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RAPORT 

privind activitatea de reprezentare a României înaintea Curţii de Justiţie (CJUE), a Tribunalului Uniunii Europene (TUE), precum şi a 

celorlalte instituţii UE 

- 22 octombrie 2018 - 

 

 

Acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infringement procedures), declanşate de Comisia Europeană (Comisia) împotriva 

României, aflate în curs 

- 54 -  

 

I. În faza contencioasă – 2 

 

Nr. 

crt. 

Numărul şi obiectul 

acţiunii 

Stadiul 

acţiunii 

Instituţii 

responsabile 

Menţiuni 

1. Cauza C-549/18, 

Comisia/România 

Acțiune în constatarea 

neîndeplinirii obligației 

de transpunere a 

Directivei 2015/849/UE 

privind prevenirea 

utilizării sistemului 

financiar în scopul 

spălării banilor sau 

finanțării terorismului, de 

modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 

648/2012 și de abrogare a 

Directivei 2005/60/CE și 

a Directivei 2006/70/CE  

 

Faza precontencioasă: 

cauza 2017/0417 

 

Faza 

contencioasă 

 

Dată pentru 

memoriu în 

apărare: 

29.10.2018 + 

TD de 10 zile 

MJ 

ONPCSB 

SGG 

MRP 

Comisia solicită Curţii: 

- să constate că prin neadoptarea, până la data de 26 iunie 2017, a actelor cu putere de 

lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 

2015/849/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 

terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului 

European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei sau, în orice caz, 

pentru că nu a comunicat aceste măsuri Comisiei, România și-a încălcat obligațiile 

care-i revin în temeiul articolului 67 din această directivă; 

- să oblige România, în conformitate cu prevederile articolului 260 alineatul (3) din 

TFUE, la plata unor penalități pe zi de întârziere pentru încălcarea obligației de 

comunicare a măsurilor de transpunere a Directivei 2015/849/UE în cuantum de 21 

974,40 euro pe zi de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză; 

- să oblige România, în conformitate cu prevederile articolului 260 alineatul (3) din 

TFUE, la plata unei sume forfetare, bazate pe un cuantum zilnic de 6016,80 euro, 

înmulțit cu numărul zilelor care s-au scurs începând din ziua următoare expirării 

termenului de transpunere stabilit în directiva în cauză până la data îndeplinirii 

obligațiilor de către România, sau, în lipsa îndeplinirii obligațiilor, până la data 

pronunțării hotărârii de către Curte, sub rezerva depășirii sumei forfetare minime de 

1 887 000 euro; 

- să condamne România la plata cheltuielilor de judecată. 
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Demersuri care trebuie realizate: 

 

Adoptarea, în regim de maximă urgență, a unui proiect de act normativ care asigură 

transpunerea integrală a directivei.  

Asumarea unui calendar privind respectiva adoptare. 

Redactarea și tranmisterea Memoriului în apărare către Grefa CJUE, cu respectarea 

termenului procedural. 

2. Cauza C-638/18, 

Comisia/România  

Acțiune în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor 

prevăzute de art. 13 alin. 

(1), coroborat cu anexa 

XI, şi a art. 23 alin. (1) al 

doilea şi al treilea 

paragraf, coroborat cu 

anexa XV partea A din 

Directiva 2008/50/CE 

privind calitatea aerului 

înconjurător şi un aer mai 

curat pentru Europa 

 

Faza precontencioasă: 

cauza 2009/2296 

Faza 

contencioasă 

 

Dată pentru 

memoriu în 

apărare: 

16.12.2018 + 

TD de 10 zile 

MM Comisia solicită Curţii: 

- să constate că, prin nerespectarea în mod sistematic și constant din anul 2007 a 

valorilor-limită zilnice pentru concentrațiile de PM10 și prin nerespectarea în mod sistematic 

și constant din anul 2007 până în anul 2014 inclusiv, cu excepția anului 2013, a valorilor-

limită anuale pentru concentrațiile de PM10, în zona RO32101 București, România nu și-a 

îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 alineatul (1) coroborat cu anexa 

XI din Directiva 2008/50/CE; 

- să constate că, în ceea ce privește zona RO32101 București, România și-a încălcat, de la 

data de 11 iunie 2010, obligațiile prevăzute la articolul 23 alineatul (1) coroborat cu anexa 

XV secțiunea A din Directiva 2008/50/CE, în special obligația prevăzută la al doilea 

paragraf, de a asigura că perioada de depășire a valorilor-limită pentru PM10 să fie cât mai 

scurtă posibil 

- să condamne România la plata cheltuielilor de judecată. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MM să transmită un punct de vedere cu privire la cererea introductivă, în vederea 

pregătirii memoriului în apărare al României. 

 

MM să ia măsurile necesare pentru a se asigura respectarea Directivei 2008/50/CE şi, 

în special: 

- elaborarea şi implementarea planurilor de calitate a aerului, respectiv a 

planurilor de menţinere a calităţii aerului 

- funcţionarea continuă a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului. 

MM să implementeze măsuri adecvate pentru soluționarea problemelor cu care se 

confruntă aglomerarea București, astfel încât să fie prevenită o eventuală condamnare 

a României la CJUE și să estimeze timpul necesar pentru implementarea respectivelor 

măsuri. 
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II. În faza precontencioasă – 52 

 

a. Acţiuni care privesc fie incompatibilitatea normelor juridice naţionale cu legislaţia UE, fie cazuri de aplicare incorectă – 23 

 

Nr. 

crt. 

Numărul şi obiectul 

acţiunii 

Stadiul 

acţiunii 

Instituţii 

responsabile 

Menţiuni 

1. Cauza 2011/2062 

Incompatibilitatea cu art. 

49 TFUE, art. 4 alin. (3) 

TUE, coroborat cu art. 

101 TFUE a anumitor 

prevederi din Acordul 

dintre Guvernul României 

şi Guvernul Uniunii 

Republicilor Sovietice 

Socialiste privind 

transporturile aeriene (22 

decembrie 1976) 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase – 

punere în 

întârziere 

cu răspuns 

transmis 

MT 

 MAE 

Comisia reclamă existenţa în Acordul cu Rusia privind transporturile aeriene a unor 

dispoziţii incompatibile cu principiile pieţei interne (în materia concurenţei şi a libertăţii de 

stabilire). 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MT, cu sprijinul MAE, să continue demersurile pentru negocierea noului acord cu 

Rusia privind transporturile aeriene, astfel încât să se asigure compatibilitatea cu 

dreptul UE. 

 

MT să informeze trimestrial MAE-AGCJUE în legătură cu evoluţiile înregistrate. 

 

2. Cauza 2012/2114 

Încălcarea prevederilor 

art. 35 şi 36 TFUE 

(interdicţia restricţiilor 

cantitative la export şi a 

măsurilor echivalente) şi a 

prevederilor art. 40 litera 

c) din Directiva 

2009/73/CE privind 

normele comune pentru 

piaţa internă în sectorul 

gazelor naturale şi de 

abrogare a Directivei 

2003/55/CE 

Etapa a II-a 

a fazei 

preconten-

cioase – aviz 

motivat cu 

răspuns 

transmis  

 

MEner 

 

Comisia invocă faptul că, prin obligarea producătorilor de gaze naturale să pună la 

dispoziţie cu prioritate producţia de gaze pentru consumul pe piaţa internă, legislaţia 

naţională în vigoare instituie o interdicţie de facto de a exporta gaze naturale şi constituie o 

restricţie cantitativă la export. Această prevedere, împreună cu efectul regimului preţurilor 

reglementate, ar crea un avantaj pentru clienţii din România (preţ mai mic), în detrimentul 

celor din UE, care nu pot cumpăra gaze din România.  

În plus, Comisia invocă faptul că autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei 

nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile ce îi revin în temeiul art. 40 din Directiva 2009/73/CE 

(obiectivele generale ale autorităţii de reglementare), de a elimina restricţiile în comerţul cu 

gaze naturale dintre România şi celelalte state membre UE. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MEner să păstreze dialogul cu Comisia în vederea evitării sesizării CJUE.  

 

MEner să informeze MAE-AGCJUE periodic cu privire la stadiul realizării 

interconectărilor fizice cu Ungaria şi Bulgaria. 

 

3. Cauza 2013/2025 Etapa I a MM  Comisia consideră că România nu a îndeplinit obligaţiile care îi revin în conformitate cu 
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Neîndeplinirea, în ceea ce 

priveşte unele instalaţii, a 

obligaţiilor prevăzute de 

Directiva 2010/75/UE 

privind emisiile 

industriale, care abrogă 

Directiva 2001/80/CE 

privind limitarea emisiilor 

în atmosferă a anumitor 

poluanţi provenind de la 

instalaţii de ardere de 

dimensiuni mari 

 

fazei 

precontencio

ase – a doua 

punere în 

întârziere 

suplimentară 

cu răspuns 

transmis 

MEner 

 

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, care abrogă Directiva 2001/80/CE 

privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de 

ardere de dimensiuni mari, pentru următoarele instalaţii de ardere: S.C. Termoelectrica S.A. 

Paroşeni nr. 2, S.C. Electrocentrale Oradea S.A. nr. 2, S.C. C.E.T. Iaşi II şi S.C. C.E.T. 

Govora nr. 3.  

