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A UNIUNII EUROPENE

SCRISE

prezentate, în temeiul articolului 23 alineatul al doilea din Protocolul privind Statutul 

Rogalski, membri ai Serviciului juridic al Comisiei Europene, în c
domiciliul ales la Serviciul juridic, Greffe contentieux, BERL 1/169, 1049 Bruxelles, 
acceptând comunicarea prin intermediul e-

în cauza C-547/19

,

, în temeiul articolului 267 din 

(România), privind interpretarea 19 alineatul (1) din Tratatul 
, precum 47 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene.
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I. CADRUL JURIDIC

A. Dreptul Uniunii Europene

1.

Uniunii sunt 

-un termen 

2. E), 

„

sunt comune statelor membre într-

.”

3. Articolul 19 aline

„(1)

n domeniile reglementate de dreptul Uniunii.

(2) […]

articolele . […].”
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B.

4. Articolele 124- ,

:

„Articolul 124 -

(1) 

Articolul 125 –

(1)
legii.

(2)

(3)

Articolul 126 –

insta

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
calea contenciosului administrativ, este garan

”
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5.

„Articolul 142 - Structura

mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. 

3

Articolul 143 –

Articolul 144 - Incom

juridic superior. 

Articolul 145 –

Articolul 146 -

[…]

Poporului;

p
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-
Magistraturii; 

[…]

Articolul 147 –

e acord prevederile 

[…]

pentru viitor.”

6.

-101, în ceea ce 

„Art. 98. - (1)

(2)

Art. 99. - Constituie abateri disciplinare:

[…]

o) cauzelor; 

[…]

Art. 100. -

a) avertismentul; 

b)

c)
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d) suspend

d1) retrogradarea în grad profesional;

e)

(2)
i aplicate pentru 

teza întâi nu pot consta 
-d).

Art. 101. - art. 100
Consiliului Superior al Magi

7. Articolul 24 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004

304/2004”) 

„Completele de 5 

8. Articolul 29 din Legea nr. 304/2004

februarie 2019, 

„Articolul 29 - (1) Colegiul de conducere al Î

in comisiile de concurs pentru promovarea în

m -

e) propune proiectul de buget al Î
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(2) Colegiul de conducere al Î

(3) Colegiul de conducere al Î
trimestrial sau ori de câte ori este necesa naltei 

i de conducere al Î

9. articolul 32 din Legea 

nr. 304/2004,

cadrul 

„Art. 32. -

a Î

(2) Î

(3) Î

(4) Colegiul de conducere al Î

Î
completelor se face în
Regulamentul privind

Înaltei n lipsa acestora, completul poate fi prezidat 
de

naltei Cu

(2) vor fi repartizate aleatoriu în sistem informatizat.”
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10. articolul 32 din Legea 

nr. 304/2004 :

„Art. 32. -
de 5

(2) În alte materii decât cea pen

de 

potrivit alin.
caz.

fi repartizate aleatoriu în sistem informatizat.”

11. 207/2018, articolul 32 din Legea 

nr. 304/2004 :

„Art. 32. -

cei 2
completurilor se
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completurile de 5 ju

repartizate aleatoriu în sistem informatizat.”

12. Articolele 28

Î ompleturile 

,

rea Î nr. 24 din 25 noiembrie 

2010,

„Articolul 28 - (1) În cadrul Î

(2) La înce

(4) Î e naltei

(5) Î

acestuia, nal

Articolul 29 - (1) Î

de
membrilor
din cadrul

complete.

(2) Î
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(3) Colegiul de conducere al Î

(2)

(5) Î 1)-

13. Articolele 

Î

nr. 3 din 28 ianuarie 2014 

„Articolul 28 - (1) În cadrul Înaltei Cu

în alte

-

Articolul 29 - (1) În s
naltei 

Î

(2) Î
naltei

(3) Colegiul de conducere al Î

(2)
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(5) Î 1)-

II. DE FAPT, ÎNTREBAREA

14. Printr-

a solicitat ca, 

ile 

, pârâtei CY, 

nr. 303/2004

.

preliminare.1

15. Printr-o h

articolului 100 litera e) 

disciplinare 

anterior.

