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DECIZIA nr. …/2007/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din

de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific 

„Justiţia civilă” în cadrul programului general 

„Drepturile fundamentale şi justiţia”

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi 

articolul 67 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat1,

  

1 Avizul Parlamentului European din 14 decembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), 
Poziţia comună a Consiliului din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia 
Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului 
din …
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întrucât:

(1) Comunitatea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi dezvolta un spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie, în care este asigurată libera circulaţie a persoanelor. În acest scop, 

Comunitatea trebuie să adopte, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în 

materie civilă, care sunt necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne.

(2) În continuarea programelor anterioare, cum ar fi Grotius1 şi proiectul Robert Schuman2, 

Regulamentul (CE) nr. 743/20023 al Consiliului a stabilit, pentru perioada 2002-2006, un 

cadru comunitar general al activităţilor destinate să faciliteze punerea în aplicare a 

cooperării judiciare în materie civilă.

(3) Consiliul European de la Bruxelles din 4 şi 5 noiembrie 2004, a adoptat programul de la 

Haga „Consolidarea libertăţii, securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană”4, (denumit în 

continuare „Programul de la Haga”).

(4) Consiliul şi Comisia au adoptat în iunie 2005 un plan de acţiune pentru punerea în aplicare 

a programului de la Haga5.

(5) Obiectivele ambiţioase stabilite prin tratat şi de programul de la Haga ar trebui îndeplinite 

prin instituirea unui program flexibil şi eficient care va facilita planificarea şi punerea în 

aplicare.

  

1 Acţiunea comună 96/636/JAI din 28 octombrie 1996, adoptată de Consiliu în baza 
articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind un program de stimulare şi 
schimburi destinat reprezentanţilor profesiilor juridice („Grotius”) (JO L 287, 8.11.1996, p. 
3); Regulamentul (CE) nr. 290/2001 al Consiliului din 12 februarie 2001 privind extinderea 
programului de stimulare şi schimburi destinat reprezentanţilor profesiilor juridice în 
domeniul dreptului civil (Grotius-civil) (JO L 43, 14.2.2001, p. 1).

2 Decizia nr. 1496/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de 
instituire a unui program de acţiune pentru ameliorarea cunoaşterii dreptului comunitar de 
către reprezentanţii profesiilor juridice (proiectul Robert Schuman) ( JO L 196, 14.7.1998, p. 
24).

3 JO L 115, 1.5.2002, p. 1.
4 JO C 53, 3.3.2005, p. 1.
5 O C 198, 12.8.2005, p. 1.
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(6) Programul „Justiţia civilă” ar trebui să prevadă iniţiativele luate de către Comisie în 

conformitate cu principiul subsidiarităţii, pentru acţiunile de sprijinire a organizaţiilor care 

promovează şi facilitează cooperarea judiciară în materie civilă, precum şi pentru acţiunile 

de sprijinire a proiectelor specifice.

(7) Un program general în domeniul justiţiei civile urmărind să îmbunătăţească înţelegerea 

reciprocă a sistemelor juridice şi judiciare ale statelor membre va contribui la înlăturarea 

barierelor din calea cooperării judiciare în materie civilă, ceea ce va duce la îmbunătăţirea 

funcţionării pieţei interne.

(8) În conformitate cu programul de la Haga, consolidarea încrederii reciproce necesită un 

efort evident de îmbunătăţire a cunoaşterii reciproce între autorităţile judiciare şi diferitele 

sisteme juridice. În această privinţă ar trebui să se acorde o atenţie şi un sprijin sporite 

reţelelor europene ale autorităţilor publice naţionale.

(9) Prezenta decizie ar trebui să prevadă posibilitatea de cofinanţare a activităţilor anumitor 

reţele europene în măsura în care cheltuielile sunt efectuate în scopul atingerii unui 

obiectiv de interes general european. Cu toate acestea, o asemenea cofinanţare nu înseamnă 

că un program viitor ar acoperi cheltuielile unor asemenea reţele, nici nu ar trebui să 

împiedice alte reţele europene să beneficieze de susţinerea activităţilor acestora, în 

conformitate cu prezenta decizie.

