Curtea de Justiție a Uniunii Europene
COMUNICAT DE PRESĂ nr. 122/2019
Luxemburg, 26 septembrie 2019

Ședință solemnă a Curții de Justiție

Presă și informare

Reînnoirea parțială și intrarea în funcție a 14 noi membri ai Tribunalului Uniunii
Europene

Prin Deciziile din 1 februarie 2019 și din 29 mai 2019, reprezentanții guvernelor statelor membre
ale Uniunii Europene au reînnoit pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august
2025, mandatul a 12 judecători ai Tribunalului, respectiv doamnele Vesna Tomljenović, Mariyana
Kancheva, Inga Reine și Ramona Frendo și domnii Anthony Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène
Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf Öberg, Jan Passer, Alexander Kornezov și Colm Mac Eochaidh.
Prin Decizia din 1 februarie 2019, au fost numiți în calitate de judecători la Tribunal domnul Laurent
Truchot pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 2025 și doamna Mirela
Stancu pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 2022.
Prin Decizia din 6 martie 2019, a fost numită în calitate de judecătoare la Tribunal doamna Tuula
Riitta Pynnä pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 2022.
Prin Decizia din 29 mai 2019, au fost numiți în calitate de judecători la Tribunal doamnele Tamara
Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl și Gabriele Steinfatt și domnii Johannes Christoph Laitenberger,
José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus și Miguel Sampol Pucurull pentru perioada
cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31 august 2025, și domnul Iko Nõmm pentru perioada cuprinsă
între 1 septembrie 2019 și 31 august 2022.
Prin Decizia din 11 iulie 2019, au fost numiți în calitate de judecători la Tribunal doamna Ornella
Porchia și domnul Roberto Mastroianni pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2019 și 31
august 2025.
Prin Decizia din 4 septembrie 2019, a fost numit în calitate de judecător la Tribunal domnul
Gerhard Hesse pentru perioada cuprinsă între 6 septembrie 2019 și 31 august 2022.
Cu ocazia prestării jurământului și a intrării în funcție a noilor membri ai instituției, astăzi va avea
loc o ședință solemnă la sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Ședința solemnă va fi retransmisă în direct începând cu ora 18h00 pe site-ul care poate fi accesat
prin link-ul următor: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Curricula vitae ale noilor membri
Laurent Truchot
Născut în 1962; absolvent al Institutului de Studii Politice din Paris (1984); fost elev al Școlii
Naționale a Magistraturii (1986-1988); judecător la Tribunalul de Mare Instanță din Marsilia (19881990); magistrat la Direcția de proceduri civile şi judiciare din Ministerul Justiției (1990-1992);
adjunct al șefului de birou, ulterior șef de birou al Direcției generale a concurenţei, de consum și de
combatere a fraudelor din cadrul Ministerului Economiei, Finanțelor și Industriei (1992-1994);
consilier tehnic pe lângă ministrul justiției (1994-1995); judecător la Tribunalul de Mare Instanță din
Nîmes (1995-1996); referent juridic la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cadrul cabinetului
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avocatului general Léger (1996-2001); consilier referent la Curtea de Casație (2001-2007);
judecător la Tribunal (2007-2013, președinte de cameră din anul 2010 până în anul 2013); consilier
la Curtea de Casație (2013-2019); judecător la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.
Mirela Stancu
Născută în 1974; licențiată în drept la Universitatea București (1998); doctor în drept al Universității
București (2009); avocată în Baroul București (1999-2002); titulară de curs (2002-2018), ulterior,
începând cu anul 2018, conferențiară universitară de drept procesual la Universitatea București;
formatoare la Institutul Național al Magistraturii (2007-2018); judecătoare la Judecătoria București
(2004-2009); judecătoare la Tribunalul București (2009-2019); judecătoare detașată la Ministerul
Afacerilor Externe (2005); administratoare juristă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cadrul
cabinetului doamnei judecător Toader (2011-2014); directoare pentru Afaceri Europene, Relații
Internaționale și Programe la Consiliul Superior al Magistraturii (2015-2018); autoare a numeroase
publicații; judecătoare la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.
