenței judiciare 

Un judecător național poate fi împiedicat și expus riscului de a fi 

expus la proceduri disciplinare și la sancțiuni ca urmare a 

examinării conformității cu dreptul UE a unei dispoziții de drept 

național care a fost considerată constituțională de către instanța 

constituțională a statului membru respectiv ?  

Acesta este principala întrebare a prezentei cereri de pronunțare a 

unei hotărâri preliminare a Curții de Apel Craiova. Cererea 

vizează, în esență, interpretarea articolului 19 alineatul (1) al 

doilea paragraf TUE, coroborat cu articolul 2 TUE și cu articolul 47 

din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită 

în continuare „Carta”).  

Documente de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-328/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-430/21
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 Miercuri, 19 ianuarie 2021, 11.00 

 Hotărâre în cauza T-610/19 Deutsche Telekom / 

Comisia Europeană 

Abuz de poziție dominantă pe piața serviciilor de telecomunicații 

Prin decizia din 15 octombrie 2014, Comisia a impus Deutsche 

Telekom o amendă de 31 070 000 EUR pentru abuz de poziție 

dominantă pe piața slovacă a serviciilor de telecomunicații.  

Deutsche Telekom a introdus o acțiune în anularea acestei decizii, 

cu plata amenzii la 16 ianuarie 2015. Prin hotărârea din 13 

decembrie 2018, Tribunalul a admis parțial recursul formulat de 

Deutsche Telekom și a redus cuantumul amenzii cu 12.039.019 

euro. La 19 februarie 2019, Comisia a rambursat această sumă 

către Deutsche Telekom. 

Prin scrisoarea din 28 iunie 2019 (denumită în continuare „decizia 

atacată”), Comisia a refuzat, pe de altă parte, să plătească 

Deutsche Telekom dobânzi pentru perioada cuprinsă între data 

plății amenzii și data rambursării, considerată necuvenită 

(denumită în continuare „perioada în cauză”).  

Astfel, Deutsche Telekom a introdus o acțiune în fața Tribunalului 

prin care solicită anularea deciziei atacate, precum și obligarea 

Comisiei la plata unei despăgubiri pentru pierderea de profit ca 

urmare a lipsirii de beneficiu, în cursul perioadei în cauză, a părții 

a amenzii plătite în mod necuvenit sau, în subsidiar, compensarea 

prejudiciului pe care l-ar fi suferit ca urmare a refuzului Comisiei 



11 

 

de a plăti dobânzi de întârziere la această sumă. 

Documente de referință 
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