(10) Orice instituţie, asociaţie sau reţea care primeşte o subvenţie în cadrul programului 

„Justiţia civilă” ar trebui să confirme asistenţa comunitară primită în conformitate cu 

orientările de asigurare a vizibilităţii care vor fi stabilite de către Comisie.
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(11) Prezenta decizie prevede, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar care 

constituie, pentru autoritatea bugetară, principala valoare de referinţă în înţelesul punctului 

37 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi 

Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară1, în cadrul procedurii 

anuale bugetare.

(12) Deoarece obiectivele prezentei decizii nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de statele 

membre şi, având în vedere amploarea şi efectele programului, pot fi realizate mai bine la 

nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul 

subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu 

principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezenta decizie 

nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(13) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind 

regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene2, (denumit în 

continuare „regulamentul financiar”), precum şi Regulamentul (CE, Euratom) nr. 

2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/20023 al Consiliului, care protejează interesele 

financiare ale Comunităţii, trebuie să se aplice ţinând cont de principiile simplităţii şi 

consecvenţei la alegerea instrumentelor bugetare, de limitarea numărului de cazuri în care 

Comisiei îi revine răspunderea directă pentru punerea în aplicare şi gestionare, precum şi 

de proporţionalitatea necesară între nivelul resurselor şi sarcina administrativă aferentă

utilizării acestora.

  

1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, 

Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).
3 JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, 

Euratom) nr. 1248/2006 (JO L 227, 19.8.2006, p. 3).
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(14) De asemenea, ar trebui luate măsuri adecvate pentru a preveni neregulile şi fraudele şi ar 

trebui întreprinse acţiunile necesare pentru recuperarea fondurilor pierdute, achitate 

incorect sau utilizate neadecvat în conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 

2988/95 din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor1, 

Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind 

controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de către Comisie în vederea protecţiei 

intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi a altor abateri2, 

precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF)3.

(15) Regulamentul financiar necesită formularea unui act de bază care să reglementeze

subvenţiile de funcţionare.

(16) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să se adopte în 

conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 

normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei4, cu distincţia 

care trebuie făcută între acele măsuri care fac obiectul procedurii de gestionare şi cele care 

fac obiectul procedurii consultative, procedura consultativă fiind, în anumite cazuri, 

oportună din punct de vedere al unei eficienţe sporite.

(17) În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi al Irlandei 

anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii 

Europene, Regatul Unit şi Irlanda au notificat dorinţa de a lua parte la adoptarea şi 

aplicarea prezentei decizii.

  

1 JO L 312, 23.12.1995, p. 1.
2 JO L 292, 15.11.1996, p. 2.
3 JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
4 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată prin decizia 2006/512/CE 

(JO L 200, 22.7.2006, p. 11)
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(18) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul privind poziţia Danemarcei anexat la 

Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 

Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, care nu este obligatorie pentru

aceasta şi nu i se aplică.

(19) Comitetul Economic şi Social European a emis un aviz cu privire la prezenta decizie1,

(20) Pentru a se asigura în mod efectiv şi la timp punerea în aplicare a programului, prezenta 

decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2007, 

DECID:

Articolul 1

Instituirea programului

(1) Prezenta decizie instituie programul specific privind „Justiţia civilă”, denumit în 

continuare „programul”, în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi 

justiţia”, pentru a contribui la crearea treptată a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie.

(2) Programul acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013.

(3) În prezenta decizie, noţiunea „stat membru” înseamnă orice stat membru cu excepţia 

Danemarcei.

  

1 JO C 69, 21.3.2006, p. 1.
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Articolul 2

Obiective generale

(1) Prezentul program are următoarele obiective generale:

(a) să promoveze cooperarea judiciară, cu scopul de a contribui la crearea unui veritabil 

spaţiu european al justiţiei în materie civilă, bazat pe recunoaştere şi încredere 

reciproce.