16. De asemenea, printr-o

„ ”.

17. Î jude

declarat recurs 

„Forumul ” osarul a fost înregistrat 

la , fiind repartizat aleatoriu la Completul 

-

rârea Colegiului Î

1 A se vedea punctul 3 din decizia de trimitere
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De asemenea, împotriva h rilie 

Superior al Magistraturii a declarat recurs CY, iar dosarul a fost înregistrat la ÎCCJ,

fiind repartizat aleatoriu - Civil 2, în 

compunere

fost conexarea -

între ele.

18. La 7 noiembrie 2018 emnarea 

7

noiembrie 2018”).2

19. În decizia din 7 noiembrie 2018 -

-

-ministru a 

255/2013,

2018

tru 

membri. Primul-

-

20. În decizia din 7 noiembrie 2018

,

3/2014, potrivit 

r 4 din cei 5 membri ai 

completurilor de 5 32 din Legea nr. 

304/2004 , astfel cum a fost modificat

2 685 din 7 noiembrie 2018
nr. 1021 din 29 noiembrie 2018

primit-
anexa A.1).



13

Legea nr. 255/2013 interpretarea 

21. 7 noiembrie 2018 s-a dispus ca ÎCCJ ocedeze 

a tuturor membrilor completurilor de 5 

, cu respectarea art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judici .

22. Având în vedere , la 9 noiembrie 2018, în 

al ÎCCJ nr. 137 din 8 noiembrie 2018, au 

fost c

anul 2018.

23. Ulterior, ca urmare a 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 29 noiembrie 2018, prin 

Consiliului 

âniei".

24.

noiembrie 2018 a 

Colegiului de Conducere al ÎCCJ, a dispus, prin încheierea din 10 decembrie 2018, 

Consiliulu -

25.

desemnarea membrilor c

a Consiliului Superior al Magistraturii.
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26.

- Civil 3 - 2018 (prezentul complet care a formulat 

t ).

27. ntre 

altele,

entru anul 2019), 

1535 din 19 decembrie 2018 ale Consiliului Superior al Magistraturii -

8 ale Colegiului de 

Conducere al ÎCCJ. 

28. De asemenea, în acest context, recurenta CY a depus la dosar o cerere de sesizare

preliminare, 

cu privire la dintr numai 

pe care le-a reformulat într-o

29.

prin adoptarea deciziei 

din 7 noiembrie 2018. Astfel, recurenta -

- nu ar fi intervenit în 

32 din Legea nr. 304/2004, în anul 2019.

Recurenta , de asemenea

Consiliului Superior al Magistraturii, asupra 

ÎCCJ

30. a ajuns la co



15

e a Uniunii Europene 

preliminar

„Articolul 2 din Trat

”

III. ANALIZA

31. Întrebarea prelim

.3

4

19 alineatul (1) din TUE, interpretat în lumina articolului 47

se opune

32.

Prin urmare,

re poate avea un impact negativ cu privire la 

opune ca, într- -un 

3 celei 
în cauza C-357/19 Euro Box Promotion (a se vedea 

cea de- .

4

potrivit jurisprude
.
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5

33.

47

”.

34. Articolele 142-147

35.

articolul 19 alineatul (1) din TUE, interpretat din perspectiva articolului 47 din 

142

3 ani. Potrivit articolului 143

18

144

articolul 145.

36.

cinci

5 A se vedea, în special, punctele 70-73, 92 din decizia de trimitere
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47

37.

146

primului-ministru sau 

116-137

-

v ce contravine ordinii 

38.

efect prospectiv, în conformitate cu limitele stabilite la articolul 147 alineatul (4) din 

39.

ale articolului 32 din Legea nr. 304/2004 elaborate de 

40.

întrebarea c

la articolul 19 alineatul (1) din TUE, interpretat în lumina articolului 47 din car

, e a 
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IV. CONCLUZII

onoarea de a propune 

C :

„
din TUE, interpretat în lumina articolului 47 din , nu se opune ca o 

în urma

Hannes KRÄMER Martin WASMEIER Ion ROGALSKI