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

Continuarea demersurilor necesare pentru a se asigura conformarea instalaţiilor care 

fac obiectul cauzei sau, după caz, încetarea funcţionării instalaţiilor neconforme. 

 

4. Cauza 2013/2206 

Nerespectarea obligaţiilor 

care îi revin în temeiul 

art. 3 alin. (2) TFUE, al 

principiilor libertăţii de 

stabilire, libertăţii de a 

presta servicii şi liberei 

circulaţii a capitalurilor, 

astfel cum sunt stabilite 

prin tratate (îndeosebi 

prin art. 49, 52, 56 şi 63 

TFUE), în temeiul art. 64 

alin. (2), 65 alin. (1), 66, 

75, 107, 108, 215, dar şi 

344 din TFUE, precum şi 

în temeiul principiilor 

generale ale supremaţiei, 

unităţii şi caracterului 

efectiv al dreptului 

Uniunii şi în temeiul 

principiului general al 

securităţii juridice, 

deoarece a menţinut în 

vigoare Tratatul Bilateral 

Etapa a II-a 

a fazei 

preconten-

cioase – aviz 

motivat cu 

răspuns 

transmis  

MMACA 

MFP 

 MAE 

Comisia consideră că România nu şi-a respectat obligaţiile care îi revin în temeiul art. 3 

alin. (2) TFUE, al principiilor libertăţii de stabilire, libertăţii de a presta servicii şi liberei 

circulaţii a capitalurilor, astfel cum sunt stabilite prin tratate (îndeosebi prin art. 49. 52, 56 

şi 63 TFUE), în temeiul art. 64 alin. (2), 65 alin. (1), 66, 75, 107, 108, 215, dar şi 344 din 

TFUE, precum şi în temeiul principiilor generale ale supremaţiei, unităţii şi caracterului 

efectiv al dreptului Uniunii şi în temeiul principiului general al securităţii juridice, deoarece 

a menţinut în vigoare TBI încheiat cu Guvernul Regatului Suediei în ansamblul său şi în 

special art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 10 după data aderării României la UE şi, de asemenea, nu s-a 

asigurat că TBI încetează să producă efecte juridice după data respectivă. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MAE-AGCJUE a informat Comisia că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/2017 

pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea 

reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii 

Europene, statul român a notificat Regatului Suediei denunțarea TBI. 

 

Informarea constantă a MAE-AGCJUE de către MFP  în legătură cu evoluţiile 

înregistrate în ceea ce priveşte litigiile arbitrale gestionate.  

 

Informarea constantă a MAE-AGCJUE de către MMACA în legătură cu evoluţiile 

înregistrate în ceea ce priveşte tratatele bilaterale de investiţii intra-UE.  
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de Investiţii (TBI) 

încheiat cu Guvernul 

Regatului Suediei în 

ansamblul său, şi în 

special, art. 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 şi 10 după data 

aderării României la UE 

şi, de asemenea, nu s-a 

asigurat că TBI încetează 

să producă efecte juridice 

după data respectivă 

 

5. Cauza 2015/4036 

Aplicarea incorectă a 

Directivei 2000/60/CE 

stabilire a unui cadru de 

politică comunitară în 

domeniul apei, a art. 4 

alin. (3) TUE și a 

Directivei 92/43/CEE  

privind conservarea 

habitatelor naturale și a 

speciilor de faună și floră 

sălbatică, în procesul de 

autorizare a 

microhidrocentralelor din 

România 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis 

MM 

MAP 

MEner 

Comisia reclamă încălcarea sistemică de către autorităţile române a Directivei 2000/60/CE 

de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei („Directiva 2000/60/CE” 

sau „Directiva-cadru privind apa” – [art. 4 alin. (1) litera (a) pct. (i), coroborat cu Anexa V, 

art. 4 alin. (7)], a art.i 4 alin.l (3) TUE și a Directivei 92/43/CEE privind conservarea 

habitatelor naturale și a speciilor de faună şi floră sălbatică („Directiva 92/43/CEE” sau 

„Directiva Habitate”) [art. 6 alin. (2) şi (3)] în procesul de autorizare a construcţiei 

microhidrocentralelor pe cursuri montane de apă din România. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MM şi MAP să finalizeze demersurile asumate în cadrul consultărilor tehnice din 

15.12.2016: 

- să reevalueze, în lumina cerinţelor prevăzute de Directiva-cadru privind apa şi de 

Directiva Habitate, cele 17 microhidrocentrale (care funcţionează dintre cele 

prevăzute de Anexa nr. 1 la punerea în întârziere), în scopul de a stabili dacă a avut 

loc vreo deteriorare a corpurilor de apă/habitatelor şi să ia măsurile corespunzătoare; 

- să stabilească, alături de MEner, o abordare strategică în ceea ce priveşte 

microhidrocentralele în România; 

- să amendeze cadrul normativ şi practica în materie, astfel încât noile 

microhidrocentrale, care vor fi realizate, să respecte Directiva-cadru privind apa şi de 

Directiva Habitate 

și să informeze lunar MAE-AGCJUE în legătură cu evoluţiile înregistrate. 

 

6. Cauza 2015/4213  
Incorecta aplicare a 

Etapa a II-a a 

fazei 

MEner Comisia consideră că România nu a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 5 alin. 

(1), al art. 8 alin. (1) și (2) și al art. 20 alin. (1) și (2) din Directiva 2009/119/CE privind 
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Directivei 2009/119/CE 

privind obligația statelor 

membre de a menține un 

nivel minim de rezerve 

de țiței și/sau produse 

petroliere 

preconten-

cioase - aviz 

motivat cu 

răspuns 

transmis 

 

Comisia a 

suspendat, la 

data de 

17.05.2018, 

decizia de a 

sesiza CJUE. 

obligația statelor membre de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse 

petroliere. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MEner să depună toate diligenţele pentru aprobarea în cel mai scurt timp, prin 

Ordin, a Procedurilor de urgenţă cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea 

Planului de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în 

aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a 

situațiilor de criză locală. 

 

MEner să comunice MAE-AGCJUE toate evoluţiile înregistrate. 

 

7. Cauza 2016/2056 

Neîndeplinirea 

obligaţiilor prevăzute de 

art. 9 alin. (6) și de art. 

11 din Regulamentul 

(UE) nr. 98/2013 privind 

comercializarea și 

utilizarea precursorilor 

de explozivi 

Etapa a II-a a 

fazei 

preconten-

cioase - aviz 

motivat cu 

răspuns 

transmis 

MAI,  

împreună cu 

grupul de lucru 

interinsti-

tuţional 

permanent 

Comisia consideră că România nu a îndeplinit obligațiile de informare care îi revin în 

temeiul art. 9 alin. (6) și al art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 privind 

comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MAE-AGCJUE apreciază că, pentru moment, nu sunt necesare demersuri 

suplimentare. 

 

8. Cauza 2016/2148 

Încălcarea art. 34 şi 49 

TFUE prin Legea nr. 

321/2009 privind 

comercializarea 

produselor alimentare în 

România, astfel cum a 

fost modificată (în mod 

special, prin art. 4,  101, 

106 şi art. 103 alineatul 

(1) şi (2) şi art. 11 

alineatul (1) din Legea 

nr. 321/2009) 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis 

 

MADR 

MEcon 

ANSVSA 
(MFP/ANAF, 

ANPC) 

Comisia consideră că art. 101, 106 şi art. 103 alin. (1), astfel cum au fost adăugate la Legea 

nr. 321/2009, constituie măsuri cu efect echivalent unor restricţii cantitative, încălcând art. 

34 din TFUE.  

De asemenea, Comisia apreciază că art. 4, art. 103 alin. (2) şi art. 11 alin. (1) restricţionează 

în mod nejustificat dreptul comercianţilor cu amănuntul de a investi şi de a opera puncte de 

vânzare cu amănuntul a alimentelor în România şi aduce, astfel, atingere dreptului de 

stabilire, constituind o posibilă încălcare a art. 49 din TFUE.  

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MADR, ANSVSA, MEcon, ANPC, MFP şi MRP să informeze MAE-AGCJUE, din 2 

în 2 săptămâni, cu privire la stadiul actualizat al demersurilor relevante din 

Parlament privind problematica ce face obiectul cauzei 2016/2148. 

 

Este necesară continuarea discuţiilor în vederea identificării unei soluţii la nivel de 
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reglementare care asigură atât respectarea dreptului UE, cât şi atingerea obiectivelor 

naţionale în ceea ce priveşte comercializarea produselor alimentare, având în vedere 

în special reacția Comisiei din 16.04.2018. 

