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Curtea de Justiție 
 

 

Joi, 26 ianuarie 2023                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-205/21 Ministerstvo na vatreshnite raboti 

Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Împotriva lui V.S. a fost inițiată o procedură penală pentru fraudă în ceea ce privește 

stabilirea și plata datoriilor fiscale în legătură cu două societăți comerciale. 

 

V.S. a refuzat să se supună colectării, de către autoritățile de poliție bulgare, a 

amprentei digitale și a datelor sale fotografice în scopul înregistrării acestora și la 

prelevarea unei probe în vederea stabilirii profilului său ADN. 

 

În baza legislației naționale care prevede înregistrarea polițienească a persoanelor 

acuzate de infracțiune intenționată urmărite din oficiu, autoritățile de poliție au solicitat 

Spetsializiran nakazatelen sad (instanța penală specializată, Bulgaria) să autorizeze 

colectarea silită a datelor genetice și biometrice de la V.S. Solicitarea din partea 

organelor de poliție a fost însoțită doar de copii ale ordinului de rechizitoriu al acestuia 

și de declararea refuzului acestuia de a-și colecta datele. 

 

Această instanță avea îndoieli cu privire la compatibilitatea legislației bulgare aplicabile 

înregistrărilor polițienești cu Directiva 2016/680 și, prin urmare, a trimis chestiunea 

Curții în vederea unei hotărâri preliminare. 

 

 

Documente de referință 

 

 

 

Joi, 26 ianuarie 2023                                                                                                                                                                                         

 

Concluzii în cauza C-817/21 Inspecţia Judiciară 

https://twitter.com/EUCourtPress
https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-205/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-205/21
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.cjeu
https://itunes.apple.com/us/app/cvria/id1099088434?ls=1&mt=8


 

Newsletter  
Săptămânile 5-6: 23 ianuarie 2023 – 3 februarie 2023 

 2

 

 Statul de drept 

Inspecția Judiciară este organul judiciar responsabil cu desfășurarea cercetărilor 

disciplinare și deschiderea procedurilor disciplinare împotriva judecătorilor și 

procurorilor din România.  

Conform regulilor care reglementează Inspecția Judiciară, inspectorul șef numește 

inspectorul șef adjunct, iar mandatul inspectorului șef adjunct depinde și coincide cu cel 

al inspectorului șef. De asemenea, toți inspectorii judiciari sunt subordonați 

inspectorului şef de care depinde progresul carierei lor.  

Sesizată de mai multe plângeri împotriva judecătorilor și procurorilor implicați în unele 

proceduri penale, Curtea de Apel București urmărește să constate dacă un organ, 

precum Inspecția Judiciară, trebuie să ofere aceleași garanții de independență și 

imparțialitate cum se cere instanțelor în temeiul dreptului UE. 

 

Documente de referință 

 

 

 

 

Marți, 31 ianuarie 2023                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-158/21 Puig Gordi 

Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare 

Prezenta cerere de decizie preliminară privește interpretarea mai multor dispoziții din 

Decizia‑cadru 2002/584 a Consiliului privind mandatul european de arestare. 

 

Instanța de trimitere adresează Curții o serie de întrebări care vizează în esență să 

stabilească dacă o autoritate judiciară de executare poate refuza să execute un mandat 

european de arestare pentru motivul pretinsei necompetențe a autorității judiciare 

emitente de a emite acest mandat, precum și a instanței care trebuie să judece 

persoana urmărită penal, și dacă Decizia‑cadru 2002/584 se opune emiterii unui nou 

mandat european de arestare după ce a fost refuzată executarea unui prim mandat 

european de arestare. 

 

Aceste întrebări sunt ridicate în contextul urmăririi penale a foștilor lideri catalani în 

urma desfășurării la 1 octombrie 2017 a unui referendum de autodeterminare a 

comunității autonome Catalonia (Spania). Unii dintre inculpați, care au părăsit Spania 

începând cu finalul anului 2017, au făcut obiectul unor mandate europene de arestare. 

Neexecutarea acestor mandate se datorează faptului că unii dintre inculpați au fost 

aleși în Parlamentul European și existenței unor controverse în legătură cu procedura 

penală în cauză.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-817/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-817/21
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Aceste controverse privesc, în ceea ce privește prezenta cauză, normele care determină 

competența Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania) de a‑i judeca pe inculpați, care 

se bazează, în special, pe locul săvârșirii infracțiunilor, precum și pe conexitatea 

infracțiunilor de care sunt acuzați inculpații. 

