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Ședință solemnă a Curții de Justiție

Presă și informare

Reînnoirea parțială și intrarea în funcție a nouă noi membri ai Curții de Justiție

Prin deciziile din 2 septembrie 2020, 19 februarie 2021, 21 aprilie 2021, 2 iunie 2021 și 7 iulie
2021, reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene au reînnoit, pentru perioada
7 octombrie 2021-6 octombrie 2027, mandatul a șapte judecători ai Curții de Justiție, și anume
domnii Koen Lenaerts, Lars Bay Larsen, Siniša Rodin, François Biltgen, Eugene Regan și Niilo
Jääskinen și doamna Küllike Jürimäe
Prin deciziile din 19 februarie 2021, 21 aprilie 2021, 2 iunie 2021 și 7 iulie 2021, au fost numiți în
calitate de judecători la Curtea de Justiție, pentru perioada 7 octombrie 2021-6 octombrie 2027,
doamna Maria Lourdes Arastey Sahún, în locul doamnei Rosario Silva de Lapuerta, domnul Zoltán
Csehi, în locul domnului Endre Juhász, doamna Octavia Spineanu-Matei, în locul doamnei
Camelia Toader, domnul Miroslav Gavalec, în locul domnului Daniel Šváby, și domnul Dimitrios
Gratsias, în locul domnului Michail Vilaras.
Prin deciziile din 19 februarie 2021, 21 aprilie 2021 și 7 iulie 2021, reprezentanții guvernelor
statelor membre ale Uniunii Europene au reînnoit, pentru perioada 7 octombrie 2021-6 octombrie
2027, mandatul a trei avocați generali ai Curții de Justiție, și anume domnii Manuel Campos
Sánchez-Bordona și Athanasios Rantos și doamna Juliane Kokott.
Prin deciziile din 21 aprilie 2021, 7 iulie 2021 și 8 septembrie 2021, au fost numiți în calitate de
avocați generali la Curtea de Justiție, pentru perioada 7 octombrie 2021-6 octombrie 2024, domnul
Anthony Michael Collins, în locul domnului Gerard Hogan, și, pentru perioada 7 octombrie 2021-6
octombrie 2027, doamna Laila Medina, în locul domnului Henrik Saugmandsgaard Øe, domnul
Nicholas Emiliou, în locul domnului Michal Bobek, și doamna Tamara Ćapeta, în locul domnului
Evgeni Tanchev.
Cu ocazia, pe de o parte, a încetării funcțiilor și a plecării doamnei Rosario Silva de Lapuerta, a
domnilor Michail Vilaras și Endre Juhász, a doamnei Camelia Toader și a domnilor Daniel Šváby,
Henrik Saugmandsgaard Øe, Michal Bobek, Evgeni Tanchev și Gerard Hogan și, pe de altă parte,
a depunerii jurământului și a intrării în funcție a noilor membri ai instituției, în această zi va avea loc
o ședință solemnă la sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Ședința solemnă va fi retransmisă în direct începând de la ora 17.30 pe site-ul care poate fi
accesat prin intermediul linkului următor: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Prezentarea noilor membri
Maria Lourdes Arastey Sahún
Judecătoare
Născută în anul 1959 la Tarragona (Spania), doamna Maria Lourdes Arastey Sahún studiază la
Universitat de Barcelona (Universitatea din Barcelona, Spania), unde obține o diplomă în drept în
1983, înainte de a urma, în perioada 1984-1985, o formare profesională de magistrat în cadrul
Escuela Judicial (Școala de Magistratură, Spania).
