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DIRECTIVA 2010/…/UE

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din 

privind dreptul la interpretare şi traducere

în cadrul procedurilor penale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 82 alineatul (2) litera (b),

având în vedere Rezoluţia Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind o foaie de parcurs pentru 

consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor 

penale1 , în special Măsura A din anexa la aceasta,

având în vedere iniţiativa Regatului Belgiei, a Republicii Federale Germania, a Republicii Estonia, 

a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al 

Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a 

Republicii Finlanda, şi a Regatului Suediei,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2,

                                               

1 JO C 295, 4.12.2009, p. 1.
2 Avizul … (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi de a dezvolta un spaţiu de 

libertate, securitate şi justiţie. În conformitate cu concluziile Consiliului European de la 

Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, în special punctul 33, principiul recunoaşterii 

reciproce ar trebui să devină fundamentul cooperării judiciare atât în materie civilă, cât şi 

penală în cadrul Uniunii Europene.

(2) În conformitate cu concluziile de la Tampere, Consiliul, a adoptat, la 29 noiembrie 2000, 

un program de măsuri de punere în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a 

hotărârilor în materie penală1. Introducerea programului de măsuri menţionează că 

principiul recunoaşterii reciproce „are drept scop consolidarea cooperării dintre statele 

membre, precum şi creşterea protecţiei acordate drepturilor individuale”.

                                               

1 JO C 12, 15.1.2001, p. 10.
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(3) Punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie penală 

implică faptul că fiecare stat membru are încredere în sistemele de justiţie penală ale 

celorlalte state membre. Amploarea procesului de recunoaştere reciprocă depinde, în mare 

măsură, de o serie de parametri, care includ mecanisme de protecţie a drepturilor 

persoanelor suspectate şi standarde minime comune necesare pentru facilitarea aplicării 

principiului recunoaşterii reciproce.

(4) Recunoaşterea reciprocă poate funcţiona în mod eficient doar într-un climat de încredere, 

în cadrul căruia nu doar autorităţile judiciare, ci toţi participanţii la procedurile penale 

consideră hotărârile autorităţilor judiciare din alte state membre ca fiind echivalente celor 

emise de propriile autorităţi, presupunând încredere nu numai în justeţea normelor 

partenerului, ci şi în faptul că respectivele norme sunt aplicate în mod corect.

(5) Cu toate că toate statele membre sunt părţi la Convenţia europeană pentru protecţia 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), experienţa a arătat că doar acest 

element nu poate oferi întotdeauna un grad suficient de încredere în sistemele de justiţie 

penală ale altor state membre.



PE-CONS 1/10 DD/neg 4
DG H 2B RO

(6) Articolul 82 alineatul (2) din tratat prevede instituirea unor norme minime aplicabile în 

statele membre care să faciliteze recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti şi a 

deciziilor judiciare, precum şi cooperarea judiciară şi poliţienească în materie penală la 

scară transfrontalieră . Articolul 82 alineatul (2) litera (b) prevede că „drepturile 

persoanelor în procedura penală” reprezintă o materie în care pot fi instituite norme 

minime.

(7) Normele minime comune ar trebui să aibă ca rezultat sporirea încrederii în sistemele de 

justiţie penală ale tuturor statelor membre, fapt ce ar conduce la o cooperare judiciară mai 

eficientă într-un climat de încredere reciprocă. Respectivele norme comune minime ar 

trebui să se aplice în domeniile serviciilor de interpretare şi traducere în cadrul 

procedurilor penale.

(8) Dreptul la interpretare şi dreptul la traducere pentru persoanele care nu vorbesc şi nu 

înţeleg limba în care se desfăşoară procedurile sunt consacrate la articolul 6 din CEDO, 

astfel cum sunt redate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Prevederile 

prezentei directive facilitează exercitarea acestor drepturi. În acest sens, prezenta directivă

urmăreşte asigurarea dreptului unei persoane suspectate sau acuzate la interpretare şi 

traducere în cadrul procedurilor penale, în vederea garantării dreptului acesteia la proceduri 

echitabile.
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(9) Drepturile prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice şi procedurilor de executare 

a mandatului european de arestare în limitele prevăzute de prezenta directivă. Statele 

membre de executare ar trebui să asigure şi să suporte costurile de interpretare şi traducere 

în favoarea persoanei solicitate care nu înţelege sau vorbeşte limba în care se desfăşoară

procedurile.

(10) Prevederile prezentei directive ar trebui să garanteze protecţia drepturilor persoanei 

suspectate sau acuzate care nu vorbeşte sau nu înţelege limba în care se desfăşoară 

procedurile, astfel încât aceasta să înţeleagă suspiciunile sau acuzaţiile care îi sunt aduse, şi 

să înţeleagă procedurile pentru a îşi putea exercita drepturile, prin oferirea, în mod gratuit,

de asistenţă lingvistică corespunzătoare. Persoana suspectată sau acuzată ar trebui să fie 

capabilă, printre altele, să explice avocatului său propria versiune asupra faptelor, indice 

orice afirmaţie cu care nu este de acord şi să atragă avocatului său atenţia asupra oricărui 

fapt care ar trebui promovat în apărarea sa. Se reaminteşte în acest sens că dispoziţiile 

prezentei directive stabilesc norme minime. Statele membre pot extinde drepturile 

prevăzute de prezenta directivă pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecţie şi în 

situaţii care nu sunt prevăzute expres de prezenta directivă. Nivelul de protecţie ar trebui să 

nu coboare sub standardele prevăzute de CEDO, astfel cum sunt interpretate în 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
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(11) Statele membre ar trebui să nu fie obligate să asigure interpretarea comunicării între 

persoana suspectată sau acuzată şi avocatul său în cazurile în care aceştia pot comunica 

eficient în aceeaşi limbă. De asemenea, statele membre ar trebui să nu fie obligate să 

asigure interpretarea unei astfel de comunicări, în situaţia în care dreptul la interpretare este 

în mod clar utilizat pentru alte scopuri decât exercitarea dreptului la un proces echitabil în 

cadrul procedurilor respective. 