Tuula Riitta Pynnä
Născută în 1958; diplomă în drept la Universitatea din Turku (master, 1981); program de formare
judiciară la Tribunalul Regional Ulvila (1984); master în drept la Universitatea din Trier (1993);
master în studii juridice europene la Institutul European de Administrație Publică (1994); titulară de
curs la Universitatea din Turku (1981-1982); judecătoare la Tribunalul Regional din Pori (19821983); șefă de serviciu al Oficiului Populației (1983-1985); judecătoare la Tribunalul din Tampere și
Pirkanmaa (1985-1995); referentă juridică la Curtea Supremă a Finlandei (1995); șefa unității
contenciosului Uniunii Europene, consilieră juridică și agentă a statului pe lângă Curtea de Justiție
a Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Externe, șefă a delegației finlandeze a grupului de lucru
„Curtea de Justiție” al Consiliului (1996-2005); membră a grupului „Prietenii Președinției” pentru
reforma sistemului jurisdicțional comunitar în Tratatul de la Nisa; judecătoare la Curtea
Administrativă Supremă a Finlandei (2005-2012); judecătoare la Curtea Supremă a Finlandei
(2012-2019); membră a Comitetului disciplinar al Bursei din Helsinki (2015-2019); membră, ulterior
președintă a Comitetului de examinare al Baroului Helsinki (2011-2019); judecătoare la Tribunal
începând cu data de 26 septembrie 2019.
Tamara Perišin
Născută în 1979; licențiată în drept la Universitatea din Zagreb (2002); master în drept la
Universitatea Oxford (2003); doctor în drept al Universității din Zagreb (2007); bursă Fulbright la
Universitățile din Georgetown și din Michigan (2005-2006); formare în științele predării și învățării
la Universitatea Central Europeană (2007-2008); cercetătoare la Institutul Asser (2004), la Institutul
Max Planck (2007-2008) și la Harvard Law School (2014); admisă în baroul croat (2009);
profesoară de drept al Uniunii, titulară a unei catedre Jean Monnet și coordonatoare a Centrului de
excelență Jean Monnet al Universității din Zagreb (2002-2019); profesoară invitată la Universitatea
Harvard (2015-2016); membră a grupului de negocieri pentru aderarea Croației la Uniunea
Europeană (2005-2011); responsabilă de formarea în dreptul Uniunii a funcționarilor și a
diplomaților la Școala Națională de Administrație Publică și la Academia Diplomatică a Ministerului
Afacerilor Externe și Europene (2011-2012); responsabilă de formarea în dreptul Uniunii a
judecătorilor și a procurorilor la Academia Judiciară și la Tribunalul din Zagreb (2012-2013);
responsabilă de formarea în dreptul Uniunii în cadrul asociației croate a avocaților (2015);
consilieră specială la Ministerul Științelor și Educației (2017-2019); redactoră-șef a unei reviste de
drept al Uniunii; autoare a numeroase publicații; judecătoare la Tribunal începând cu data de 26
septembrie 2019.
Petra Škvarilová-Pelzl
Născută în 1975; studii în drept în Republica Cehă și în Germania (Magister iuris, Universitatea
„Karlovy” din Praga, 1999), doctor în drept (Universitatea din Hamburg, 2004); diplomă în
interpretariat pentru limba germană la Școala de Stat de Limbi Străine din Praga (1995);
colaboratoare științifică la catedra de drept comercial, drept maritim și drept economic a
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Universității din Hamburg; laureată a unui concurs al instituțiilor europene pentru juriștii cehi
(2004); funcționar la Direcția Generală Bibliotecă, Cercetare și Documentare a Curții de Justiție a
Uniunii Europene (2004-2019); atașat pe lângă directorul general (2010-2016); referent juridic la
Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cadrul cabinetului doamnei judecător M. Berger (20172018); titulara cursului de drept al Uniunii la Academia Federală pentru Funcția Publică din Viena;
intervenții regulate în cadrul Festivalului Bienal Ceho-German de Drept; autoare a mai multe
publicații, în special în domeniul dreptului Uniunii și al dreptului comparat; judecătoare la Tribunal
începând cu data de 26 septembrie 2019.
Gabriele Steinfatt
Născută în 1977; studii la Saarbrücken și la Strasbourg; diplomă în drept la Universitatea „Robert
Schuman” din Strasbourg (master în drept privat și certificat de drept european, 2000); examene
de stat la Saarbrücken (2002 și 2005); studii postuniversitare la Institutul de Studii Europene al
Universității din Saar (2002-2003); doctor în drept al Universității din Saar (2011); judecătoare la
Tribunalul Administrativ din Bremen (2005-2018); judecătoare la Curtea Administrativă de Apel din
Bremen (2018-2019); membră a Curții Disciplinare de Apel pentru Judecători (2018-2019);
membră supleantă a Curții Disciplinare de Apel pentru Ingineri (2018-2019); titulară de curs la
Universitatea din Saar și la Universitatea din Bremen; autoare a mai multe publicații juridice, în
special de drept european; judecătoare la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.