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Este numită judecătoare de primă instanță la Juzgado de distrito de Sant Feliu de Llobregat
(Tribunalul Districtual din Sant Feliu din Llobregat, Spania) și la Juzgado de distrito de Barcelona
(Tribunalul Districtual din Barcelona, Spania) în perioada 1985-1989. În 1989, este repartizată timp
de un an la Juzgado de lo Social n° 7 de Barcelona (Tribunalul pentru Litigii de Muncă și
Securitate Socială nr. 7 din Barcelona, Spania) și va integra ulterior Camera socială a Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (Curtea Superioară de Justiție din Catalonia, Spania), în cadrul
căruia își va exercita funcția până în anul 2009. Este numită judecătoare la Tribunal Supremo
(Curtea Supremă, Spania) începând din anul 2009. În perioada 2013-2021, își desfășoară de
asemenea activitatea în calitate de judecătoare la Tribunalul Administrativ al Organizației Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO) (Bruxelles, Belgia).
În paralel cu cariera judiciară, doamna Lourdes Arastey Sahún se consacră și unor activități
didactice. Între anii 1998 și 2008, ocupă postul de profesor asociat de dreptului muncii și securității
sociale la Universitat din Barcelona. A fost de asemenea responsabilă de curs în cadrul unor
centre naționale de studii judiciare, în special în Spania (în mod regulat), în Bulgaria (2008) și în
România (2008), precum și la Școala Juan Carlos I din America Centrală și Caraibe (2006).
Doamna Lourdes Arastey Sahún susține conferințe și participă la seminare în cadrul a numeroase
universități. În sfârșit, a fost membră a mai multe organe care își desfășoară activitatea în special
în domeniile dreptului Uniunii, formării și examinării competențelor judecătorilor, precum și
modalităților alternative de soluționare a conflictelor.
Doamna Lourdes Arastey Sahún este numită judecătoare la Curtea de Justiție la 7 octombrie
2021.

Zoltán Csehi
Judecător
Născut în anul 1965 la Budapesta (Ungaria), domnul Zoltán Csehi obține o diplomă de drept la
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Universitatea Loránd Eötvös, Ungaria) în 1990 și o diplomă de
Master of Laws la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Universitatea Ruprecht Karl din
Heidelberg, Germania) în 1991. Urmează studii de doctorat la Eötvös Loránd Tudományegyetem
și susține o teză în drept în anul 2004. Obține de asemenea o diplomă în istoria artei la Eötvös
Loránd Tudományegyetem în 1992.
Admis în Baroul din Budapesta, exercită profesia de avocat în Ungaria în perioada 1995-2016. În
paralel cu activitatea de avocat, este desemnat arbitru la Pénz és Tőkepiaci Állandó
Választottbíróság (Curtea Permanentă de Arbitraj pentru Piețe Financiare și Piețe de Capital,
Ungaria) și arbitru ad-hoc, între anii 2004-2016.
Domnul Csehi se consacră de asemenea predării dreptului în calitate de profesor asociat, în
perioada 1991-2005, apoi ca profesor, în perioada 2005-2016, la Eötvös Loránd
Tudományegyetem. Predă totodată în cadrul Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Universitatea
Catolică Péter Pázmány, Ungaria), în calitate de șef al Departamentului de drept comercial, din
2007 până în 2013, și în calitate de profesor, din anul 2013. Îndeplinește apoi funcția de șef al
Departamentului de drept privat și comercial al acestei universități, între anii 2013 și 2016, și de
profesor-cercetător în drept privat și comercial, începând din 2017, precum și de șef al
Departamentului de drept civil, începând din anul 2018. Din 2013, este profesor invitat la université
catholique de Lyon (Universitatea Catolică din Lyon, Franța).
Domnul Csehi este numit judecător la Tribunal la 13 aprilie 2016 și exercită această funcție la
Curtea de Justiție începând de la 7 octombrie 2021.

Octavia Spineanu-Matei
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Judecătoare
Născută în anul 1967 la Vălenii de Munte (România), doamna Octavia Spineanu-Matei obține o
diplomă de licență în drept la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România) (diplomă de
merit) în 1990 și un doctorat în drept la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (România) în
1999.