 

9. Cauza 2017/2024 

Neîndeplinirea 

obligaţiilor ce revin 

României în temeiul 

prevederilor Directivei 

2008/50/CE privind 

calitatea aerului 

înconjurător și un aer mai 

curat pentru Europa, ale 

Directivei 2004/107/CE 

privind arsenicul, 

cadmiul, mercurul, 

nichelul și hidrocarburile 

aromatice policiclice în 

aerul înconjurător şi ale 

Deciziei de punere în 

aplicare 2011/850/UE de 

stabilire a normelor 

pentru Directivele 

2004/107/CE și 

2008/50/CE 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis 

MM Comisia reproşează României că numărul ridicat de încălcări ale legislaţiei UE: 

- periclitează obiectivele şi efectul util al celor 3 acte menţionate şi  

- compromite stabilirea unei reţele integrate de monitorizare care să permită României 

să evalueze şi să protejeze în mod eficient calitatea aerului. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MM să asigure realizarea măsurilor asumate prin răspunsul la scrisoarea de punere 

în întârziere, respectiv: 

- finalizarea raportării aferente anului 2016 privind zonele și aglomerările pentru 

fiecare poluant și reconfigurarea fluxurilor de raportare aferente anilor 2013-2016 

privind regimurile de evaluare aplicabile zonelor și aglomerărilor, cu respectarea 

calendarului comunicat Comisiei; 

- realizarea tuturor demersurilor astfel încât Rețeaua Națională de Monitorizare a 

Calității Aerului să fie conformă cu cerințele directivei în ceea ce privește numărul și 

tipul de puncte de măsurare, poluanții măsurați și captura minimă de date, cu 

respectarea calendarului comunicat Comisiei. 

10.  Cauza 2012/2182 

Neexecutarea hotărârii în 

cauza C-104/15, în care 

Curtea a constatat că, 

prin neadoptarea 

măsurilor adecvate 

pentru a preveni ridicarea 

de praf de pe suprafața 

iazului Boșneag – 

extindere, România nu 

și-a îndeplinit obligațiile 

care îi revin în temeiul 

Etapa unică 

a fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis 

 

 

MEcon 

 

Comisia consideră că România nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul art. 260 

alin. (1) TFUE, întrucât nu a luat măsuri pentru a se asigura respectarea hotărârii CJUE în 

cauza C-104/15. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MEcon să respecte calendarul de conformare asumat prin răspunsul la punerea în 

întârziere transmis Comisiei.  

 

MEcon să acorde o atenție deosebită atât realizării, cu respectarea termenului asumat 

(decembrie 2018 pentru finalizarea lucrărilor de execuție), a instalației de umectare a 

iazului, cât și asigurării finanțării funcționării și continuității operării acesteia. 
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art. 4 și al art. 13 alin. (2) 

din Directiva 

2006/21/CE privind 

gestionarea deșeurilor 

din industriile extractive 

 

MEcon să informeze AGCJUE periodic cu privire la stadiu.  

 

 

11. Cauza 2016/2063 

Nerespectarea art.  16 

alin. (6) din Directiva 

2002/21/CE privind un 

cadru de reglementare 

comun pentru reţelele şi 

serviciile de comunicaţii 

electronice 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis  

MCSI 

ANCOM 

Comisia consideră că România nu şi-a îndepliniti obligaţiile care îi revin în temeiul art. 16 

alin. (6) din Directiva 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele 

şi serviciile de comunicaţii electronice. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MAE-AGCJUE apreciază că, pentru moment, nu sunt necesare demersuri 

suplimentare. 

12. Cauza 2017/2117 

Incorecta aplicare a mai 

multor prevederi ale 

Directivei 2002/49/CE 

privind evaluarea și 

gestiunea zgomotului 

ambiental 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis  

MM Comisia consideră că România nu şi-a îndepliniti obligaţiile care îi revin în temeiul 

Directivei 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MM să continue demersurile în vederea îndeplinirii obligaţiilor care îi revin în temeiul 

Directivei 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental. 

 

13. Cauza 2015/4027 

Neîndeplinirea 

obligațiilor având ca 

obiect gestiunea colectivă 

obligatorie pentru 

administrarea dreptului 

de comunicare către 

public 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis  

 

MCIN 

ORDA 

Comisia reproșează României că nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 3 

alin. (1) din Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de 

autor și drepturilor conexe în societatea informațională și al art. 5 alin. (2), art. 23 și art. 31 

din Directiva 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor 

conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale 

pentru utilizare online pe piața internă. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

Adoptarea, în cel mai scurt timp, a proiectului de Lege de modificare a Legii nr. 

8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, care să conțină modificările 

asumate prin răspunsul la scrisoarea de punere în întârziere. 

 

14. Cauza 2017/2140 

Incorecta transpunere și 

punere în aplicare a 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

MT 

CC 

Comisia reproșează României că nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 11 

alin. (2), (3), (6), art. 19, art. 23 alin. (1), art. 25 alin. (3), art. 27 coroborat cu pct. 2 și 6 din 

Anexa IV, art. 30 alin. (2) și (6), art. 55 alin. (3) și art. 56 alin. (1) din Directiva 
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anumitor prevederi din 

Directiva 2012/34/UE 

privind instituirea 

spațiului feroviar unic 

european 

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis  

 

2012/34/UE. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MT și CC să elaboreze și să susțină adoptarea proiectului de Lege de modificare a 

Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul 

feorviar unic european, care să conțină modificările asumate prin răspunsul la 

scrisoarea de punere în întârziere transmis Comisiei Europene.  

 

15. Cauza 2017/4109  

Lipsa justificării 

respingerii cererilor de 

permise de ședere pe 

motive de securitate 

publică 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis  

 

MAI Comisia reproşează României practica autorităților române de a justifica refuzul acordării 

statutului de rezident pe termen lung din motive de siguranță publică printr-o simplă 

declarație, potrivit căreia persoana prezintă un pericol pentru siguranța națională, fără a 

comunica persoanei esența motivelor respective într-un mod care să țină seama în mod 

corespunzător de confidențialitatea necesară a informațiilor pe care se întemeiază decizia 

pentru protecția siguranței statului. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

Transmiterea răspunsului autorităților române la întrebările Comisiei. 

 

16. Cauza 2017/2108 

Neîndeplinirea 

obligaţiilor de stat 

membru UE ce îi revin 

României în temeiul art. 4 

alin. (3) TUE, al art. 110 

TFUE, al principiului 

echivalenței și al 

principiului efectivității, 

prin menținerea în 

vigoare a unei legislații 

care nu asigură 

rambursarea integrală și 

imediată a taxelor 

percepute cu încălcarea 

dreptului Uniunii la 

înmatricularea 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis 

 

 

MM 

MFP 

Comisia consideră că legislația națională în vigoare, în principal OUG nr. 52/2017 și OUG 

nr. 22/2002 - care prevăd un termen de decădere de un an pentru depunerea cererilor de 

restituire, amână plățile până în martie 2019, suspendă procedurile de executare silită a 

hotărârilor judecătorești naționale până la aceeași dată, fără ca contribuabilul să dispună de 

posibilitatea de constrânge autoritățile publice să își îndeplinească obligațiile, și nu 

garantează că contribuabilii primesc în toate cazurile dobândă începând de la data plății fără 

temei - nu asigură efectul deplin al drepturilor de rambursare a taxei percepute în mod 

nejustificat, conferite de dreptul UE contribuabililor care au plătit una dintre cele patru taxe 

percepute între 01.01.2007 și 31.01.2017 la înmatricularea autovehiculelor de ocazie 

cumpărate din alte state membre.  

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

Continuarea demersurilor pentru asigurarea rambursării integrale și imediate a 

taxelor percepute cu încălcarea dreptului Uniunii la înmatricularea autovehiculelor de 

ocazie cumpărate din alte state membre și a dobânzilor aferente calculate de la data 

efectuării plății fără temei. 
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autovehiculelor de ocazie 

cumpărate din alte state 

membre și a dobânzilor 

aferente calculate de la 

data efectuării plății fără 

temei 

17. Cauza 2018/2018 

Neîndeplinirea 

obligaţiilor de stat 

membru UE ce îi revin 

României în temeiul art. 

9 și 12 alin. (1) literele 

(b), (d), (f), (g), (h) și (i) 

din Directiva 

2011/70/Euratom 

referitoare la gestionarea 

responsabilă și în condiții 

de siguranță a 

combustibilului uzat și a 

deșeurilor radioactive 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis 

 

 

MEcon  

MEner 

 CNCAN  

ANDR 

Comisia consideră că programul national pentru gestionarea combustibului uzat și a 

deșeurilor radioactive comunicat de România nu respectă toate cerințele directivei, 

încălcându-se astfel art. 9 și 12 alin. (1) lit. (b), (d), (f), (g), (h) și (i) din Directiva 

2011/70/Euratom referitoare la gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a 

combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.  

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MEcon, MEner, CNCAN și ANDR să continue discuțiile interinstituționale și să 

adopte măsurile de conformare propuse în contextul cauzei. 

 

18. Cauza 2018/2034 

Neîndeplinirea 

obligaţiilor de stat 

membru UE ce îi revin 

României în temeiul art. 4 

alin. (2) și alin. (4) lit (c), 

a art. 3 pct. 3 coroborat cu 

art. 2 alin. (2) lit. (b), a 

art. 7 alin. (2) și (3) și a 

art. 9 din Directiva 

2011/70/Euratom 

referitoare la gestionarea 

responsabilă și în condiții 

de siguranță a 

combustibilului uzat și a 

deșeurilor radioactive 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis 

 

MEcon  

MEner 

 CNCAN  

ANDR 

Comisia apreciază că nu a fost asigurată intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a 

actelor administrative necesare pentru a se conforma pe deplin articolelor menționate, 

încălcându-se astfel art. 4 alin. (2) și alin. (4) lit. (c), a art. 3 pct. 3 coroborat cu art. 2 alin. 

(2) lit. (b), art. 7 alin. (2) și (3) și art. 9 din Directiva 2011/70/Euratom referitoare la 

gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor 

radioactive.  

