
Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 14 grudnia 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Alba — 
Rumunia) — Corpul Național al Polițiștilor przeciwko 
Ministerul Administrației și Internelor (MAI), 
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), 

Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ) 

(Sprawa C-434/11) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej — Dopuszczalność krajowych przepisów wprowa
dzających obniżkę płac wielu kategorii urzędników publicz
nych — Brak wdrożenia prawa Unii — Oczywisty brak 

właściwości Trybunału) 

(2012/C 73/22) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Tribunalul Alba 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Corpul Național al Polițiștilor 

Strona pozwana: Ministerul Administrației și Internelor (MAI), 
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul 
de Poliție al Județului Alba (IPJ) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunalul Alba — Wykładnia art. 17 ust. 1, art. 20 i art. 21 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Dopuszczalność 
krajowych przepisów wprowadzających obniżkę płac wielu 
kategorii urzędników publicznych — Naruszenie prawa włas
ności i zasad równego traktowania i niedyskryminacji 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy 
do udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do niego przez Tribu
nalul Alba (Rumunia) postanowieniem z dnia 28 lipca 2011 r. 

( 1 ) Dz.U. C 331 z 12.11.2011. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 14 grudnia 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Dâmbovița — 
Rumunia) — Victor Cozman przeciwko Teatrul Municipal 

Târgoviște 

(Sprawa C-462/11) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Protokół dodatkowy nr 1 do euro
pejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności — Dopuszczalność krajowych przepisów wprowadza
jących obniżkę płac wielu kategorii urzędników publicznych — 
Brak wykonania prawa Unii — Oczywisty brak właściwości 

Trybunału) 

(2012/C 73/23) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Tribunalul Dâmbovița 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Victor Cozman 

Strona pozwana: Teatrul Municipal Târgoviște 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunalul Dâmbovița — Wykładnia art. 1 protokołu dodatko
wego nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta
wowych wolności — Dopuszczalność krajowych przepisów 
wprowadzających obniżkę płac wielu kategorii urzędników 
publicznych — Charakter prawa do płacy — Granice 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy 
do udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do niego przez Tribu
nalul Dâmbovița (Rumunia) postanowieniem z dnia 7 lutego 2011 r. 

( 1 ) Dz.U. C 331 z 12.11.2011.
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