Johannes Christoph Laitenberger
Născut în 1964; studii de drept la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; primul examen
de stat în drept (1990); colaborator juridic în cadrul administrației parlamentului german (1991);
referent juridic în cadrul Tribunalului Regional Superior din Köln (1991-1994); al doilea examen de
stat în drept (1994); titular de curs și de cercetare la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn (1991-1995); avocat în Baroul Köln și consilier juridic al unei federații de întreprinderi (1996);
consilier la Direcția Administrație și Protocol a Secretariatului General al Consiliului Uniunii
Europene (1996-1999); raportor în cadrul Direcției Generale Concurență a Comisiei Europene
(1999); membru de cabinet (1999-2003), ulterior șeful cabinetului (2003-2004) comisarului
european Viviane Reding; membru al cabinetului președintelui Comisiei Comunităților Europene
José Manuel Barroso (2004-2005); purtător de cuvânt și șef al Serviciului Purtătorului de Cuvânt al
Comisiei Europene (2005-2009); șeful cabinetului președintelui Comisiei Europene, domnul José
Manuel Barroso (2009-2014); director general adjunct al Serviciului Juridic al Comisiei Europene
(2014-2015); director general al Direcției Generale Concurență a Comisiei Europene (2015-2019);
judecător la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.
José Martín y Pérez de Nanclares
Născut în 1965; diplomă în drept la Universitatea din Salamanca (1983-1988); studii de drept
constituțional la Universitatea din Köln (1988-1989); master în drept european la Universitatea din
Saarbrücken (1991); doctor în drept al Universității din Saarbrücken (1994) și al Universității din
Salamanca (1994); conferențiar universitar (1993-1996) și profesor de drept internațional (19962001) la Universitatea din La Rioja; titular al catedrei de drept internațional public și al catedrei
Jean Monnet de drept al Uniunii Europene la Universitatea din La Rioja (2001-2009); titular al
catedrei de drept internațional public la Universitatea din Salamanca (2009-2012 și 2018);
prorector pentru relații internaționale (2004-2008), prorector de cercetare (1996-2000) și secretar
general (1996) la Universitatea din La Rioja; doctor honoris causa al Universității din Piura, Peru
(2009); director al Cabinetului de afaceri juridice internaționale al Ministerului Afacerilor Externe și
al Cooperării din cadrul guvernului spaniol (2012-2018); directorul cabinetului Președinției
Consiliului de Stat spaniol (2018-2019); membru al Curții Permanente de Arbitraj (2018-2019);
autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.
Rimvydas Norkus
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Născut în 1979; master în drept la Universitatea din Vilnius (2001); doctor în drept al Universității
Mykolas Romeris (2005); studii la Institutul Elvețian de Drept Comparat (IEDC) și la Universitățile
din Bonn și din Vilnius (2002-2006); asistent juridic la Curtea de Apel a Lituaniei (1999-2000);
consilier al președintelui Curții de Apel a Lituaniei (2000-2003); director al Serviciului de practică
judiciară al Curții Administrative Supreme a Lituaniei (2003-2009); jurist-lingvist la Parlamentul
European (2009-2010); director al Departamentului de cercetare juridică al Curții Supreme a
Lituaniei (2010-2012); judecător la Curtea de Apel a Lituaniei (2012-2013); judecător la Curtea
Supremă a Lituaniei (2013-2014); președinte al Curții Supreme a Lituaniei (2014-2019); profesor la
Institutul de Drept Privat al Universității Mykolas Romeris (2012-2019); profesor asociat la
Universitatea Mykolas Romeris (2007-2008); președinte al Consiliului Magistraturii din Lituania
(2016-2018); autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu data de 26
septembrie 2019.
Miguel Sampol Pucurull
Născut în 1974; licențiat în drept și în administrarea afacerilor la Universitatea Pontificală din
Comillas –ICADE (1998); abogado del Estado responsabil de reprezentarea statului în fața
instanțelor naționale (2002-2005); abogado del Estado la Serviciul juridic al Ministerului Culturii
(2005-2006); membru al Serviciului juridic al Ministerului Afacerilor Externe în ceea ce privește
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (2006-2007); abogado del Estado-consilier juridic la
Reprezentanța Permanentă a Spaniei pe lângă Uniunea Europeană (2007-2014); abogado del
Estado-Jefe la Serviciul Juridic al Statului responsabil de procedurile în fața Curții de Justiție și
director general adjunct pentru afacerile Uniunii Europene și internaționale ale Abogacía General
del Estado (Ministerul Justiției) (2014-2019); membru al consiliului de administrație al mai multor
întreprinderi publice (2014-2019); autor a numeroase publicații; judecător la Tribunal începând cu
data de 26 septembrie 2019.