În anul 1991, își începe cariera profesională în calitate de judecătoare la Judecătoria Sectorului 4
București (România) și exercită această funcție până în anul 1996. Între anii 1996 și 1999, este
judecătoare la Tribunalul București (România), exercitând funcția de președintă de secție civilă în
cadrul acestuia în perioada 1997-1999. După ce a integrat Curtea de Apel București (România) în
calitate de judecătoare, în perioada 1999-2005, și de președintă de secție civilă, din 1999 până în
2003, este numită judecătoare la Înalta Curte de Casație și Justiție (România), în perioada 20062016.
Între anii 2006 și 2016, doamna Spineanu-Matei este desemnată membră externă a Marii Camere
de Apel a Oficiului European de Brevete din München (Germania).
Începând cu anul 1997, se consacră de asemenea formării magistraților și auditorilor de justiție
români în calitate de formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii (România), fiind
totodată membră al Consiliului științific al acestuia și ulterior, în perioada 2011-2016, directoarea
institutului menționat. A avut de asemenea calitatea de membru al Consiliului de conducere al
Școlii Naționale de Grefieri (România). În perioada 2012-2016, este membră a Consiliului școlii
doctorale al Universității din București (România). Coautoare a mai multe lucrări și autoare a
numeroase articole în domeniul juridic, intervine în mod regulat la conferințe naționale și
internaționale.
Doamna Spineanu-Matei este numită judecătoare la Tribunal la 19 septembrie 2016. Exercită
această funcție timp de cinci ani, înainte de a fi numită judecătoare la Curtea de Justiție la 7
octombrie 2021.

Miroslav Gavalec
Judecător
Născut în anul 1961 la Zlín (Cehoslovacia), domnul Miroslav Gavalec obține mai întâi o diplomă de
inginer mecanic în domeniul mașinilor termice și al echipamentelor nucleare la České vysoké
učení technické v Praze (Universitatea Politehnică din Praga, Cehoslovacia), asumând ulterior
diverse funcții într-o centrală nucleară slovacă în perioada 1986-1991.
Interesul său pentru științele sociale îl determină ulterior să urmeze, între anii 1990 și 1995, studii
de drept la Univerzita Komenského v Bratislave (Universitatea Comenius din Bratislava, Slovacia),
unde obține în 1995 o diplomă de drept „Magister”. Inițiază de asemenea studii de doctorat în drept
la aceeași universitate, care îi conferă titlul de doctor în drept (PhD) în anul 2010.
În anul 2001, este numit judecător pentru cauze comerciale și familiale și judecător de contencios
administrativ la Okresný súd Bratislava III (Tribunalul Districtual din Bratislava III, Slovacia).
Exercită această funcție până în 2005, an în care se alătură Najvyšší súd Slovenskej republiky
(Curtea Supremă a Republicii Slovace), în cadrul căreia este mai întâi judecător al Secției
administrative și, începând din anul 2009, președinte al Camerei întâi a Secției administrative.
În paralel cu cariera sa judiciară, domnul Gavalec se consacră de asemenea activităților didactice.
Între anii 2005 și 2011, este responsabil de curs la Institutul de Științe Economice și Management
al Paneurópska vysoká škola (Școala Superioară Paneuropeană, Slovacia). În perioada 20062014, este de asemenea responsabil de curs la Institutul de drept administrativ și la Institutul de
drept privat din cadrul Paneurópska vysoká škola.
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Domnul Gavalec este totodată membru al Forumului pentru Mediu al Judecătorilor din Uniunea
Europeană din 2005 până în 2020 și face parte, între anii 2006 și 2015, din Asociația Europeană a
Judecătorilor de Contencios Administrativ.
Domnul Gavalec este numit judecător la Curtea de Justiție la 7 octombrie 2021.

Dimitrios Gratsias
Judecător
Născut în anul 1957 la Atena (Grecia), domnul Dimitrios Gratsias obține o diplomă în drept la
Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Universitatea Națională și Capodistriană din
Atena, Grecia) în 1980, precum și o diplomă de studii aprofundate (DEA) în drept public la
université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, Franța) în
1981. În anul următor, Centre universitaire d'études communautaires et européennes (Centrul
universitar pentru studii comunitare și europene, Universitățile Paris I și II, Franța) îi conferă un
certificat de studii în drept comunitar.
