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Presă și informare Ședință solemnă a Curții de Justiție
 

Intrarea în funcție a unui nou judecător la Tribunalul Uniunii Europene 

Ședința solemnă din 26 noiembrie 2010 

Prin decizia din 18 noiembrie 2010, reprezentanții guvernelor statelor membre l-au numit 
pe domnul Andrei Popescu în calitate de judecător la Tribunalul Uniunii Europene pentru 
perioada cuprinsă între 26 noiembrie 2010 și 31 august 2016, acesta înlocuindu-l pe 
domnul Valeriu M. Ciucă. 

Astăzi s-a organizat o ședință solemnă a Curții de Justiție cu ocazia încetării funcției și a 
plecării domnului Valeriu M. Ciucă, precum și a prestării jurământului și a intrării în 
funcție a domnului Andrei Popescu. 

 

Andrei Popescu 

născut în 1948; licențiat în drept al Universității București (1971); studii postuniversitare 
de drept internațional al muncii și de drept social european, Universitatea din Geneva 
(1973-1974); doctor în drept al Universității București (1980); asistent stagiar 
(1971-1973), asistent titular (1974-1985), apoi titular de curs de dreptul muncii la 
Universitatea București (1985-1990); cercetător principal al Institutului de Cercetare 
Științifică în Domeniul Muncii și Protecției sociale (1990-1991); director general adjunct 
(1991-1992), apoi director (1992-1996) la Ministerul Muncii și Protecției Sociale; 
conferențiar (1997), apoi profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 
București (2000); secretar de stat la Ministerul Integrării Europene (2001-2005); șef de 
departament la Consiliul Legislativ al României (1996-2001 și 2005-2009); director 
fondator al Revistei Române de Drept European; președinte al Societății Române de 
Drept European (2009-2010); agent al guvernului român în fața instanțelor Uniunii 
Europene (2009-2010); judecător la Tribunal începând cu data de 26 noiembrie 2010. 

 

 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie. 

Persoana de contact pentru presă: Claudiu Ecedi-Stoisavlevici  (+352) 4303 3720 

Imagini de la ședința solemnă vor fi disponibile pe "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106. 
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