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MEcon, MEner, CNCAN și ANDR să continue discuțiile interinstituționale și să 

adopte măsurile de conformare propuse în contextul cauzei. 

 

19. Cauza 2018/2109 Etapa I a MAP Comisia reproşează României că nu a fost în măsură: 
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Nerespectarea art. 3, 4, 5, 

10, 15 și secțiunilor A, B 

și D din anexa I la 

Directiva 91/271/CEE 

privind tratarea apelor 

urbane reziduale 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere cu 

răspuns 

transmis 

 

Grupul de 

lucru alcătuit 

din 

reprezentanți 

ai MDRAP, 

MM, MAP, 

MS, MADR, 

MAE 

- să se asigure că cele 189 de aglomerări urbane care fac obiectul termenului de 31 

decembrie 2013 și sunt enumerate în anexa I la scrisoarea de punere în întârziere 

sunt echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale, astfel cum se 

prevede la articolul 3 și în secțiunea A din anexa I la directivă; 

- să se asigure să, în cazul celor 198 de aglomerări urbane ce fac obiectul termenului 

de 31 decembrie 2015 și sunt enumerate în anexa I la scrisoarea de punere în 

întârziere, apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare fac obiectul 

unei epurări secundare sau echivalente înainte de a fi evacuate, astfel cum se 

prevede la art. 4, 10, 15 și în secțiunile B și D din anexa I la directivă; 

- să se asigure că, în cazul celor 198 de aglomerări urbane care fac obiectul 

termenului de 31 decembrie 2015 și sunt enumerate în anexa I la prezenta scrisoare 

de punere în întârziere, apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare 

fac obiectul unei epurări mai riguroase decât cea secundară, astfel cum se prevede la 

art. 5, coroborat cu art. 10 și 15, și în secțiunile B și D din anexa I la directivă. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

MAP, cu sprijinul grupului de lucru constituit prin Memorandumul de Guvern cu 

tema „Aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea analizării 

problemelor legate de apele reziduale”, să implementeze măsurile necesare pentru ca 

toate aglomerările urbane mai mari de 10.000 l.e. care fac obiectul cauzei să fie 

conforme cu cerințele art. 3, 4, 5, 10, 15 și secțiunilor A, B și D din anexa I la Directiva 

91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale.  

 

20. Cauza 2018/2202 

Nerespectarea de către 

unele instalaţii (S.C. CET 

Govora nr. 2 și S.C. 

ELECTROCENTRALE 

DEVA nr. 2) a limitelor 

de emisii industriale 

stabilite prin Planul 

național de tranziție, fiind  

astfel încălcate art. 32 

alin. (1) coroborat cu alin. 

(3) din Directiva 

2010/75/UE privind 

emisiile industriale și art. 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere 

 

Termen de 

răspuns: 

20.11.2018, 

ca urmare a 

prelungirii 

termenului 

MM 

MEner 

Comisia consideră că:  

- prin faptul că nu s-a asigurat că emisiile de dioxid de sulf și de pulberi provenind de la 

instalațiile de ardere incluse în planul național de transziție sunt limitate la un nivel care să 

permită respectarea plafoanelor de emisie stabilite în planul tranzitoriu și  

- prin faptul că nu a luat măsurile necesare pentru a preveni emisiile care depășesc 

plafoanele respective, 

România nu pune în aplicare planul național de tranziție acceptat de Comisie în 

conformitate cu art. 32 alin. (5) din Directiva 2010/75, încălcând astfel art. 32 alin. (1) 

coroborat cu alin. (3) din Directiva 2010/75, precum și art. 6 alin. (2) din Decizia de punere 

în aplicare 2012/115. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

Realizarea demersurilor necesare pentru a se asigura conformarea instalaţiilor care 
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6 alin. (2) din Decizia de 

punere în aplicare 

2012/115 de stabilire a 

normelor referitoare la 

planurile naționale de 

tranziție menționate în 

Directiva 2010/75/UE 

fac obiectul cauzei. 

21. Cauza 2018/4075 

Încălcarea unor dispoziții 

din Directiva 

2009/138/CE privind 

accesul la activitate și 

desfășurarea activității de 

asigurare și de reasigurare 

(Solvabilitate II) și 

Directiva 2009/103/CE 

privind 

asigurarea de răspundere 

civilă auto și controlul 

obligației de asigurare a 

acestei răspunderi prin 

Legea nr. 132/2017 

privind asigurarea 

obligatorie de răspundere 

civilă auto pentru 

prejudicii produse 

terților prin accidente de 

vehicule și tramvaie și 

normele sale de aplicare 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase - 

punere în 

întârziere 

 

Termen de 

răspuns: 

20.11.2018, 

ca urmare a 

prelungirii 

termenului  

MFP 

ASF 

Comisia consideră că:  

(1) prin menținerea:  

— art. 11 alin. (2) și (3) din Norma 20/2017 privind asigurările auto, care îi obligă pe 

asigurători să notifice în prealabil ASF România orice intenție de modificare a primelor de 

asigurare și să prezinte un raport întocmit de un actuar independent care să confirme că 

primele au fost calculate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare,  

— art. 18 alin. (4) din Legea 132/2017, care limitează ponderea costurilor administrative și 

de vânzare în calcularea primelor de asigurare de către asigurători,  

— art. 19 din Legea nr. 132/2017 și a art. 14 din Norma nr. 20/2017 privind asigurările 

auto, care stabilesc un plafon pentru tarifele de primă pe care asigurătorii le pot aplica unor 

astfel de „clienți cu risc ridicat”,  

România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în conformitate cu art. 21 și 181 din 

Directiva Solvabilitate II.  

(2) prin menținerea art. 10 alin. (5) din Norma de aplicare 20/2017 privind asigurările auto, 

care îi obligă pe asigurători să emită, pentru anumite categorii de vehicule, o poliță valabilă 

doar pe teritoriul României și să stabilească tariful de primă luând în considerare riscurile 

aferente, România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 14 din Directiva 

privind asigurarea auto.  

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MFP și ASF să transmită MAE-AGCJUE puncte de vedere cu privire la susținerile 

Comisiei din scrisoarea de punere în întârziere. 

 

22. Cauza 2018/2057 

Incorecta transpunere a 

Directivei 2010/63/UE 

privind protecția 

animalelor utilizate în 

scopuri științifice 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase – 

punere în 

întârziere 

ANSVSA Comisia consideră că România nu a transpus corect prevederile Directivei 2010/63/UE 

privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice. 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

ANSVSA să transmită MAE-AGCJUE, nu mai târziu de 01.11.2018, punctul de 
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Termen de 

răspuns: 

20.11.2018, 

ca urmare a 

prelungirii 

termenului 

vedere necesar în vederea elaborării răspunsului la punerea în întârziere. 

ANSVSA să informeze lunar MAE-AGCJUE cu privire la evoluțiile înregistrate. 

 

23. Cauza 2018/2182 

Neîndeplinirea 

obligațiilor care îi revin 

României în temeiul art. 

4a-4e, 4f, 53, 56a și 59 

alin. (1), (2), (3), (5) și 

(6) din Directiva 

2005/36/CE privind 

recunoașterea calificărilor 

profesionale, astfel cum a 

fost modificată prin 

Directiva 2013/55/UE 

Etapa I a 

fazei 

preconten-

cioase – 

punere în 

întârziere, cu 

răspuns 

transmis 

 

 

MEN Comisia reclamă României neîndeplinirea mai multor obligații din Directiva 2005/36/CE, 

printre care: notificarea unei liste cu profesii reglementate și actualizarea ei periodică; 

oferirea de justificări specifice pentru profesiile incluse pe lista celor pentru care este 

necesară o verificare prealabilă a calificărilor; transmiterea către Comisie a rezultatelor 

evaluării proporționalității cerințelor care restricționează accesul la o anumită profesie sau 

exercitarea acesteia pentru titularii unei anumite calificări profesionale; transmiterea către 

Comisie a unui plan de acțiune privind nevoile de reformă în domeniul recunoașterii 

calificărilor; transmiterea de informații privind adoptarea de noi cerințe în domeniul 

recunoașterii calificărilor (după 18 ianuarie 2016) și evaluarea proporționalității acestora.  

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

MAE-AGCJUE consideră că, pentru moment, nu sunt necesare demersuri 

suplimentare. 

 

 

b. Acţiuni care privesc neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a directivelor UE - 29 

 

Nr. 

crt. 

Numărul şi obiectul 

acţiunii 

Stadiul acţiunii Instituţii 

responsabile 

Menţiuni 

1. Cauza 2015/0479 

Necomunicarea 

măsurilor naţionale 

de transpunere a 

Directivei 

2013/32/UE privind 

procedurile comune 

de acordare și 

retragere a protecției 

internaționale 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere cu 

răspuns transmis 

MAI Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei.  
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2. Cauza 2015/0480 

Necomunicarea 

măsurilor naţionale 

de transpunere a 

Directivei 

2013/33/UE de 

stabilire a 

standardelor pentru 

primirea 

solicitanților de 

protecție 

internațională 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere cu 

răspuns transmis 

MAI Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 

 

3. Cauza 2016/0142  
Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei 

2012/29/UE de 

stabilire a unor 

norme minime 

privind drepturile, 

sprijinirea și 

protecția victimelor 

criminalității și de 

înlocuire a Deciziei-

cadru 2001/220/JAI 

a Consiliului 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere cu 

răspuns transmis 

MJ Transpunere parțială 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Adoptarea proiectului de Lege de modificare şi completare a Legii nr. 211/2004 

privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor (care va 

asigura transpunerea integrală a art. 8, 9 şi 22 din directivă).  

