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Proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de transpunere la timp împotriva României 
deschise la 31 decembrie (2015-2019) 
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Proceduri noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de transpunere la timp împotriva 
României (2015-2019) 

 

Proceduri noi de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de transpunere la timp deschise în 
2019: principalele domenii de politică 

 

 
HOTĂRÂRI IMPORTANTE 

Hotărâri ale Curții0F1 

În 2019, Curtea nu a pronunțat hotărâri importante. 

Decizii preliminare 

[Curtea a pronunțat următoarea decizie preliminară adresată sistemului judiciar din România:  

• Cuantumul compensației prevăzute de normele UE pentru cazurile de refuz la îmbarcare sau de anulare a unui 
zbor nu are ca obiect despăgubirea pentru beneficiul nerealizat, acest prejudiciu putând face obiectul 
compensației suplimentare. În cazul refuzului la îmbarcare, operatorului de transport aerian îi revine 

                                                 
1  Aceste hotărâri sunt aproape exclusiv pronunțate în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 
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responsabilitatea de a furniza pasagerilor informații complete cu privire la dreptul lor la rambursare sau la 
redirecționare. Pasagerii nu au obligația de a contribui la căutarea informațiilor în acest scopP1F

2
P. 

 

                                                 
2  Regulamentul (CE) 261/2004, Rusu, C-354/18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1596031401636&uri=CELEX:02004R0261-20050217
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216542&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=208269
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