(b) să promoveze eliminarea obstacolelor din calea bunei funcţionări a procedurilor 

transfrontaliere în materie civilă în statele membre.

(c) să amelioreze viaţa de zi cu zi a persoanelor fizice şi juridice prin aceea că li se 

permite să îşi exercite drepturile pe teritoriul Uniunii Europene, în special prin 

favorizarea accesului la justiţie.

(d) să amelioreze contactele, schimbul de informaţii şi dezvoltarea reţelelor între

autorităţile legislative, judiciare şi administrative şi profesiile juridice, inclusiv prin 

sprijinirea formării în domeniul judiciar, în scopul unei mai bune înţelegeri reciproce 

între autorităţi şi specialişti.

(2) Fără a aduce atingere obiectivelor şi competenţelor Comunităţii, obiectivele generale ale 

programului contribuie la dezvoltarea politicilor comunitare şi în particular la crearea unui 

spaţiu judiciar.
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Articolul 3

Obiective specifice

Prezentul program are următoarele obiective specifice:

(a) să favorizeze cooperarea judiciară în materie civilă, cu scopul:

(i) de a asigura securitatea juridică şi de a îmbunătăţi accesul la justiţie;

(ii) de a promova recunoaşterea reciprocă a hotărârilor în cauzele civile şi comerciale;

(iii) de a elimina, în cazul litigiilor transfrontaliere, obstacolele create de deosebirile în 

cadrul dreptului civil şi a procedurilor civile şi de a promova compatibilitatea

legislaţiei necesară în acel scop;

(iv) de a garanta o bună administrare a justiţiei prin evitarea conflictelor de competenţă.

(b) să amelioreze cunoaşterea reciprocă a sistemelor juridice şi judiciare ale statelor membre în 

materie civilă, să promoveze şi să întărească crearea reţelelor, a cooperării reciproce, a 

schimbului şi difuzării de informaţii, experienţă şi cele mai bune practici.

(c) să asigure corecta punere în practică, aplicarea concretă şi evaluarea instrumentelor 

comunitare în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială.
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(d) să îmbunătăţească informarea cu privire la sistemele juridice din statele membre şi accesul 

la justiţie.

(e) să promoveze formarea în domeniul dreptului comunitar şi al Uniunii Europene a 

reprezentanţilor profesiilor juridice.

(f) să evalueze condiţiile generale necesare pentru consolidarea încrederii reciproce, 

respectând integral, în acelaşi timp, independenţa aparatului judiciar.

(g) să faciliteze funcţionarea Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială, 

instituită prin Decizia 2001/470/CE a Consiliului1.

Articolul 4

Acţiuni

În vederea urmăririi obiectivelor generale şi a celor specifice enunţate la articolele 2 şi 3, prezentul 

program sprijină următoarele forme de acţiune, în condiţiile stabilite prin programele de lucru 

anuale menţionate la articolul 9 alineatul (2):

(a) acţiuni specifice iniţiate de către Comisie, cum ar fi analize şi cercetări, sondaje de opinie 

şi studii, elaborarea de indicatori şi metodologii comune, colectarea, rafinarea şi difuzarea 

de date şi statistici, seminare, conferinţe şi reuniuni de experţi, organizarea unor campanii 

şi evenimente adresate publicului, crearea şi întreţinerea unor situri de internet, întocmirea 

şi difuzarea unor materiale informative, sprijinirea şi administrarea unor reţele de experţi 

naţionali, precum şi activităţile analitice, de monitorizare şi evaluare; 

  

1 JO L 174, 27.6.2001, p. 25.
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(b) proiecte transnaţionale specifice de interes comunitar prezentate de către o autoritate sau de 

către orice alt organism al unui stat membru, de către o organizaţie internaţională sau 

neguvernamentală şi care implică în orice caz cel puţin două state membre sau cel puţin un 

stat membru şi un alt stat, care poate fi ori un stat aderent, ori un stat candidat;