 

[La data de 11.10.2018, MMJS a transmis MJ proiectul asumat în calitate de co-inițiator. 

La aceeași dată, MJ a transmis proiectul pe circuitul de avizare interinstituțional.] 

4. Cauza 2016/0677 

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei 

2014/57/UE a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului din 16 

aprilie 2014 privind 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere cu 

răspuns transmis 

MFP 

 MJ 

 ASF 

Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 
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sancțiunile penale 

pentru abuzul de 

piață (directiva 

privind abuzul de 

piață) 

5. Cauza 2016/0813 

Necomunicarea 

măsurilor naţionale 

de transpunere a 

Directivei 

2014/42/UE privind 

înghețarea și 

confiscarea 

instrumentelor și 

produselor 

infracţiunilor 

săvârşite în Uniunea 

Europeană 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere cu 

răspuns transmis 

 

MJ Transpunere parțială 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Adoptarea proiectului de act normativ care asigură finalizarea transpunerii 

Directivei 2014/42/UE.  

 

Notă:  
1. La data de 18.06.2018, Camera Deputaților (cameră decizională) a adoptat inițiativa 

parlamentară PL-x nr.  373/2018 - proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.  

Aceasta face, în prezent, obiectul controlului de constituționalitate a priori, fiind  depuse 

sesizări de neconstituționalitate. Termenul pentru dezbaterea de către CCR a sesizărilor de 

neconstituționalitate depuse este 11.10.2018. 

MJ a efectuat o primă evaluare a proiectului, din care a rezultat că nu au fost preluate 

toate propunerile MJ. 

 

2. Totodată, este în curs de analiză, la nivelul MJ, proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție (PL-x nr. 406/2018), adoptat 

de Camera Deputaților la 04.07.2018 (cameră decizională); conform textului publicat pe 

site-ul Camerei Deputaților, în forma pentru promulgare, acest proiect ar transpune 

prevederile Directivei 2014/42/UE.  

Aceasta face, în prezent, obiectul controlului de constituționalitate a priori, fiind depuse 

sesizări de neconstituționalitate. 

Termenul pentru dezbaterea de către CCR a sesizărilor de neconstituționalitate depuse este 

16.10.2018. 

6. Cauza 2017/0184 

Necomunicarea 

măsurilor naţionale 

de transpunere a 

Directivei 

Etapa a II-a a 

fazei 

precontencioase – 

aviz motivat cu 

răspuns transmis 

MM  

Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 
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2015/720/UE de 

modificare a 

Directivei 94/62/CE 

în ceea ce privește 

reducerea 

consumului de pungi 

de transport din 

plastic subțire 

 

 

7. Cauza 2017/0187 

Necomunicarea 

măsurilor naţionale 

de transpunere a 

Directivei 

2014/112/UE de 

punere în aplicare a 

Acordului european 

privind anumite 

aspecte ale 

organizării timpului 

de lucru în 

transportul pe căi 

navigabile interioare, 

încheiat de 

„European Barge 

Union” (Uniunea 

Europeană a 

Navigației 

Interioare) (EBU), 

„European Skippers 

Organisation” 

(Uniunea Europeană 

a Marinarilor 

Fluviali) (ESO) și 

Federația Europeană 

a Lucrătorilor din 

Transporturi (ETF) 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere cu 

răspuns transmis 

MT Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 
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8. Cauza 2017/0273  

Necomunicarea 

măsurilor naţionale 

de transpunere a 

Directivei (UE) 

2015/652 de stabilire 

a metodelor de 

calcul și a cerințelor 

de raportare în 

temeiul Directivei 

98/70/CE privind 

calitatea benzinei și 

a motorinei 

Etapa a II-a a 

fazei 

precontencioase - 

aviz motivat, cu 

răspuns transmis  

 

 

MEner 

(convoacă 

grup de lucru) 

MEcon 

MM 

MADR 

MFP 

MT 

MJ 

ANPM 

Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 

 

9. Cauza 2017/0416  

Necomunicarea 

măsurilor naţionale 

de transpunere a 

Directivei 

2014/52/UE de 

modificare a 

Directivei 

2011/92/UE privind 

evaluarea efectelor 

anumitor proiecte 

publice și private 

asupra mediului 

Etapa a II-a a 

fazei 

precontencioase - 

aviz motivat, cu 

răspuns transmis 

 

MM Netranspunere 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Adoptarea proiectului de Lege privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 

şi private asupra mediului.  

 

[Proiectul se află în dezbaterea Parlamentului (la Camera Deputaților, cameră decizională, 

în procedură de urgență, PL-x nr. 485/2018 – sunt necesare avizele Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi și raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic).] 

10. Cauza 2017/0498  

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei 

2014/65/UE a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului privind 

piețele 

instrumentelor 

Etapa a II-a a 

fazei 

precontencioase – 

aviz motivat cu 

răspuns transmis 

 

MFP 

BNR 

ASF 

 

Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 
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financiare și de 

modificare a 

Directivei 

2002/92/CE și a 

Directivei 

2011/61/UE 

11. Cauza 2017/0499  

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei 

2016/1034/UE a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului de 

modificare a 

Directivei 

2014/65/UE privind 

piețele 

instrumentelor 

financiare 

12. Cauza 2017/0500  

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei delegate 

2017/593/UE a 

Comisiei de 

completare a 

Directivei 

2014/65/UE a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului în ceea 

ce privește 

protejarea 

instrumentelor 

Etapa a II-a a 

fazei 

precontencioase – 

aviz motivat cu 

răspuns transmis  

BNR 

ASF 

Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 
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financiare și a 

fondurilor care 

aparțin clienților, 

obligațiile de 

guvernanță a 

produsului și 

normele aplicabile la 

acordarea sau 

primirea de onorarii, 

comisioane sau alte 

tipuri de beneficii 

pecuniare sau 

nepecuniare 

13. Cauza 2017/0540 

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei (UE) 

2015/1513 de 

modificare a 

Directivei 98/70/CE 

privind calitatea 

benzinei și a 

motorinei și de 

modificare a 

Directivei 

2009/28/CE privind 

promovarea utilizării 

energiei din surse 

regenerabile 

 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere cu 

răspuns transmis 

MEner 

(coord grup de 

lucru) 

MEcon 

MM 

MADR 

MFP 

MT 

MJ 

ANPM 

Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 

 

14. Cauza 2017/0541 

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei (UE) 

2015/1794 de 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere cu 

răspuns transmis 

 

MMJS Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 
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modificare a 

Directivelor 

2008/94/CE, 

2009/38/CE și 

2002/14/CE, precum 

și a Directivelor 

98/59/CE și 

2001/23/CE, în ceea 

ce privește 

navigatorii 

15. Cauza 2018/0040 

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei (UE) 

2016/2258 de 

modificare a 

Directivei 

2011/16/UE în ceea 

ce privește accesul 

autorităților fiscale 

la informații privind 

combaterea spălării 

banilor 

Etapa a II-a a 

fazei 

precontencioase – 

aviz motivat, cu 

răspuns transmis 

 

 

MFP Transpunere parțială 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Adoptarea, în regim de urgență, a unui proiect de act normativ care asigură 

transpunerea integrală a directivei, în vederea evitării sesizării CJUE.  

Asumarea unui calendar privind respectiva adoptare.  

 

[Opțiunea MFP pentru transpunerea directivei a fost formularea de amendamente la 

proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care se 

află în dezbaterea Parlamentului (la Camera Deputaților, cameră decizională, în procedură 

de urgență, PL-x nr. 483/2018). 

În varianta adoptată de Senat, amendamentele MFP nu au fost incluse.] 

16. Cauza 2018/0042 

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei (UE) 

2015/2193 a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului privind 

limitarea emisiilor în 

atmosferă a anumitor 

poluanți provenind 

de la instalații medii 

Etapa a II-a a 

fazei 

precontencioase – 

aviz motivat, cu 

răspuns transmis 

 

 

MM Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 
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de ardere 

17. Cauza 2018/0096 

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei (UE) 

2015/2302 a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului privind 

pachetele de servicii 

de călătorie și 

serviciile de 

călătorie asociate, de 

modificare a 

Regulamentului 

(CE) nr. 2006/2004 

și a Directivei 

2011/83/UE ale 

Parlamentului 

European și ale 

Consiliului și de 

abrogare a Directivei 

90/314/CEE a 

Consiliului 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere, cu 

răspuns transmis 

 

MTurism 

MEcon 

ANPC 

Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 

 

18. Cauza 2018/0097 

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei (UE) 

2015/2366 a 

Parlamentului 

European și a 

Consiliului privind 

serviciile de plată în 

cadrul pieței interne, 

de modificare a 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere, cu 

răspuns transmis 

 

MFP 

MEcon 

ANPC 

BNR 

Netranspunere 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

1.1. Adoptarea proiectului de Lege privind serviciile de plată. 

 

[Proiectul a parcurs procedura avizării interministeriale ca proiect de Ordonanță de 

urgență, însă, după observațiile formulate de Ministerul Justiției, este promovat ca proiect 

de Lege. Proiectul de Lege parcurge procedura avizării interministeriale.] 

