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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Curtea de Justiție (CJ) propune patru reforme care trebuie aplicate de Parlamentul European 
(PE) și de Consiliu (procedura legislativă ordinară, PE și Consiliu în condiții de egalitate) 
după primirea avizului Comisiei1.

Observație generală: Este dificil de efectuat o analiză a propunerii Curții din cauza structurii 
judiciare a Uniunii Europene. o „Curte de Justiție a Uniunii Europene” incluzând „Curtea de 
Justiție”, „Tribunalul” și „tribunalele specializate”2 (până acum doar „Tribunalul Funcției 
Publice al Uniunii Europene”) și faptul că dispozițiile care reglementează structura și 
funcționarea acestor instituții juridice sunt cuprinse în patru texte, Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE), Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Statutul Curții 
(Statutul, un protocol la TFUE) și Regulamentul de procedură, toate interconectate și 
completându-se reciproc.

Propunerea Curții conține 4 puncte majore. (A- D).

Raportorul pentru aviz adaugă încă o propunere de reformă: introducerea unor „opinii 
divergente.”(E și amendamentele 1-3).

A. Instituirea funcției de vicepreședinte al Curții de Justiție ( vezi articolul 1 punctul 1 și 2 
din propunerea Curții)

Scopul reformei

Să facă parte din complet, împreună cu președintele Curții în toate cazurile repartizate Marii 
Camere. Să înlocuiască președintele Curții în funcțiile sale juridice când acesta nu poate fi 
prezent.
Să asiste sau să înlocuiască președintele în alte funcții decât cele juridice (reprezentare, 
administrație etc.).

Observații

Președintele, ales de toți judecătorii dintre ei pentru o perioadă de trei ani „va conduce 
afacerile juridice și administrația Curții; prezidă audierile și deliberările3.”
Așa cum subliniază Curtea, „sarcinile care revin președinției au devenit foarte împovărătoare 
ca urmare a extinderilor succesive ale Uniunii, în special în ceea ce privește reprezentarea și 
administrarea Curții.”

Raportorul pentru aviz este favorabil acestei reforme.

                                               
1 Articolul 281 alineatul (2) din TFUE.
2 Articolul 19 alineatul (1) TUE.
3 Articolul 253 alineatul (3) TFUE, articolul 8 Regulamentul de procedură
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B. Modificarea structurii Marii Camere și creșterea numărului judecătorilor din cadrul 
acesteia de la 13 la 15 (vezi articolul 1 punctul 2 din propunerea Curții)

Scopul reformei

Creșterea capacității Camerei și implicarea a mai multor judecători în activitatea sa.
Președinții celor patru camere formate din cinci judecători sunt până în prezent permanenți 
sau membri „ex officio” ai Marii Camere. Curtea propune eliminarea acestei structuri și ca 
Marea Cameră să fie compusă din 15 judecători1.

Observații

Curtea subliniază faptul că în prezent, președintele Curții și președinții camerelor de cinci 
judecători au un volum foarte ridicat de muncă, în timp ce ceilalți judecători fac parte din 
complet relativ în puține cazuri repartizate Marii Camere.

Raportorul pentru aviz este favorabil acestei reforme.

C. Posibilitatea de a afecta judecători ad-interim pe lângă Tribunalul Funcției Publice 
(articolul 1 punctul 8 și 2 din propunerea Curții de modificare a Statutului și 
amendamentele 2 și 4)

Scopul reformei

Înlocuirea unui judecător al Tribunalului în cazul în care acesta este împiedicat, din motive 
medicale, să participe la activitățile judiciare pentru mai mult de trei luni.

Observații

Judecătorii ad-interim vor fi aleși dintr-o listă de trei foști membri ai Curții de Justiție, 
elaborată de Consiliu la propunerea președintelui Curții de Justiție. Judecătorul ad-interim va 
activa doar câtă vreme judecătorul pe care îl înlocuiește este împiedicat să își exercite funcția. 
Curtea argumentează că această soluție este flexibilă și garantează că judecătorii în cauză sunt 
operaționali imediat după numire. Această măsura s-ar aplica, de asemenea, celorlalte 
tribunale specializate instituite în conformitate cu articolul 257 din TFUE ( până acum există 
doar Tribunalul Funcției Publice Europene).