În 1985, domnul Gratsias își începe cariera profesională la Symvoulio tis Epikrateias (Consiliul de
Stat, Grecia), unde asumă funcția de auditor până în anul 1992. Ulterior, în 1992, este numit
consilier asociat, apoi, în 2005, consilier de stat. În paralel cu aceste funcții, este desemnat, în anul
1998 și pentru doi ani (1998-1999), membru asociat al Anotato Eidiko Dikastirio (Curtea Supremă
Specială, Grecia) și este membru timp de un an, în 2006, al Eidiko Dikastirio Agogon Kakodikias
(Curtea Specială pentru Cauzele privind Răspunderea Magistraților, Grecia). În anul 2008, este
membru al Anotato Dikastiko Symvoulio Dioikitikis Dikaiosinis (Consiliul Superior al Magistraturii
Administrative, Grecia). În cursul anului judiciar 2009-2010, deține funcția de inspector pentru
instanțele administrative.
Între anii 1994 și 1996, domnul Gratsias se alătură Curții de Justiție în calitate de referent juridic în
cadrul cabinetului avocatului general Georges Cosmas.
Domnul Gratsias a fost judecător la Tribunal în perioada 25 octombrie 2010-6 octombrie 2021 și a
deținut funcția de președinte de cameră în cadrul acestuia pentru două mandate succesive, în
perioada 18 septembrie 2013-30 septembrie 2019. Exercită funcția de judecător la Curtea de
Justiție începând de la 7 octombrie 2021.

Anthony Michael Collins
Avocat general
Născut în anul 1960 la New Haven (Statele Unite), domnul Anthony Michael Collins obține o
diplomă în științe juridice la Trinity College Dublin (Irlanda) în 1984 și o diplomă de Barrister-at-law
la Honourable Society of King’s Inns (Dublin) în anul 1986.
Își desfășoară cariera profesională în cadrul Baroului din Irlanda, în calitate de Barrister-at-law, în
perioadele 1986-1990 și 1997-2003, și ulterior, în calitate de Senior Counsel, în perioada 20032013. Își suspendă temporar activitatea de Barrister-at-law între anii 1990 și 1997 pentru a se
alătura Curții de Justiție a Comunităților Europene în calitate de referent juridic la cabinetele
judecătorilor Thomas Francis O’Higgins (din 1990 până în 1991) și John L. Murray (din 1991 până
în 1997). Este desemnat membru al Delegației permanente a Consiliului Barourilor Europene
(CCBE) la Curtea de Justiție și la Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
(AELS) între anii 2006 și 2013. Începând cu anul 2015, ocupă de asemenea un post de profesor
asociat de dreptul Uniunii la University College Cork (Colegiul Universitar din Cork, Irlanda). Este
totodată autorul a numeroase publicații și lucrări de drept administrativ irlandez și de dreptul
Uniunii.
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Domnul Collins este numit judecător la Tribunal la 16 septembrie 2013 și exercită funcția de
președinte de cameră în cadrul celor două mandate care i-au fost încredințate, începând de la data
de 21 septembrie 2016.
Începând de la 7 octombrie 2021, este avocat general la Curtea de Justiție.
Laila Medina
Avocată generală
Născută în anul 1971 la Jelgava (Letonia), doamna Laila Medina studiază la IMO International
Maritime Law Institute (Institutul de Drept Maritim Internațional al OMI, Malta), unde obține o
diplomă de master în drept maritim internațional în 1995. Un an mai târziu, Latvijas Universitāte
(Universitatea din Letonia) îi conferă un certificat de aptitudine pentru profesia de avocat. Obține
ulterior o diplomă de master în dreptul Uniunii în anul 2002 la Rīgas Juridiskā augstskola (Școala
Superioară de Drept din Riga, Letonia).