 

La dat de 04.10.2018, BNR a transmis MFP și ANPC ultima versiune a proiectului de 

Lege privind serviciile de plată. Această variantă cuprinde modificări pentru preluarea 

observațiilor formulate de MJ, precum și modificări care reflectă extinderea atribuțiilor 
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Directivelor 

2002/65/CE, 

2009/110/CE și 

2013/36/UE și a 

Regulamentului 

(UE) nr. 1093/2010, 

și de abrogare a 

Directivei 

2007/64/CE 

BNR din perspectiva securității serviciilor de plată furnizate de furnizorii de servicii 

poștale giro care prestează servicii de plată. Astfel, pentru a evita îngreunarea procesului 

de transpunere a directivei, BNR, în baza expertizei și a competențelor existente în 

domeniul serviciilor de plată, a decis asumarea de competențe de supraveghere a 

respectării prevederile art. 150-165, art. 218-221, art. 247 alin. (4) din proiectul de Lege 

privind serviciile de plată, de către furnizorii de servicii poştale giro care prestează 

servicii de plată potrivit cadrului legislativ naţional, autoritățile cu competențe în 

supravegherea acestor furnizori (respectiv ANCOM/MCSI) declinând asumarea de astfel 

de competențe.  

 

1.2. Adoptarea proiectului de Lege privind activitatea de emitere de monedă 

electronică. 

 

[Proiectul a parcurs procedura avizării interministeriale ca proiect de Ordonanță de 

urgență, însă, după observațiile formulate de Ministerul Justiției, va fi promovat ca proiect 

de Lege.]  

 

2.1. Adoptarea proiectului de Regulament BNR privind instituţiile de plată și 

prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi. 

 

[La 29.06.2018, s-a încheiat procedura transparenței decizionale.] 

 

2.2. Adoptarea proiectului de Regulament BNR privind instituțiile emitente de 

monedă electronică. 

 

[La 12.07.2018, s-a încheiat procedura transparenței decizionale.]  

 

Ambele regulamente vor parcurge procedurile de adoptare de către BNR imediat după 

adoptarea ordonanțelor de urgență. 

19. Cauza 2018/0120 

Necomunicarea 

măsurilor naționale 

de transpunere a 

Directivei (UE) 

2016/343 privind 

consolidarea 

anumitor aspecte ale 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere, cu 

răspuns transmis  

 

 

MJ Transpunere parțială 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Adoptarea proiectului de act normativ care va asigura finalizarea transpunerii 

Directivei (UE) 2016/343. 

 

Notă:  
1. La data de 18.06.2018, Camera Deputaților (cameră decizională) a adoptat inițiativa 
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prezumției de 

nevinovăție și a 

dreptului de a fi 

prezent la proces în 

cadrul procedurilor 

penale 

parlamentară PL-x nr.  373/2018 – proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.  

Aceasta face, în prezent, obiectul controlului de constituționalitate a priori, fiind depuse 

două sesizări de neconstituționalitate. 

Termenul pentru dezbaterea de către CCR a sesizărilor de neconstituționalitate depuse este 

11.10.2018. 

În urma evaluării de către MJ a propunerii, a rezultat că PL-x nr. 373/2018 asigură 

transpunerea în legislația națională a prevederilor restante din Directiva (UE) 2016/343. 

 

2. Totodată, este în curs de analiză, la nivelul MJ, proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție (PL-x nr. 406/2018), adoptat 

de Camera Deputaților la 04.07.2018 (cameră decizională); conform textului publicat pe 

site-ul Camerei Deputaților, în forma pentru promulgare, acest proiect ar transpune și 

prevederile Directivei 2016/343. Aceasta face, în prezent, obiectul controlului de 

constituționalitate a priori, fiind  depuse două sesizări de neconstituționalitate. 

Termenul pentru dezbaterea de către CCR a sesizărilor de neconstituționalitate depuse este 

16.10.2018. 

 

20. Cauza 2018/0219 

Directiva 

2014/50/UE privind 

cerințele minime de 

creștere a mobilității 

lucrătorilor între 

statele membre prin 

îmbunătățirea 

dobândirii și a 

păstrării drepturilor 

la pensie 

suplimentară 

Etapa I a fazei 

precontencioase – 

punere în 

întârziere, cu 

răspuns transmis  

 

 

MMJS Netranspunere 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

 

1. Adoptarea proiectului de Lege pentru completarea declarației de transpunere a 

Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative. 

[Proiectul este în dezbaterea Parlamentului (la Camera Deputaților, cameră decizională, în 

procedură de urgență, PL-x nr. 475/2018 – sunt necesare avizele Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi).] 

 

2. Adoptarea proiectului de Lege privind cerințele minime de creștere a mobilității 

salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării 

drepturilor la pensie suplimentară. 

[Proiectul a fost elaborat la nivelul MMJS și în prezent parcurge procedura transparenței 

decizionale.] 
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21. Cauza 2018/0220 

Directiva (UE) 

2015/637 privind 

măsurile de 

coordonare și 

cooperare pentru 

facilitarea protecției 

consulare a 

cetățenilor 

nereprezentați ai 

Uniunii în țările terțe 

și de abrogare a 

Deciziei 95/553/CE 

Etapa I a fazei 

precontencioase 

– punere în 

întârziere  

 

Termen de 

răspuns: 

19.11.2018, ca 

urmare a 

prelungirii 

termenului 

MAE-DC Transpunere parțială 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Adoptarea proiectului de Lege privind activitatea consulară.  
 

[Proiectul este în dezbaterea Parlamentului (la Senat, prima cameră sesizată, în procedură 

de urgență, L624/2018. Sunt necesare raportul Comisiei pentru politică externă și avizele 

Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, al Comisiei pentru afaceri 

europene, al Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării și al Comisiei pentru 

muncă, familie și protecție socială).] 

22. Cauza 2018/0221 

Directiva 

2016/680/UE privind 

protecția persoanelor 

fizice referitor la 

prelucrarea datelor 

cu caracter personal 

de către autoritățile 

competente în scopul 

prevenirii, depistării, 

investigării sau 

urmăririi penale a 

infracțiunilor sau al 

executării pedepselor 

și privind libera 

circulație a acestor 

date și de abrogare a 

Deciziei-cadru 

2008/977/JAI  

Etapa I a fazei 

precontencioase 

– punere în 

întârziere  

 

Termen de 

răspuns: 

20.11.2018, ca 

urmare a 

prelungirii 

termenului 

MAI Netranspunere 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Promulgarea, publicarea în Monitorul Oficial și notificarea Legii privind protecția 

persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 

penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a 

acestor date. 

 

[Proiectul a fost adoptat de Parlament la 10.10.2018.] 

23. Cauza 2018/0222 

Directiva 

2016/681/UE privind 

utilizarea datelor din 

registrul cu numele 

Etapa I a fazei 

precontencioase 

– punere în 

întârziere  

 

MAI Netranspunere 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Adoptarea proiectului de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele 

pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a 
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pasagerilor (PNR) 

pentru prevenirea, 

depistarea, 

investigarea și 

urmărirea penală a 

infracțiunilor de 

terorism și a 

infracțiunilor grave 

Termen de 

răspuns: 

20.11.2018, ca 

urmare a 

prelungirii 

termenului  

infracțiunilor de terorism şi a infracțiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi 

înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale.  

 

[Proiectul este în dezbaterea Parlamentului (la Camera Deputaților, cameră decizională, în 

procedură de urgență, PL-x nr. 484/2018; sunt necesare rapoartele Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și 

Comisiei pentru transporturi și infrastructură.] 

 

24. Cauza 2018/0223 

Directiva 

2016/801/UE privind 

condițiile de intrare 

și de ședere a 

resortisanților țărilor 

terțe pentru 

cercetare, studii, 

formare 

profesională, servicii 

de voluntariat, 

programe de schimb 

de elevi sau proiecte 

educaționale și 

muncă au pair 

Etapa I a fazei 

precontencioase 

– punere în 

întârziere  

 

Termen de 

răspuns: 

20.11.2018, ca 

urmare a 

prelungirii 

termenului  

MAI Netranspunere 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Promulgarea, publicarea în Monitorul Oficial și notificarea Legii pentru modificarea 

și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. 

 

[Proiectul a fost adoptat de Parlament la 10.10.2018.] 

25. Cauza 2018/0224 

Directiva (UE) 

2016/943 privind 

protecția know-how-

ului și a informațiilor 

de afaceri 

nedivulgate (secrete 

comerciale) 

împotriva dobândirii, 

utilizării și divulgării 

ilegale 

Etapa I a fazei 

precontencioase 

– punere în 

întârziere  

 

Termen de 

răspuns: 

19.11.2018, ca 

urmare a 

prelungirii 

termenului 

 

MEc 

CC 
Netranspunere 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Adoptarea proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind protecția 

know-how-ului şi a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) 

împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale. 

 

[Proiectul parcurge procedura avizării interministeriale.] 