Raportorul pentru aviz are îndoieli că aceasta ar fi soluția corectă la problemă (vezi 
amendamentul 4 la Statut și justificarea acestuia).

                                               
1 Articolul 16 alineatul (2) Statut, articolul 11b alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură
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D. Creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului de la 27 la 39 (articolul 1 
punctul 7 din propunerea Curții)

Scopul reformei

A face astfel ca Tribunalul să facă față cazurilor nesoluționate provocate de numărul din ce în 
ce mai mare de cauze pendinte și să respecte „principiul judecării într-un termen rezonabil”, 
consacrat de Carta drepturilor fundamentale și de Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Observații

„Tribunalul cuprinde cel puțin un judecător din fiecare stat membru1”.Judecătorii Tribunalului 
„sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre pentru șase ani”2. Numărul 
lor este în prezent de 27, stabilit prin Statut3.

Tribunalul poate să audieze și să hotărască în primă instanță acțiuni și proceduri privind 
legalitatea actelor legislative sau ale actelor instituțiilor, organismelor, birourilor sau 
agențiilor Uniunii4, cu excepția acțiunilor întreprinse în anumite cazuri de către statele 
membre împotriva unei instituții a Uniunii sau de către o instituția împotriva altei instituții5. 
Deciziile luate de către Tribunal pot face obiectul unui recurs înaintat la Curtea de Justiție 
limitat la chestiuni de drept6. Tribunalul se confruntă astfel cu un volum de proceduri inclusiv 
cauze de o natură deosebit de complexă, care necesită luarea în considerare a unei cantități 
considerabile de informații faptice, ca de exemplu cauze legate de competiție sau de 
ajutoarele de stat și numeroase cauze referitoare la cererile de marcă comunitară. Curtea 
atrage atenția asupra numărului crescut de cauze pendinte, de la 787 în 2008 la 1300 în 2010 
(=65%).

Curtea de Justiție examinează două posibilități de rezolvare a problemei supraîncărcării 
Tribunalului: Instituirea unui tribunal specializat care să poată audia și să hotărască în cazurile 
dintr-un domeniu specific7 și creșterea numărului de judecători8.
Prima opțiune a fost propusă chiar de Tribunal cu referire la domeniul proprietății 
intelectuale9. 

Curtea a ajuns la concluzia că o mărire a numărului de judecători este în mod clar preferabilă 
înființării unui tribunal specializat în domeniul proprietății intelectuale. Se bazează în 
principal pe motive de eficiență, urgență și flexibilitate.

                                               
1 Articolul 19 alineatul (2) al doilea paragraf TUE.
2 Articolul 19 alineatul (2), al treilea paragraf  TUE.
3 Articolul 254 alineatul (1) TFUE şi articolul 48 Statut.
4 Articolul 256 alineatul (1) primul paragraf TFUE
5 Articolul 51 Statut
6 Articolul 256 alineatul (1) al doilea paragraf TFUE
7 În conformitate cu articolul 257 TFUE
8 în conformitate cu articolele 19 alineatul (2), 254 alineatul (1) din TFUE și 48 din Statut
9 document trimis președintelui Curții de Justiție la 22 decembrie 2009
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Conform acestui raționament, o eficiență sporită care se dorește a fi atinsă prin specializare 
poate fi realizată la fel de bine prin instituirea unor camere în cadrul Tribunalului. O creștere a 
numărului de judecători și numirea acestora necesită mai puțin timp decât instituirea unui nou 
tribunal. În ceea ce privește flexibilitatea, Curtea este de acord cu faptul că Tribunalul poate 
să-și adapteze cu ușurință resursele umane la volumul schimbător de cazuri în diverse 
domenii de litigii.