 

Documente de referință 

 

 

 

Marți, 31 ianuarie 2023                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauza C-284/21 P Comisia Europeană / Braesch 

Ajutoare de stat –Sectorul bancar 

Prin recursul formulat, Comisia solicită anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene 

din 24 februarie 2021, Braesch și alții/Comisia (T‑161/18), prin care a fost declarată 

admisibilă o acțiune având ca obiect anularea deciziei Comisiei Europene de a nu ridica 

obiecții în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/1589 prin care 

Comisia, în urma fazei preliminare de examinare și pe baza angajamentelor propuse de 

autoritățile italiene, declarase un ajutor de stat acordat de Republica Italiană în favoarea 

Banca Monte dei Paschi di Siena compatibil cu piața internă. 

 

Această cauză oferă Curții ocazia de a preciza condițiile de admisibilitate a unei acțiuni 

împotriva unei decizii a Comisiei de a nu ridica obiecții cu privire la o măsură de ajutor 

de stat și, în special, condițiile potrivit cărora persoanele care nu sunt concurenți ai unui 

beneficiar al acestei măsuri și nici nu pretind că sunt afectate de aceasta pe piață pot fi 

calificate drept „părți în cauză”, în sensul articolului 108 alineatul (2) TFUE, sau drept 

„persoane interesate”, în sensul articolului 1 litera (h) din Regulamentul 2015/1589(5), 

pentru a se prevala de calitatea procesuală activă împotriva acestei decizii. 

 

 

Documente de referință 

 

 

 

 

Joi, 2 februarie 2023                                                                                                                                                                                         

 

Hotărâre în cauzele C-649/20 P Spania / Comisia Europeană - C-658/20 P Lico 

Leasing și Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión / Comisia 

Europeană - C-662/20 P Caixabank / Comisia Europeană 

Ajutoare de stat – Ajutor acordat de autoritățile spaniole în favoarea anumitor 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-158/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-158/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-284/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-284/21
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grupuri de interes economic (GIE) și a investitorilor acestora 

Prezentele cauze conexate au ca obiect recursurile formulate de Regatul Spaniei (cauza 

C‑649/20 P), de Lico Leasing SA și de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de 

Reconversión SA (cauza C‑658/20 P) și, respectiv, de Caixabank SA și alții (cauza 

C‑662/20 P) împotriva Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 23 septembrie 2020, 

Spania și alții/Comisia (T‑515/13 RENV și T‑719/13 RENV), prin care Tribunalul a respins 

acțiunea introdusă de Regatul Spaniei având ca obiect anularea Deciziei 2014/200/UE a 

Comisiei din 17 iulie 2013 privind schema de ajutoare SA.21233 C/11 pusă în aplicare de 

Spania – Regim fiscal aplicabil anumitor acorduri de leasing financiar, cunoscut și sub 

denumirea de sistem fiscal spaniol în materie de leasing, și acțiunea introdusă de Lico 

Leasing și PYMAR prin care se solicită, cu titlu principal, anularea acestei decizii, cu titlu 

subsidiar, anularea ordinului de recuperare a ajutorului de stat și, cu titlu încă mai 

subsidiar, anularea ordinului de recuperare în ceea ce privește calculul cuantumului 

ajutorului incompatibil care trebuie recuperat. 

  

 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

Tribunalul 
 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

Miercuri, 25 ianuarie 2023 

 

Hotărâre în cauza T-163/21 De Capitani / Consiliul Uniunii Europene 

Acces la documente 

Domnul Emilio De Capitani a depus o cerere de acces la anumite documente schimbate 

în cadrul grupului de lucru „Drepturile Societății” al Consiliului Uniunii Europene, 

referitoare la procedura legislativă de modificare a Directivei 2013/34/UE privind 

situațiile financiare.  

 

Consiliul a refuzat accesul la anumite documente, pe motiv că divulgarea acestora ar 

submina grav procesul decizional al Consiliului în sensul Regulamentului nr. 1049/2001.  

 

În urma unei cereri referitoare la accesul la documentele nedivulgate, Consiliul a 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-649/20
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-649/20
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Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau interesante cazuri 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 Curtea. 

adoptat decizia atacată, prin care și-a confirmat refuzul de a acorda acces la acestea. 

 

Sesizat cu o acțiune în anulare, Tribunalul examinează problema accesului la 

documente referitoare la procedurile legislative. 

 

Documente de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-163/21
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-163/21