(c) activităţile desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale sau de alte entităţi care urmăresc 

un scop de interes general european în conformitate cu obiectivele de ordin general ale 

programului, în condiţiile stabilite prin programele de lucru anuale; 

(d) subvenţiile de funcţionare pentru cofinanţarea cheltuielilor asociate cu programele

permanente de lucru al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare şi al Reţelei preşedinţilor 

curţilor supreme de justiţie ale Uniunii Europene, în măsura în care sunt efectuate în 

contextul urmăririi unui obiectiv de interes general european prin promovarea schimburilor 

de opinii şi de experienţă în materie de jurisprudenţă, de organizare şi funcţionare a 

membrilor acestor reţele în îndeplinirea funcţiilor judiciare şi/sau de consiliere privind 

dreptul comunitar.

Articolul 5

Participare

(1) La acţiunile din cadrul programului pot participa oricare din următoarele ţări: statele 

aderente, statele candidate şi statele din Balcanii de Vest incluse în procesul de stabilizare 

şi de asociere, în conformitate cu condiţiile stabilite prin acordurile de asociere sau prin

protocoalele adiţionale referitoare la participarea în cadrul unor programe comunitare, care 

au fost sau urmează să fie încheiate cu aceste state;
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(2) La proiecte pot participa reprezentanţii profesiilor juridice din Danemarca, din ţările 

candidate care nu participă în cadrul prezentului program, în cazul în care acest lucru ar 

contribui la pregătirea lor pentru aderare, sau din alte ţări terţe care nu participă în cadrul

prezentului program, în cazul în care acest lucru serveşte scopului proiectelor în cauză.

Articolul 6

Grupuri-ţintă

(1) Programul se adresează, printre altele, reprezentanţilor profesiilor juridice, autorităţilor 

naţionale şi cetăţenilor Uniunii în general.

(2) În sensul prezentei decizii, „reprezentanţi ai profesiilor juridice” înseamnă judecători, 

procurori, avocaţi pledanţi, consilieri juridici, notari, cadre universitare şi din domeniul 

cercetării, funcţionari ai ministerelor, executori judecătoreşti, personalul auxiliar al 

instanţelor, interpreţi în instanţă şi alţi profesionişti asociaţi aparatului judiciar din 

domeniul dreptului civil.

Articolul 7

Accesul la program

La program pot participa instituţiile şi organizaţiile publice sau private, inclusiv organizaţiile

profesionale, universităţile, institutele de cercetare şi institutele care derulează programe de formare 

în domeniile juridic şi judiciar destinate reprezentanţilor profesiilor juridice, precum şi organizaţiile

internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale din statele membre.
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Articolul 8

Forme de intervenţie

(1) Finanţarea comunitară poate lua următoarele forme juridice:

(a) subvenţii,

(b) contracte de achiziţii publice.

(2) Subvenţiile comunitare se acordă în urma unor cereri de ofertă  şi se acordă prin 

intermediul subvenţiilor de funcţionare şi al subvenţiilor pentru acţiuni. Rata maximă de 

cofinanţare este precizată în programele de lucru anuale.

(3) În afară de aceasta, se prevăd cheltuieli pentru măsurile complementare prin intermediul 

contractelor de achiziţii publice, situaţie în care fondurile comunitare acoperă achiziţia de 

servicii şi de bunuri. Se vor acoperi, printre altele, cheltuielile de informare şi comunicare, 

pregătire, punere în aplicare, monitorizare, verificare şi evaluare a proiectelor, politicilor, 

programelor şi a legislaţiei.

Articolul 9

Măsuri de punere în aplicare

(1) Comisia pune în aplicare asistenţa financiară comunitară în conformitate cu regulamentul 

financiar.
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(2) Comisia adoptă, pentru punerea în aplicare a programului, în cadrul obiectivelor generale 

prevăzute la articolul 2, programe de lucru anuale în care precizează obiectivele specifice, 

priorităţile tematice, o descriere a măsurilor complementare menţionate la articolul 8 

alineatul (3) şi, în cazul în care este necesar, o listă de alte acţiuni.