Începând din anul 1995, integrează serviciile Ministerului Transporturilor leton în calitate de șefă a
Diviziei juridice și directoare adjunctă a Departamentului maritim. Exercită aceste funcții până în
2002, anul numirii sale, în cadrul ministerului menționat, pe postul de consilier al secretarului de
stat pentru afaceri europene.
În perioada 2004-2005, doamna Medina ocupă postul de șefă adjunctă a Biroului pentru afaceri
europene din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Letonia.
În 2005, integrează serviciile Ministerului Justiției leton în calitate de directoare a Departamentului
de planificare al politicilor. Începând din anul 2006, asumă în cadrul acestui minister funcția de
secretar de stat adjunct pentru politica sectorială și, din 2009 până în 2021, pe cea de secretar de
stat adjunct pentru politica juridică.
Cariera doamnei Medina cuprinde de asemenea activități didactice. Între anii 1998 și 2006, este
responsabilă de curs în domeniul dreptului european și în domeniul dreptului instituțional al Uniunii
Europene la Valsts administrācijas skola (Școala de Administrație Publică, Letonia). În 2012, predă
de asemenea cursuri de formare magistraților și notarilor cu privire la Regulamentul Roma III. În
sfârșit, din anul 2008, este de asemenea membră a consiliului Facultății de Drept a Biznesa
augstskola Turība (Școala Superioară de Afaceri „Turība”, Letonia).
Doamna Medina este numită avocată generală la Curtea de Justiție la 7 octombrie 2021.

Nicholas Emiliou
Avocat general
Născut la Famagusta (Cipru), domnul Nicholas Emiliou studiază la Ethnikó ke Kapodistriakó
Panepistímio Athinón (Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, Grecia), obținând o
diplomă în drept în anul 1986. Își continuă studiile la London School of Economics and Political
Science (Școala de Economie și Științe Politice din Londra, Regatul Unit), unde obține un master
în drept european în 1987. În anul 1991, devine doctor în drept la University College London
(University College din Londra, Regatul Unit).
În cadrul acestei universități, își începe cariera universitară în calitate de cercetător adjunct, în
perioada 1988-1991. Desfășoară apoi o activitate didactică în domeniul dreptului european la
University of Southampton (Universitatea din Southampton, Regatul Unit), între anii 1991 și 1993,
și apoi la Queen Mary and Westfield College, University of London (Queen Mary and Westfield
College, Universitatea din Londra, Regatul Unit), între anii 1993 și 1994. În perioada 1995-1997,
este titular al catedrei Jean Monnet de integrare europeană la University of Durham (Universitatea
din Durham, Regatul Unit). Între anii 1994 și 1997, în paralel cu aceste activități, domnul Emiliou
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este director de cercetare onorific (Honouring Senior Research fellow) la University College
London și consilier special al ministrului afacerilor externe din Cipru.
În perioada 1997-1998, este ministru plenipotențiar în cadrul Departamentului Uniunii Europene al
Ministerului Afacerilor Externe din Cipru, apoi, din 1998 până în 1999, delegat permanent adjunct
al Republicii Cipru pe lângă Uniunea Europeană.
Între anii 1999 și 2002, domnul Emiliou este ambasador plenipotențiar și extraordinar al Republicii
Cipru în Irlanda.
În perioada 2002-2004, exercită funcțiile de reprezentant permanent al Republicii Cipru pe lângă
Consiliul Europei și reprezentant al guvernului cipriot în cauzele cu care a fost sesizată Curtea
Europeană a Drepturilor Omului. În 2004, este numit reprezentant permanent al Republicii Cipru
pe lângă Uniunea Europeană și exercită această funcție până în anul 2008.
Ulterior, domnul Emiliou este numit secretar permanent al Ministerului Afacerilor Externe din Cipru,
funcție pe care o deține până în anul 2012.