Tribunalul își justifică propunerea de instituire a unui tribunal specializat în modul următor: 
Ideea de reformare a sistemului judiciar, introdusă prin Tratatul de la Nisa și confirmată de 
Tratatul de la Lisabona, a fost de a utiliza cât mai mult posibil tribunale specializate pentru 
audierea cauzelor în primă instanță. Acțiunile din domeniul proprietății intelectuale sunt ideal 
de potrivite pentru un transfer de competență la aceste tribunale specializate, deoarece este 
vorba de un domeniu specific, omogen și bine definit. Acest tip de cauze ocupă în prezent un 
loc considerabil în volumul general de cauze ale Tribunalului, ridicându-se la aproximativ o 
treime. Judecătorii, referenții și funcționarii, dacă sunt aleși pentru cunoștințele lor specifice 
într-un domeniu anume, sunt mai productivi, atât în termeni calitativi, cât și cantitativi. 
Exemplul Tribunalului Funcției Publice Europene arată că productivitatea sporită este corelată 
cu scăderea costurilor. Creșterile succesive ale numărului de judecători ai Tribunalului nu par 
a fi o soluție viabilă la problema supraîncărcării care va reapărea în viitor.

Propunerea Curții de Justiție nu abordează chestiunea modalității de numire a celor 12 
judecători suplimentari. Ar trebui, prin urmare, să se aplice regula generală a „acordului 
comun al guvernelor statelor membre ”, citată mai sus, sau ar trebui instituit un tip de sistem 
de rotație. 

O altă opțiune de a reduce volumul de muncă a Tribunalului ar fi de a rezerva mai multe tipuri 
de acțiuni Curții de Justiție decât în prezent, în conformitate cu articolul 51 din Statutul Curții 
de Justiție, deoarece Curtea de Justiție nu pare să fie la fel de supraîncărcată ca Tribunalul.

Raportorul pentru aviz nu dorește să adopte o poziție definitivă privind propunerea Curții de a 
crește numărul de judecători ai Tribunalului, înainte de emiterea avizului Comisiei.

E. Introducerea unei „opinii divergente” la Curtea de Justiție

O opinie divergentă înseamnă posibilitatea ca un judecător care are o opinie diferită de 
hotărârea avută în vedere de majoritatea judecătorilor sau de motivele pe care se bazează să își 
anunțe opinia la deliberări și să o publice o dată cu hotărârea. Aceasta constituie, prin urmare, 
o excepție la principiul de secret al deliberărilor. Ideea de a avea posibilitatea unei astfel de 
opinie divergentă în procedurile Curții de Justiție nu este nouă. Ea a fost considerată totuși 
multă vreme drept un tabu. Raportorul pentru aviz consideră că există motive serioase pentru 
introducerea acestei instituții: În primul rând, ea există într-un număr considerabil de curți 
constituționale din Uniunea Europeană, mai precis în nouă dintre ele: Danemarca, Finlanda, 
Germania, Grecia, Irlanda, Portugalia, Spania și Regatul Unit, fără a fi adusă în chestiune, 
fără a deranja colegialitatea curții sau a submina reputația acesteia. Există, de asemenea, la 
Curtea pentru drepturile omului, unde este o practică curentă. 
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Opiniile divergente permit majorității judecătorilor să ofere motive pentru hotărârile lor într-
un mod mai clar, mai coerent și mai convingător față de o hotărâre care este rezultatul unui 
compromis greoi. Acestea pot contribui, așadar, la calitatea unei hotărâri. În cazuri în care se 
ridică întrebări care divizează populația, de exemplu cazuri de discriminare, opiniile 
divergente garantează că populația este conștientă de faptul că nu există un singur răspuns la 
chestiunea analizată de Curte și că sunt posibile alternative valabile din punct de vedere 
juridic.  Acestea pot contribui, așadar, la atenuarea unor conflicte majore ale societății.