(3) Programele de lucru anuale se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 

10 alineatul (2).

(4) Procedurile de evaluare şi de acordare a subvenţiilor pentru acţiuni ţin cont, printre altele, 

de următoarele criterii:

(a) conformitatea acţiunii propuse cu programul de lucru anual, cu obiectivele prevăzute 

la articolele 2 şi 3  şi cu formele de acţiune prevăzute la articolul 4;

(b) calitatea acţiunii propuse în ceea ce priveşte conceperea, organizarea şi prezentarea 

sa şi rezultatele aşteptate;

(c) valoarea solicitată sub forma de finanţare comunitară şi oportunitatea acesteia în 

raport cu rezultatele aşteptate;

(d) impactul rezultatelor aşteptate asupra obiectivelor definite la articolul 2 şi asupra 

acţiunilor prevăzute la articolul 4.
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(5) Cererile pentru subvenţii de funcţionare, menţionate la articolul 4 litera (d), se evaluează 

din perspectiva:

(a) consecvenţei cu obiectivele programului;

(b) calităţii activităţilor planificate;

(c) posibilului efect de multiplicare a acestor activităţi asupra publicului;

(d) impactului geografic al activităţilor desfăşurate;

(e) implicării cetăţenilor în organizarea organismelor în cauză;

(f) rentabilităţii activităţii propuse.

(6) Comisia analizează fiecare dintre acţiunile propuse care îi sunt prezentate în baza 

articolului 4 literele (b) şi (c). Deciziile cu privire la aceste acţiuni se adoptă în 

conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 10 

Comitetul de gestionare

(1) Comisia este asistată de un comitet de gestionare.
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(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei 

luni.

Articolul 11

Comitetul consultativ

(1) Comisia este asistată de un comitet consultativ.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 

1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

Articolul 12

Complementaritate

(1) Sunt urmărite sinergiile şi complementaritatea cu alte instrumente comunitare, în special cu 

programul specific „Justiţia penală” în cadrul programului general „Drepturile 

fundamentale şi justiţia”, precum şi a programelor generale „Securitate şi protecţia

libertăţilor” şi „Solidaritate şi gestiunea fluxurilor migratorii”. Informaţiile statistice 

privind justiţia civilă se elaborează în colaborare cu statele membre, folosindu-se 

programul statistic comunitar ori de câte ori este necesar.
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(2) Programul poate folosi în mod excepţional resurse în comun cu alte instrumente 

comunitare, în special cu programul specific „Justiţia penală” în cadrul programului 

general „Drepturile fundamentale şi justiţie”, pentru a pune în aplicare acţiuni care 

îndeplinesc obiectivele ambelor programe.

(3) Operaţiunile finanţate în baza prezentei decizii nu beneficiază de asistenţă financiară în 

acelaşi scop prin intermediul altor instrumente financiare ale Uniunii sau ale Comunităţii. 

Beneficiarii programului informează Comisia cu privire la finanţarea primită din bugetul 

general al Uniunii Europene şi din alte surse, precum şi despre cererile de finanţare în curs.

Articolul 13

Resurse bugetare

(1) Pachetul financiar destinat punerii în aplicare a prezentei decizii este stabilit la 109 300 

000 EUR pentru perioada prevăzută la articolul 1.

(2) Resursele bugetare alocate acţiunilor prevăzute de prezentul program sunt înscrise în 

creditele anuale din bugetul general al Uniunii Europene. Creditele anuale disponibile sunt 

autorizate de autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.
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Articolul 14

Monitorizare

(1) Pentru orice acţiune finanţată în cadrul programului, Comisia asigură că beneficiarul 

prezintă rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul lucrărilor şi că se prezintă un raport 

final în termen de trei luni de la finalizarea acţiunii. Comisia determină forma şi conţinutul 

rapoartelor. Comisia pune aceste rapoarte la dispoziţia statelor membre.

