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Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de
Raad van State – Belgia) – Vaditrans BVBA/Belgische Staat
(Cauza C-102/16) (1)
[Trimitere preliminară — Transporturi rutiere — Perioadă de repaus a conducătorului auto —
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 — Articolul 8 alineatele (6) și (8) — Posibilitatea efectuării perioadelor
de repaus zilnic și a perioadelor de repaus săptămânal reduse departe de baza de staționare a vehiculului și
la bordul vehiculului — Excluderea perioadelor de repaus săptămânal normale]
(2018/C 072/09)
Limba de procedură: neerlandeza
Instanța de trimitere
Raad van State

Părțile din procedura principală
Reclamantă: Vaditrans BVBA
Pârâtă: Belgische Staat

Dispozitivul
1) Articolul 8 alineatele (6) și (8) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie
2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a
Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al
Consiliului trebuie interpretat în sensul că un conducător auto nu poate să efectueze la bordul vehiculului său perioadele de repaus
săptămânal normale vizate la articolul 8 alineatul (6).
2) Examinarea celei de a doua întrebări nu a evidențiat niciun element de natură să afecteze validitatea Regulamentului nr. 561/2006,
având în vedere principiul legalității în materie penală, astfel cum este enunțat la articolul 49 alineatul (1) din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene.

(1)

JO C 165, 10.5.2016.

Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Spania) – Margarita Isabel Vega
González/Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias
(Cauza C-158/16) (1)
(Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca
pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauza 4 — Principiul nediscriminării —
Noțiunea „condiții de încadrare în muncă” — Punerea în poziție administrativă de concediu special —
Reglementare națională care prevede acordarea unui concediu special în caz de alegere în funcții de
demnitate publică doar în favoarea funcționarilor, cu excluderea agenților netitulari)
(2018/C 072/10)
Limba de procedură: spaniola
Instanța de trimitere
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo
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Părțile din procedura principală
Reclamantă: Margarita Isabel Vega González
Pârât: Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias

Dispozitivul
1) Clauza 4 punctul 1din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, anexat la Directiva
1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES,
UNICE și CEEP, trebuie interpretată în sensul că noțiunea „condiții de încadrare în muncă”, vizată la această dispoziție, include
dreptul unui lucrător care a fost ales într-o funcție parlamentară de a beneficia de un concediu special, prevăzut de reglementarea
națională, în virtutea căruia raportul de muncă este suspendat, astfel încât menținerea locului de muncă al acestui lucrător și dreptul
său la promovare sunt garantate până la expirarea mandatului său parlamentar.
2) Clauza 4 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, anexat la Directiva 1999/70, trebuie interpretată în sensul
că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care exclude în manieră absolută acordarea în
favoarea unui lucrător pe durată determinată, în vederea exercitării unui mandat politic, a unui concediu în virtutea căruia raportul de
muncă este suspendat până la reintegrarea acestui lucrător, la capătul mandatului respectiv, în timp ce acest drept este recunoscut
lucrătorilor pe durată nedeterminată.

(1)

JO C 211, 13.6.2016.

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 20 decembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de
Consiglio di Stato – Italia) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA/Provincia
autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
(Cauza C-178/16) (1)
[Trimitere preliminară — Contracte de achiziții publice de lucrări — Directiva 2004/18/CE — Articolul
45 alineatele (2) și (3) — Condiții de excludere de la participarea la procedura de atribuire a unui contract
de achiziții publice — Declarație privind inexistența unor hotărâri definitive de condamnare a foștilor
administratori ai societății ofertante — Conduită infracțională a unui fost administrator — Condamnare
penală — Disociere completă și efectivă între întreprinderea ofertantă și acest administrator — Probă —
Apreciere de către autoritatea contractantă a cerințelor corespunzătoare acestei obligații]
(2018/C 072/11)
Limba de procedură: italiana
Instanța de trimitere
Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală
Apelante: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA
Intimate: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori
servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