Iko Nõmm
Născut în 1977; doctor în drept al Universității din Tartu (2013); consilier la Curtea de Apel Tallin
(2001-2002); auditor de justiție la Tribunalul din Harju (2002); judecător la Tribunalul din Harju
(2002-2007); judecător la Curtea de Apel Tallin (2007-2019); judecător stagiar la Curtea Supremă
a Estoniei (2015-2016); magistrat național detașat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (20172018); titular de curs la Universitatea din Tartu (2014-2019); profesor la Curtea Supremă a Estoniei
(2015-2019); formator al asociației baroului estonian (2015-2019); membru al Comisiei de
examinare a judecătorilor (2018-2019); membru al Comitetului de evaluare a aptitudinii
profesionale al baroului estonian (2015-2019); judecător la Tribunal începând cu data de 26
septembrie 2019.
Ornella Porchia
Născută în 1966; diplomă în drept (1991); doctor în drept la Universitatea Bocconi din Milano
(1996); profesoară de drept al Uniunii Europene la Universitatea din Torino; avocată în Baroul
Torino (1994); profesoară asistentă (1998-2002) și profesoară asociată de drept internațional la
Universitatea din Torino (2002-2007); membră a Serviciului de studii al Curții Constituționale a
Italiei (2010-2014); consilieră juridică la Reprezentanța Permanentă a Italiei pe lângă Uniunea
Europeană (2014-2019); autoare a numeroase publicații; judecătoare la Tribunal începând cu data
de 26 septembrie 2019.
Roberto Mastroianni
Născut în 1964; diplomă în drept la Universitatea din Florența (1987); doctor în drept al
Universității din Bologna (1992); master în drept la Dickinson School of Law, Pennsylvania (1990);
studii postdoctorale la Universitatea din Geneva (1992-1993); studii postdoctorale la Universitatea
din Amsterdam (1993-1994); cercetător în drept internațional la Universitatea din Florența (19921997); referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene în cadrul cabinetelor
avocaților generali Giuseppe Tesauro și Antonio Saggio (1997-2000); profesor de drept al Uniunii
Europene la Universitatea Federico II din Napoli (2000-2019); profesor invitat de drept al Uniunii și
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de contencios european la Universitatea Paris 2 – Panthéon-Assas (2011-2013); profesor de drept
al Uniunii la Universitatea Luiss Guido Carli din Roma (2013-2017); consilier al guvernului italian
pentru afaceri legislative pe lângă Departamentul Afacerilor Europene (2015-2018); avocat calificat
să intervină în fața instanțelor superioare (1993-2019); profesor de drept comparat al concurenței
la Sturm College of Law, Universitatea din Denver (2015-2019); membru al consiliului director al
Societății Italiene de Drept Internațional SIDI (20I3-2015) și al Asociației Italiene pentru Studii de
Drept al Uniunii Europene AISDUE (2018-2019); autor a foarte numeroase publicații; judecător la
Tribunal începând cu data de 26 septembrie 2019.
Gerhard Hesse
Născut în 1970; licențiat în drept la Universitatea din Viena (1993); doctor în drept al Universității
din Viena (2002); membru al Departamentului de afaceri europene al Cancelariei Federale (19941995); membru și ulterior șef de departament al Serviciului juridic din cadrul Cancelariei Federale
(1995-2000); consilier juridic în cadrul Camerei pentru litigii de muncă (2000-2002); membru al
Serviciului juridic și ulterior șef de departament al Serviciului juridic din cadrul Cancelariei Federale
(2002-2007); consilier juridic în cabinetul cancelarului federal (2007-2010); director general al
Serviciului juridic din cadrul Cancelariei Federale (2010-2017); director general al Serviciului juridic
din cadrul Ministerului pentru Afaceri Constituționale, Reforme, Dereglementare și Justiție (20172019); membru al Consiliului Guvernului pentru protecția datelor cu caracter personal (2010-2019);
președinte al Consiliului de supraveghere al Bibliotecii Naționale (2017-2019); autor a numeroase
publicații; judecător la Tribunal începând de la 26 septembrie 2019.
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