(2) Fără a aduce atingere auditurilor efectuate de către Curtea de Conturi în cooperare cu 

organismele sau departamentele naţionale competente în domeniul auditului în baza 

articolului 248 din tratat sau oricăror verificări efectuate în baza articolului 279 alineatul 

(1) primul paragraf litera (b) din tratat, funcţionarii şi alţi angajaţi ai Comisiei pot efectua 

controale la faţa locului, inclusiv prin sondaj, cu privire la acţiunile finanţate în cadrul 

programului.

(3) Comisia asigură că prin contractele şi acordurile care rezultă din punerea în aplicare a 

programului se prevede, în special, supervizarea şi controlul financiar exercitat de către 

Comisie (sau orice alt reprezentant autorizat de Comisie), dacă este cazul la faţa locului, 

precum şi auditurile Curţii de Conturi.

(4) Comisia asigură că, timp de cinci ani de la ultima plată legată de o acţiune, beneficiarul 

asistenţei financiare păstrează la dispoziţia Comisiei toate documentele justificative privind 

cheltuielile aferente acţiunii.
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(5) Pe baza rezultatelor rapoartelor şi ale controalelor prin sondaj menţionate la alineatele (1) 

şi (2), în cazul în care este necesar, Comisia asigură că volumul sau condiţiile în care se 

alocă asistenţa financiară aprobată iniţial, precum şi calendarul plăţilor vor fi modificate.

(6) Comisia asigură că se ia orice altă măsură necesară pentru a verifica dacă acţiunile 

finanţate se desfăşoară corect şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei decizii şi ale 

regulamentului financiar.

Articolul 15

Protecţia intereselor financiare ale Comunităţii

(1) Comisia asigură că, în cazul în care se desfăşoară acţiuni finanţate în baza prezentei 

decizii, interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate prin aplicarea de măsuri 

preventive împotriva fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale, prin controale eficace şi 

prin recuperarea sumelor plătite în mod ilicit, iar în cazul în care se constată nereguli, prin 

aplicarea unor sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare, în conformitate 

cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95, (Euratom, CE) nr. 2185/96 şi (CE) nr. 

1073/1999.

(2) În ceea ce priveşte acţiunile comunitare finanţate în cadrul prezentei decizii, 

Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 şi (Euratom, CE) nr. 2185/96 se aplică în cazul 

oricărei încălcări a dispoziţiilor dreptului comunitar, inclusiv încălcării unei obligaţii 

contractuale stabilite pe baza programului, care rezultă dintr-o acţiune sau omisiune a unui 

operator economic, care a cauzat sau ar putea cauza, printr-o cheltuială nejustificată, un 

prejudiciu bugetului general al Uniunii Europene sau bugetele gestionate de Comunităţile 

Europene.



8699/2/07 REV 2 DD/mir 19
DG H 3 RO

(3) Comisia asigură de reducerea, suspendarea sau recuperarea valorii asistenţei financiare 

acordate unei acţiuni în cazul în care constată nereguli, inclusiv nerespectarea dispoziţiilor 

prezentei decizii sau ale deciziei individuale, ori ale contractului sau acordului prin care se 

acordă asistenţa financiară respectivă, ori dacă se constată că acţiunea a făcut obiectul unei 

schimbări incompatibile cu natura sau cu condiţiile de punere în aplicare a proiectului, fără 

solicitarea acordului Comisiei.

(4) În cazul în care termenele nu au fost respectate sau în cazul în care progresele înregistrate 

la punerea în aplicare a acţiunii justifică doar o parte a asistenţei financiare alocate, 

beneficiarul transmite observaţii Comisiei într-un termen definit. În cazul în care 

beneficiarul nu trimite un răspuns satisfăcător, Comisia asigură că este posibilă anularea 

valorii rămase a asistenţei financiare şi solicită restituirea sumelor plătite anterior.

(5) Comisia asigură că orice plată necuvenită i se restituie. Orice sume nerestituite la scadenţă 

sunt purtătoare de dobândă, conform condiţiilor stabilite de regulamentul financiar.