26. Cauza 2018/0225 

Directiva (UE) 
Etapa I a fazei 

precontencioase 

MCSI Netranspunere 
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2016/1148 a 

Parlamentului 

European  si a 

Consiliului din 6 

iulie 2016 privind 

măsuri pentru un 

nivel comun ridicat 

de securitate a 

rețelelor și a 

sistemelor 

informatice în 

Uniune 

– punere în 

întârziere  

 

(Mesajul 

Internet nr. 

6199/20.07.2018) 

 

Termen de 

răspuns: 

20.09.2018 

Demersuri care trebuie realizate: 

Reluarea cu celeritate a procedurii legislative parlamentare pentru Legea privind 

asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor 

informatice în Uniune (NIS). 

[În contextul reluării procedurii parlamentare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale 

nr. 455/2018, la data de 10.10.2018, Legea a primit raport de respingere comun al 

Comisiei economice, industrii și servicii și al Comisiei pentru constituționalitate, înscris 

pe ordinea de zi a ședinței plenului Senatului din data de 15.10.2018 (L221/2018).] 

 

 

27. Cauza 2018/0276 

Directiva (UE) 

2016/97 privind 

distribuția de 

asigurări (reformare) 

Etapa I a fazei 

precontencioase 

– punere în 

întârziere  

 

Termen de 

răspuns: 

24.11.2018 

MFP 

ASF 

 

Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 

 

28. Cauza 2018/0277 

Directiva (UE) 

2016/2284 privind 

reducerea emisiilor 

naționale de anumiți 

poluanți atmosferici, 

de modificare a 

Directivei 

2003/35/CE și de 

abrogare a Directivei 

2001/81/CE 

Etapa I a fazei 

precontencioase 

– punere în 

întârziere  

 

(Mesajul 

Internet nr. 

7868/25.09.2018) 

 

Termen de 

răspuns: 

24.11.2018 

MM Netranspunere 

 

Demersuri care trebuie realizate: 

Adoptarea proiectului de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți 

poluanți atmosferici 

[Proiectul se află în dezbaterea Parlamentului (la Camera Deputaților, cameră decizională, 

în procedură de urgență, PL-x nr. 502/2018 – sunt necesare avizele Comisiei pentru 

industrii și servicii, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice, Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului, 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități și raportul Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic).] 

29. Cauza 2018/0278 

Directiva de punere 

în aplicare (UE) 

2018/100 a Comisiei 

de modificare a 

Etapa I a fazei 

precontencioase 

– punere în 

întârziere  

 

MADR Transpunere totală. 

Toate măsurile naţionale de executare au fost comunicate Comisiei. 
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Directivelor 

2003/90/CE și 

2003/91/CE de 

stabilire a măsurilor 

de punere în aplicare 

în sensul articolului 

7 din Directiva 

2002/53/CE a 

Consiliului și, 

respectiv, al 

articolului 7 din 

Directiva 

2002/55/CE a 

Consiliului, în ceea 

ce privește 

caracteristicile 

minime care trebuie 

vizate în cursul 

verificării și 

condițiile minime 

pentru verificarea 

anumitor soiuri de 

specii de plante 

agricole și de specii 

de legume 

Termen de 

răspuns: 

24.11.2018 

 

 

Alte acţiuni în curs în care România are calitatea de reclamant, intervenient sau a formulat observaţii 

 

I. 3 cauze în care România are calitatea de intervenient 

 

1) Cauza C-420/16 P, Izsák şi Dabis/Comisia Europeană - recurs formulat de Balázs-Árpád Izsák şi Attila Dabis împotriva hotărârii pronunțate de Tribunalul 

UE în cauza T-529/13.  

(în faţa Tribunalului UE, România a fost intervenient în favoarea Comisiei; hotărârea Tribunalului UE a fost în linia argumentelor susţinute de România). 

La data de 03.05.2018, a avut loc ședința de audiere a pledoariilor în cauza C-420/16 P. La data de 04.10.2018 au fost prezentate concluziile avocatului general. 
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2) Cauza C-128/17, Republica Polonă împotriva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene - acţiune în anulare introdusă de Republica 

Polonă, prin care se solicită anularea Directivei 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici, de modificare a Directivei 

2003/35/CE şi de abrogare a Directivei 2001/81/CE.  

România a transmis la 20.10.2017 memoriul în intervenție în cauză în favoarea Republicii Polone. La data de 10.01.2018, Grefa CJUE a comunicat României 

memoriile în intervenție ale Comisiei și Ungariei. La data de 26.02.2018, Grefa a comunicat României observațiile Parlamentului European, Poloniei și 

Consiliului asupra memoriilor în intervenție. La 31.08.2017, Grefa Curţii a informat România că cererea sa de intervenţie a fost acceptată şi a comunicat actele 

procedurale în cauză, acordând României o lună pentru depunerea memoriului în intervenţie. La data de 20.10.2017, România a transmis Grefei Curţii memoriul 

său in întervenţie. La data de 24.09.2018 Grefa a informat că CJUE a decis să judece cauza fără pledoarii și fără concluziile avocatului general. 

 

3) Cauza C-594/18 P, Austria/Comisia Europeană, recursul Austriei împotriva hotărârii Tribunalului UE în cauza T-356/151. La 01.10.2018, Grefa a comunicat 

recursul introdus de Austria. 

 

II. două cauze în care România are calitatea de reclamant 

 

1) Cauza T-391/17, România/Comisia Europeană, acţiune în anularea Deciziei Comisiei nr. 2017/652 din 29 martie 2017 prin care instituţia UE a dispus 

înregistrarea parţială a propunerii de inițiativă cetățenească intitulată „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”.  

La data de 15.03.2018, România a solicitat organizarea fazei orale. La data de 03.07.2018 Grefa Tribunalului UE a comunicat României și Comisiei întrebări 

adresate de instanța UE; La data de 24.07.2018, România a comunicat Grefei răspunsurile la întrebările scrise. La data de 26.07.2018, Grefa a comunicat 

răspunsurile Comisiei la întrebările scrise.  

 

2) Cauza T-530/18, România împotriva Comisiei Europene - acțiune în anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/873 a Comisiei din 13 iunie 2018 

de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă 

(FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). La data de 07.09.2018 România a transmis Grefei Tribunalului cererea introductivă. 

La data de 16.10.2018, Grefa Tribunalului a transmis României excepția de inadmisibilitate depusă de Comisie.  

 

 

III. 22 de cauze având ca obiect pronunţarea unor hotărâri preliminare 

 

A. Instanţe române - 14:  

 

Nr. 

crt. 

Cauza Instituţii 

competente 

Obiect Cronologie procedură 

1.  C-664/16, Vădan MFP-ANAF Interpretarea dispoziţiilor (în 

special a art. 167, 168, 178, 179, 

03.02.2017 - comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

13.04.2017 - depunere observaţii scrise  

                                                 
1 Cauza T-356/15, Austria/Comisia Europeană - acţiune în anularea Deciziei (UE) 2015/658 privind ajutorul de stat SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) pe care Regatul Unit al Marii Britanii şi al 

Irlandei de Nord intenționează să îl pună în aplicare pentru sprijin în favoarea centralei nucleare Hinkley Point C [notificată cu numărul C(2014) 7142]. România a intervenit în favoarea 

Comisiei. 
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273) din Directiva 2006/112/CE, 

precum şi a principiilor 

proporţionalităţii şi neutralităţii 

14.07.2017 - primire observaţii scrise depuse de alte părţi 

România a solicitat organizarea fazei orale. 

31.01.2017 - ședința de audiere a pledoariilor 

19.04.2018 - prezentare CAG 

21.11.2018 – pronunțarea hotărârii 

2. C-147/17, 

Sindicatul Familia 

Constanţa 

MMJS Interpretarea art. 1 alin. (3), art. 2 

pct. 1,  art. 5, art. 7, art. 17 din 

Directiva 2003/88/CE şi a art. 2 

din Directiva 89/391/CEE 

05.05.2017 - comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

17.07.2017 - depunere observaţii scrise  

28.09.2017 - primire observaţii scrise depuse de alte părţi  

România nu a solicitat organizarea fazei orale. 

07.05.2018 – ședința de audiere a pledoariilor 

28.06.2018 – prezentare CAG 

3. C-211/17, Topaz 

 

ANPC Interpretarea art. 3 alin. (1), art.4 

alin. (2), art. 6 alin. (1) din 

Directiva 93/13/CEE privind 

clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii 

 

30.05.2017 - comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

30.07.2017 - depunere observaţii scrise 

4. C-495/17, 

Cartrans 

Spedition 

MFP 

MT 

ANAF 

Interpretarea Directivei 

2006/112/CE privind sistemul 

comun al TVA, raportat la 

posibilitatea de a justifica exportul 

bunurilor transportate prin 

carnetul TIR 

15.09.2017 - comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

15.11.2017 - depunere observaţii scrise 

14.02.2018 - primire observaţii scrise depuse de alte părţi 

România nu a solicitat organizarea fazei orale. 