Pe de altă parte, nu ar fi înțelept să se accepte opinii divergente pentru toate tipurile de 
proceduri înaintate Curții Uniunii Europene. Ele ar trebui să se limiteze la Curtea de Justiție 
și, în cadrul acesteia, la dispute de principiu în care opiniile divergente pot influența viitoarea 
practică judiciară și principiile generale ale legii. Se sugerează ca hotărârea privind categoriile 
de cauze în care se admit opinii divergente să fie adoptată în cadrul Regulamentului de 
procedură al Curții.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(9a) În cazurile de importanță majoră 
înaintate Curții de Justiție, mai exact în 
cazurile privind chestiunile fundamentale 
legate de ordinea juridică a Uniunii 
Europene, ar trebui ca un judecător să 
aibă posibilitatea de a anunța, în cursul 
deliberărilor Curții, că intenționează să 
pronunțe o opinie divergentă cu privire la 
hotărâre sau la motivele pe care este 
bazată aceasta, care urmează a fi 
publicată o dată cu hotărârea. Această 
posibilitate, care există la numeroase curți 
constituționale ale statelor membre ale 
Uniunii Europene și la Curtea europeană 
pentru drepturile omului, asigură faptul 
că opinia publică este conștientă de faptul 
că nu există un răspuns unic la 
chestiunea înaintată Curții și că pot fi 
concepute alternative valabile din punct 
de vedere juridic, și că poate, așadar, avea 
o influență asupra viitoarei practici 
juridice. În același timp, permite 
majorității să ofere motivele hotărârii lor 
într-un mod clar și direct. Experiența 
arată că nu subminează reputația acelor 
curți unde se urmează această practică.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

(10) Pentru ca tribunalele specializate să 
poată continua să funcționeze în mod 
satisfăcător în absența unui judecător 
care este împiedicat să participe la 
soluționarea cauzelor pentru o perioadă 
prelungită, fără să se afle totuși într-o 
situație de invaliditate considerată totală, 
se impune să se prevadă posibilitatea de a 
afecta judecători ad-interim pe lângă 
aceste tribunale.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 1 punctul 8.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4a (nou)

Proiectul Curții de Justiție Amendamentul

4a. La articolul 35 se adaugă următorul 
alineat:
„În cazul în care un judecător și-a 
declarat, în deliberările Curții de Justiție, 
dezacordul față de hotărârea ce urmează 
a fi pronunțată sau față de motivele care 
au stat la baza acesteia, acesta are dreptul 
să pronunțe o opinie divergentă.   Opinia 
este publicată o dată cu hotărârea. 
Normele de aplicare referitoare la 
admisibilitatea acestor opinii, precum și 
procedura detaliată pentru pronunțarea 
acestora, se stabilesc de Regulamentul de 
procedură al Curții de Justiție”.
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Or. en

Justificare

Vezi amendamentul la considerentul 9a (nou)

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8

Versiunea Curții de Justiție Amendamentul

8. Articolul 62c se completează cu 
următorul paragraf:

eliminat

Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu articolul 257 
TFUE, pot să afecteze judecători ad-
interim pe lângă tribunalele specializate 
pentru a suplini absența unor judecători 
care, fără a se afla într-o situație de 
invaliditate considerată totală, sunt 
împiedicați totuși pentru mult timp să 
participe la soluționarea cauzelor.  În 
acest caz, Parlamentul European și 
Consiliul stabilesc condițiile în care sunt 
numiți judecătorii ad-interim, drepturile și 
obligațiile acestora, modalitățile potrivit 
cărora își exercită funcția și împrejurările 
care pun capăt acesteia.”

Or. en

Justificare
Așa cum subliniază articolul 3 al proiectului de regulament referitor la judecătorii ad-interim 
(Regulament (CJCE) 01923/2011), judecătorii ad-interim ar exercita prerogativele unui 
judecător doar în contextul cazurilor care le sunt atribuite. Aceasta înseamnă că ar fi 
capabili să îndeplinească doar obligațiuni strict juridice și nu ar avea dreptul să participe la 
administrația Tribunalului Funcției Publice sau la alegerile pentru funcția de președinte al 
Tribunalului sau de președinți ai Camerelor. Aceasta înseamnă, de asemenea, că nu ar avea 
dreptul de a-și numi propriul personal (nota explicativă, pagina 2 a aceluiași document). 
Aceste diferențe de tratament comportă pericolul de a crea două clase de judecători, ceea ce 
ar putea dăuna funcționării Tribunalului.