Articolul 16

Evaluarea

(1) Programul este monitorizat în mod regulat pentru a se urmări punerea în aplicare a 

activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia.
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(2) Comisia asigură evaluarea regulată, independentă şi externă a programului.

(3) Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului:

(a) o prezentare anuală privind punerea în aplicare a programului;

(b) un raport interimar de evaluare cu privire la rezultatele obţinute şi la aspectele 

cantitative şi calitative ale punerii în aplicare a prezentului program, inclusiv la 

activitatea desfăşurată de către beneficiarii subvenţiilor de funcţionare menţionate la 

articolul 4 litera (d), până la 31 martie 2011;

(c) o comunicare cu privire la continuarea prezentului program, până la 30 august 2012

(d) un raport de evaluare ex-post, până la 31 decembrie 2014.

Articolul 17

Publicarea acţiunilor

Comisia publică anual o listă a acţiunilor finanţate în cadrul prezentului program, însoţită de o 

scurtă descriere a fiecărui proiect.

Articolul 18

Vizibilitate

Comisia stabileşte orientări care să asigure vizibilitatea asistenţei financiare acordate în temeiul 

prezentei decizii.
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Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în cea de-a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu,

Preşedintele Preşedintele
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I. Introducere

Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la textul proiectului de decizie de instituire, pentru 

perioada 2007-2013, a programului specific „Justiţie civilă” în cadrul programului general 

„Drepturi fundamentale şi justiţie în cadrul reuniunii sale din 19 şi 20 aprilie 20071.

Ca urmare a acestui acord politic, Consiliul a adoptat în unanimitate poziţia sa comună la 13 iunie 

2007.

II. Analiza poziţiei comune

Într-o foarte mare măsură, poziţia comună a Consiliului preia poziţia Parlamentului European 

adoptată la prima lectură la 14 decembrie 20062. Majoritatea modificărilor adoptate de către 

Parlamentul European au fost incluse în poziţia comună care, prin urmare, întruneşte dorinţele 

Parlamentului European, astfel cum au fost exprimate de către Parlament şi acceptate de către 

Consiliu3 în cursul contactelor neoficiale care au dus la adoptarea poziţiei Parlamentului European 

la prima lectură.

  
1 Doc. 8021/07 JUSTCIV 72 CODEC 305.
2 Doc. 16587/06 CODEC 1524 JUSTCIV 279.
3 Doc. 14546/06 JUSTCIV 235 CODEC 1188.



8699/2/07 REV 2 ADD 1 ao 3
DG H 3A RO

De fapt, singurele modificări care nu au fost acceptate de către Consiliu sunt cele referitoare la 

procedura de comitet, respectiv o parte din considerentul 13 (noul considerent 16), articolul 9 

alineatul (3) şi articolul 10A (noul articol 10). După cum s-a explicat deja Parlamentului European 

în octombrie 2006, Consiliul nu consideră procedura de reglementare cu control dorită de 

Parlamentul European ca fiind procedura de comitet potrivită pentru adoptarea programelor de lucru 

anuale. Atribuţiile de punere în aplicare conferite Comisiei în această privinţă nu sunt destinate 

efectuării de modificări în textul instrumentului de bază prin ştergerea sau înlocuirea anumitor părţi 

sau prin completarea lor prin adăugarea de noi elemente neesenţiale. Dimpotrivă, acestea sunt 

destinate punerii în aplicare a normelor specifice existente în actul de bază fără a permite Comisiei 

să adauge noi elemente şi, deci, să-l „completeze”. În consecinţă, Consiliul îşi menţine în poziţia sa 

comună procedura de gestionare prevăzută în textul acordului general1 confirmat de către Consiliul 

JAI la 24 iulie 2006.

III. Concluzie

Consiliul consideră textul poziţiei comune ca fiind un text bine echilibrat şi cel mai bun compromis 

la care se poate ajunge.