În perioada 2012-2017, devine reprezentant permanent al Republicii Cipru pe lângă Organizația
Națiunilor Unite la New York, înainte de a fi chemat în funcția de reprezentant permanent al
Republicii Cipru pe lângă Uniunea Europeană, din 2017 până în 2021. Face parte de asemenea
din Grupul de arbitri din cadrul Curții Permanente de Arbitraj de la Haga (Țările de Jos), între anii
1995-2016.
Domnul Emiliou este numit avocat general la Curtea de Justiție la 7 octombrie 2021.

Tamara Ćapeta
Avocată generală
Născută în anul 1967 la Zagreb (Croația), doamna Tamara Ćapeta își începe studiile de drept la
Sveučilište u Zagrebu (Universitatea din Zagreb, Croația), pe care o absolvă în 1991. Își continuă
studiile la Colegiul Europei la Bruges (Belgia), unde obține, în anul 1993, un master în studii
europene avansate. Din nou la Sveučilište u Zagrebu, inițiază redactarea unei teze și devine
doctor în drept în anul 2001.
În 1992, doamna Ćapeta își începe cariera profesională în calitate de funcționar la Ministerul
Afacerilor Externe croat, în cadrul Departamentului pentru integrare europeană și al
Departamentului pentru agențiile ONU cu sediul în Europa. Între anii 1994 și 1997, realizează o
activitate de cercetare privind procesul de integrare europeană la Institut za razvoj i međunarodne
odnose (Institutul pentru Dezvoltare și Relații Internaționale, Croația).
Inițiază o carieră universitară în anul 1997, în calitate de asistentă universitară în cadrul
Departamentului de drept comercial și comerț internațional al Facultății de Economie a Sveučilište
u Zagrebu. Din anul 2002, este profesoară la Facultatea de Drept a Sveučilište u Zagrebu, unde a
fost unul dintre membrii fondatori ai Departamentului de drept public european.
În perioada 2013-2014, doamna Ćapeta este numită șefă a Unității de traducere de limbă croată
din cadrul Direcției generale multilingvism a Curții de Justiție a Uniunii Europene, perioadă în urma
căreia își va relua activitatea didactică la Sveučilište u Zagrebu. Între anii 2015 și 2021, este
numită, în cadrul acestei universități, șefă a Departamentul de drept public european și directoare
a Programului de studii postuniversitare în dreptul european. Fondatoare, în 2018, a Centrului de
Excelență Jean Monnet, se consacră cercetării privind statul de drept și deține funcția de
coordonatoare a acestuia în perioada 2018-2021.
Doamna Ćapeta este autoarea a numeroase publicații în domeniul dreptului Uniunii. Este
fondatoare a unei reviste internaționale în dreptul Uniunii, singura existentă până în prezent în
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Croația, fiind de asemenea redactoare-șefă a acesteia între anii 2010 și 2015. În paralel cu
activitatea sa didactică la Sveučilište u Zagrebu, este profesoară invitată de dreptul Uniunii în
cadrul programului de schimburi universitare al Facultății de Drept a Indiana University
(Universitatea din Indiana, Statele Unite), între anii 2005 și 2010, apoi, în anul 2016, la University
of Pittsburgh (Universitatea din Pittsburgh, Statele Unite) și la Zhōngguó Zhèngfǎ Dàxué
(Universitatea Chineză de Științe Politice și Drept, China). Predă de asemenea în cadrul unor
programe de formare continuă în dreptul Uniunii adresate judecătorilor și funcționarilor croați,
organizate de Pravosudna akademija (Academia Judiciară, Croația) și de Državna škola za javnu
upravu (Școala de Stat de Administrație Publică, Croația).
În anul 2020, doamna Ćapeta a fost numită de un comitet mixt al Uniunii Europene în calitate de
membră a grupului special de arbitraj în temeiul Acordului de retragere a Regatului Unit, funcție pe
care a încetat să o exercite ca urmare a numirii sale ca avocată generală la Curtea de Justiție.
Doamna Tamara Ćapeta este numită avocată generală la Curtea de Justiție la 7 octombrie 2021.
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