
 

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU  

PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR  

 

EXAMEN ABSOLVIRE 

SESIUNEA NOIEMBRIE 2013  

 

 

Dreptul Uniunii Europene 

 

Speţa 1 

 

În pauza competiţională a campionatului de fotbal, jucătorul profesionist de fotbal de 

origine africană NB intră în negocieri cu reprezentanţii clubul SB din România. Preşedintele 

clubului SB anunţă, la finalul negocierilor, că părţile au reuşit să ajungă la un acord şi au semnat un 

contract de prestări servicii, pentru o perioadă de 2 ani. La scurt timp, patronul echipei SB declară 

următoarele: „Eu n-am nimic nici cu negri, pardon, cu afro-americanii. Nu mai transfer, pentru că 

vreau echipă de români, negrul nu se pretează la SB, nu joacă bine de la climă”. După această 

declaraţie, agentul jucătorului este informat de reprezentanţii clubului că acordul semnat nu va fi 

executat de către club şi că este liber să încheie contract cu altă echipă. 

 

Lucrare profesională 1 

Care sunt mijloacele procedurale, în baza legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii 

Europene, prin care NB poate acţiona, faţă de situaţia creată? În privinţa mijlocului procedural 

specific dreptului Uniunii Europene, veţi preciza cine este titularul acţiunii/cererii, care sunt 

condiţiile în care poate fi exercitată aceasta, ce trebuie să conţină, care este instanţa competentă, 

care este una dintre soluţiile care poate fi pronunţată în soluţionarea acţiunii/cererii şi care sunt 

efectele juridice ale acestei hotărâri. 
 

 

* 

*    * 

Speţa nr. 2  

 

Domnul Berberidescu, cetăţean român, a locuit în Germania în perioada 2006-2011. În tot 

acest timp, dl. Berberidescu a lucrat, în temeiul unui contract de muncă (până la data de 31 

decembrie 2011, când contractul a încetat să mai producă efecte). 

 De la 1 ianuarie 2012, dl. Berberidescu locuieşte în Franţa, iar de la 1 martie 2013 s-a 

angajat la o societate din Elveţia, în calitate de comis voiajor. Prin natura activităţii pe care o 

desfăşoară, acesta se deplasează, frecvent, atât în Elveţia, cât şi în alte state membre ale Uniunii 

Europene (locuind, în continuare, în Franţa). 

 În luna iunie 2013, dl. Berberidescu apelează la dvs. dorind să ştie dacă poate fi beneficiarul 

unui drept de sejur în Franţa. În calitatea dvs. de avocat trebuie să-i răspundeţi domnului 

Berberidescu la următoarele întrebări: 

 

Lucrare profesională 1 

În ce constă libera circulaţie a persoanelor în cadrul Uniunii Europene? Argumentaţi-vă 

răspunsul, în special, pe baza jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

 

Lucrare profesională 2 

În ce condiţii un cetăţean al unui stat membru al UE poate să rămână pe teritoriul altui 

stat membru; precizaţi care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească dl. Berberidescu 

pentru a beneficia de dreptul de sejur în Franţa? În răspunsul dvs. trebuie să se regăsească, atât 

legislaţia Uniunii Europene cât şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

 