___________________

  
1 Doc. 5288/1/06 REV 1 JUSTCIV 5 CODEC 27 + COR 1.
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COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 
 

privind 

poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării deciziei Parlamentului 
European şi Consiliului de stabilire pentru perioada 2007-2013 a programului specific 

„Justiţie civilă” în cadrul programului general „Drepturi fundamentale şi justiţie” 
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2005/0040 (COD) 

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) paragraful al doilea din Tratatul CE 
 

privind 

poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării deciziei Parlamentului 
European şi Consiliului de stabilire pentru perioada 2007-2013 a programului specific 

„Justiţie civilă” în cadrul programului general „Drepturi fundamentale şi justiţie” 

1. CONTEXT  

Data transmiterii propunerii către PE şi Consiliu  
(document COM([2005]) [122-5] final – [2005]/[040]COD): 

11 aprilie 2005  

Data avizului Comitetului Economic şi Social European: 19 ianuarie 2006 

Data avizului Parlamentului European la prima lectură: 14 decembrie 2006 

Data adoptării poziţiei comune: 12 iunie 2007 

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI 

„Justiţia civilă” este un program de finanţare ale cărui obiective sunt: 

(a) promovarea cooperării judiciare în scopul de a contribui la crearea unui veritabil spaţiu 
european de justiţie în materie civilă fondat pe recunoaşterea şi încrederea reciproce;  

b) promovarea eliminării obstacolelor în vederea funcţionării adecvate a procedurilor civile 
transfrontaliere în statele membre; 

c) îmbunătăţirea vieţii cotidiene a persoanelor fizice şi a întreprinderilor, permiţându-le să-şi 
afirme drepturile în întreaga Uniune Europeană, în special prin facilitarea accesului la justiţie;  

d) consolidarea contactelor, a schimbului de informaţii şi a reţelei de lucru dintre autorităţile 
judiciare şi administrative şi profesiile juridice, încurajând, în special, acţiunile de formare 
judiciară, cu scopul de a îmbunătăţi înţelegerea reciprocă dintre autorităţile şi profesiile 
respective. 

3. OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA POZIŢIA COMUNĂ 

Poziţia comună a Consiliului preia părţile esenţiale ale propunerii iniţiale a Comisiei şi ţine 
seama de principalele modificări adoptate de către Parlamentul European la prima lectură. 

Diferenţele de fond dintre poziţia comună, pe de o parte, şi propunerea iniţială a Comisiei, pe 
de alta, sunt următoarele: 



 

RO 3   RO 

• Articolul 4 litera (b): o propunere pentru un proiect specific va fi eligibilă pentru finanţare 
în cazul în care aceasta implică cel puţin două state membre sau un stat membru şi un stat 
aderent sau candidat (în loc de trei state membre, cum se prevedea în propunerea iniţială a 
Comisiei). 

• Articolul 4 litera (d): subvenţie de funcţionare acordată pentru toată perioada Reţelei de 
preşedinţi ai Curţilor Supreme de Justiţie ale UE şi Reţelei europene de Consilii Superioare 
ale Magistraturii. 

• Articolul 7: accesul la program, oferit organizaţiilor internaţionale. 

• Articolul 10: comitologie: principiul comitetului dublu este introdus (comitetul de 
gestionare pentru adoptarea programului de lucru anual şi comitetul consultativ pentru alte 
aspecte). 

Poziţia comună a Consiliului se bazează pe un compromis între Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie. Acest compromis priveşte ansamblul textului, cu excepţia de la 
procedura de comitologie, unde rămâne o divergenţă de opinie între Consiliu şi Comisie, pe 
de o parte, şi Parlamentul, pe de altă parte. 

Parlamentul European a votat o modificare prevăzând aplicarea noii proceduri de comitologie 
(procedura de reglementare cu control); Consiliul şi Comisia consideră că prezenta procedură 
nu se aplică în acest caz. 

4. CONCLUZII 

Comisia acceptă poziţia comună, care preia elementele principale ale propunerii sale, precum 
şi principalele modificări adoptate de Parlamentul European.  