12.07.2018 - prezentare CAG 

5. C-676/17, Călin MJ Interpretarea ar. 110 TFUE, art. 4 

alin. (3) TUE, art. 17, 20, 21 și 47 

din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, 

precum și a principiilor securității 

juridice, echivalenței și 

efectivității 

31.01.2018 - comunicarea de către Grefa CJUE a cererii preliminare 

10.04.2018 - depunere observaţii scrise 

28.11.2018 – vor avea loc pledoariile 

 

6. C-17/18, Mailat MFP 

ANAF 

Interpretarea dispozițiilor 

Directivei 2006/112/CE privind 

sistemul comun al TVA (în 

special, art. 19, art. 29 şi a art. 135 

alin. 1 lit. l) 

14.02.2018 - comunicarea de către Grefa CJUE a cererii preliminare 

24.04.2018 - depunere observații scrise 

08.10.2018 – scrisoarea grefei – judecare fără pledoarii și fără CAG 

7. C-68/18, Petrotel-

Lukoil 

MFP 

ANAF 

Interpretarea principiului 

proporționalității și a dispozițiilor 

14.03.2018 - comunicarea de către Grefa CJUE a cererii preliminare 

24.05.2018 - depunere observații scrise 
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DGV Directivei 2003/96/CE privind 

restructurarea cadrului comunitar 

de impozitare a produselor 

energetice și a electricității 

05.09.2018 – transmitere observaţii scrise depuse de alte părţi 

25.09.2018 – RO a solicitat organizarea fazei orale. 

 

8. C-128/18, 

Onlineshop 

MFP 

ANAF 

DGV 

Interpretarea anexei I la 

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 

al Consiliului privind 

Nomenclatura tarifară și statistică 

și tariful vamal comun, în forma 

modificată prin Regulamentul de 

punere în aplicare nr. 2016/1821 

de modificare a anexei I la 

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 

al Consiliului privind 

Nomenclatura tarifară și statistică 

și Tariful vamal comun 

31.05.2018 - comunicarea de către Grefa CJUE a cererii preliminare 

01.08.2018 – depunere observații scrise 

19.10.2018- transmitere observaţii scrise depuse de alte părţi 

 

9. C-354/18, Rusu ANPC Interpretarea dispozițiilor 

Regulamentului 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 

și de abrogare a Regulamentului 

(CEE) nr. 295/91 (în special, art. 4 

alin. 3, art. 7 alin. 1 lit. b) și art. 8 

alin. 1 lit. a), b) și c) 

28.06.2018 - comunicarea de către Grefa CJUE a cererii preliminare 

29.08.2018 – depunere observații scrise 

10. C–267/18, Delta ANAP 

MT 

Interpretarea art. 57 alin. (4) lit. g) 

din Directiva 2014/24/UE privind 

achiziţiile publice 

31.05.2018 - comunicarea de către Grefa CJUE a cererii preliminare 

31.07.2018 – termen pentru  depunerea observațiilor scrise 

17.10.2018 - transmitere observaţii scrise depuse de alte părţi 

11. C-291/18, Grup 

Servicii Petroliere 

MFP 

ANAF 

Interpretarea art. 148 lit. c) 

raportat la lit. a) din Directiva nr. 

2006/112/CE privind sistemul 

comun al taxei pe valoare 

adăugată 

05.06.2018 - comunicarea de către Grefa CJUE a cererii preliminare 

14.08.2018 – depunere observații scrise 

12. C-468/18, R MJ Interpretarea dispozițiilor art. 3 03.09.2018 - comunicarea de către Grefa CJUE a cererii preliminare 
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lit. (a), art. 3 lit. (d) și ale art. 5 
din Regulamentul nr. 4/2009 

privind competența, legea 

aplicabilă, recunoașterea și 

executarea hotărârilor și 

cooperarea în materie de obligații 

de întreținere, precum și ale art. 

12 din Regulamentul nr. 

2201/2003 privind competența, 

recunoașterea și executarea 

hotărârilor judecătorești în materie 

matrimonială și în materia 

răspunderii părintești, de abrogare 

a Regulamentului nr. 1347/2000 

03.11.2018 – termen pentru depunerea observațiilor scrise 

 

13. C-500/18, 

Reliantco 

Investments et 

Reliantco 

Investments 

Limassol 

Sucursala 

Bucureşti 

MJ 

ANPC 

ASF 

Interpretarea unor prevederi din 

Directiva 2004/39/CE privind 

pieţele instrumentelor financiare, 

în raport cu anumite prevederi din 

Directiva 93/13/CEE privind 

clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii, precum 

și a unor prevederi din 

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 

privind competenţa judiciară, 

recunoaşterea şi executarea 

hotărârilor în materie civilă şi 

comercială și din Regulamentul 

(CE) nr. 864/2007 

21.09.2018 - comunicarea de către Grefa CJUE a cererii preliminare 

21.11.2018 - termen pentru depunerea observațiilor scrise 

 

14. C-530/18, EP MJ Interpretarea art. 15 din 

Regulamentul nr. 2201/2003 

privind competența, recunoașterea 

și executarea hotărârilor 

judecătorești în materie 

matrimonială și în materia 

răspunderii părintești 

01.10.2018 - comunicarea de către Grefa CJUE a cererii preliminare 

01.12.2018 - termen pentru depunerea observațiilor scrise 
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B. Instanţe ale altor state membre – 8 

 

Nr. 

crt. 

Cauza Instituţii 

competente 

Obiect Cronologie procedură 

1. C-247/17, 

Raugevicius 

MJ Interpretarea art. 18 şi 21 TFUE 29.06.2017- comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

08.09.2017 - depunere observaţii scrise 

04.12.2017 - transmitere observaţii scrise depuse de alte părţi 

România nu a solicitat organizarea fazei orale.  

13.11.2018 – va fi pronunțată hotărârea 

2.  C-465/17, Falck MAI 

IGSU 

ANAP 

MS 

Interpretarea art. 10 lit. h) din 

Directiva 2014/24/UE privind 

achiziţiile publice 

04.09.2017 - comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

14.11.2017 - depunere observaţii scrise 

România nu a solicitat organizarea fazei orale. 

05.09.2018 - ședința de audiere a pledoariilor 

14.11.2018 – vor fi prezentate CAG 

3.  C-514/17, Sut MJ Interpretarea art. 4 pct. 6 din 

Decizia-cadru 2002/584/JAI 

privind mandatul european de 

arestare şi procedurile de predare 

între statele membre 

26.09.2017 - comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

06.12.2017 - depunere observaţii scrise 

România nu a solicitat organizarea fazei orale. 

06.09.2018 - prezentare CAG. 

4. C-98/18, T. Boer 

& Zonen 

MADR 

ANSVSA 

Interpretarea dispozițiilor anexei 

III secțiunea I capitolul VII pct. 1 

și 3 din  Regulamentul (CE) Nr. 

853/2004 de stabilire a unor 

norme specifice de igienă care se 

aplică alimentelor de origine 

animală 

16.03.2018 - comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

23.05.2018 - depunere observații scrise 

30.07.2018 – transmitere observații scrise depuse de alte părți 

România nu a solicitat organizarea fazei orale 

 

5. C-142/18, Skype 

Communications 

ANCOM 

MCSI 

Interpretarea art. 2 lit. (c) din 

Directiva 2002/21/CE privind un 

cadru de reglementare comun 

pentru rețelele și serviciile de 

comunicații electronice 

02.04.2019 – comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

12.06.2018 – depunere observații scrise 

20.08.2018 – transmitere observații scrise depuse de alte părți 

România nu a solicitat organizarea fazei orale. 

6. C-128/18, 

Dorobanțu 

MJ 

MAI 

Interpretarea art. 4 din Carta 

drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, precum și a 

Deciziei-cadru 2002/584/JAI 

privind mandatul european de 

arestare şi procedurile de predare 

23.03.2018 - comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

23.05.2018 – depunere observații scrise 

06.08.2018 – transmitere observații scrise depuse de alte părți 

România nu a solicitat organizarea fazei orale. 
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între statele membre 

- C-191/18, KN 

(suspendată până 

la decizia în C-

327/18 PPU, R.O.) 

MJ Interpretarea art. 19 și 50 TUE, 

precum și a art. 26-17 din 

Decizia-cadru 2002/584/JAI 

privind mandatul european de 

arestare şi procedurile de predare 

între statele membre 

02.05.2018 – comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

Cauza este suspendată până la pronunțarea hotărârii în cauza C-327/18 

PPU, RO (a se vedea pct. 10).  

 

 

7. C-220/18 PPU, 

ML 

MJ 

MAI 

Interpretarea art. 1, 5 și 6 din 

Decizia-cadru 2002/584/JAI 

privind mandatul european de 

arestare şi procedurile de predare 

între statele membre 

07.05.2018 – comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

14.06.2018 - ședința de audiere a pledoariilor 

 

8. Cauza C-495/18, 

YX 

MJ Interpretarea articolului 4 

alineatul (1) litera (a) și alineatul 

(2) și a articolului 9 alineatul (1) 

litera (b) din Decizia-cadru 

2008/909/JAI privind aplicarea 

principiului recunoașterii 

reciproce în cazul hotărârilor 

judecătorești în materie penală 

care impun pedepse sau măsuri 

privative de libertate în scopul 

executării lor în Uniunea 

Europeană, astfel cum a fost 

modificată prin Decizia-cadru 

2009/299/JAI a Consiliului din 26 

februarie 2009 

07.09.2018 - comunicarea cererii preliminare de către Grefa CJUE 

07.11.2018 – termen pentru depunerea observațiilor scrise 

 

 

NOTĂ: Prezentul raport conţine informaţii actualizate până la data de 22 octombrie 2018. 