(12) Constatarea faptului că nu este nevoie de interpretare sau de traducere ar trebui să facă 

obiectul unei posibilităţi de revizuire, în conformitate cu legislaţia naţională. O astfel de 

revizuire poate avea loc, de exemplu, printr-o procedură specifică de plângere, sau în 

contextul procedurii unei căi de atac ordinare împotriva deciziei pe fond. 

(13) O asistenţă corespunzătoare ar trebui oferită şi persoanelor suspectate sau acuzate care au 

probleme de auz sau vorbire.
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(14) Obligaţia de diligenţă către persoana suspectată sau acuzată care se află într-o poziţie 

potenţial vulnerabilă, în special datorită unui handicap fizic care îi afectează capacitatea de 

a comunica eficient decurge din necesitatea unei administrări echitabile a justiţiei. 

Organele de urmărire penală, autorităţile de aplicare a legii şi cele judiciare ar trebui, prin 

urmare, să se asigure că aceste persoane îşi pot exercita în mod efectiv drepturile prevăzute 

de prezenta directivă, de exemplu prin acordarea unei atenţii deosebite oricărei 

vulnerabilităţi potenţiale care afectează capacitatea de a înţelege procedurile şi de a se face 

înţelese şi prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru garantarea acestor drepturi.

(15) Garantarea unor proceduri echitabile necesită ca documentele esenţiale, sau cel puţin 

părţile importante ale acestor documente, să fie traduse în beneficiul persoanei suspectate 

sau acuzate. Autorităţile statului membru decid care document ar trebui tradus, în 

conformitate cu legislaţia naţională. Unele documente ar trebui să fie întotdeauna 

considerate ca fiind esenţiale şi să fie traduse, cum ar fi decizia de privare de libertate a 

unei persoane, rechizitoriul/actul de inculpare şi orice hotărâre. 

(16) O renunţare la dreptul de a avea o traducere scrisă a documentelor ar trebui să fie 

neechivocă, cu un minimum de garanţii, şi ar trebui să nu contravină vreunui interes public 

important.
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(17) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale şi este conformă cu principiile 

recunoscute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta 

directivă urmăreşte promovarea dreptului la libertate, a dreptului la un proces echitabil şi a 

drepturilor de apărare. 

(18) Statele membre ar trebui să asigure că dispoziţiile articolelor 2-5 din prezenta directivă, în 

cazurile în care corespund drepturilor garantate de CEDO, sunt puse în aplicare în 

conformitate cu cele din CEDO şi cu evoluţiile jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a 

Drepturilor Omului. 

(19) Deoarece obiectivul prezentei directive, şi anume instituirea unor norme comune minime 

nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre şi, în consecinţă, datorită 

dimensiunii şi efectelor acţiunii propuse, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, 

Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, prevăzut şi 

definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul 

proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la articolul respectiv, prezenta directivă nu 

depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
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Articolul 1

Domeniul de aplicare 

(1) Prezenta directivă instituie norme privind dreptul la servicii de interpretare şi de traducere 

în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor de executare a mandatului de arestare 

european.

(2) De aceste drepturi beneficiază orice persoană din momentul în care respectivei persoane îi 

este adus la cunoştinţă, de către autorităţile competente ale unui stat membru, faptul că este 

suspectată sau acuzată de comiterea unei infracţiuni, până la finalizarea procedurilor, prin 

aceasta înţelegându-se soluţionarea definitivă întrebării dacă persoana suspectată sau 

acuzată a comis infracţiunea. 

(3) Prezenta directivă nu se aplică în cazul procedurilor care ar putea conduce la sancţiuni 

impuse de alte autorităţi decât instanţele penale, atât timp cât aceste proceduri nu se 

desfăşoară în faţa unei instanţe având competenţă în materie penală. 
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Articolul 2 

Dreptul la servicii de interpretare

(1) Statele membre se asigură că persoanei suspectate sau acuzate care nu înţelege sau nu 

vorbeşte limba în care se desfăşoară procedurile penale respective i se oferă servicii de 

interpretare în limba sa maternă sau în altă limbă pe care o înţelege, în vederea garantării 

dreptului său la proceduri echitabile. Serviciile de interpretare, inclusiv pentru comunicarea 

dintre persoana suspectată sau acuzată şi avocatul său, trebuie asigurate în cadrul 

procedurilor penale desfăşurate în faţa autorităţilor de urmărire penală şi a celor judiciare, 

inclusiv în cadrul interogatoriilor efectuate de poliţie, în cadrul tuturor audierilor în faţa 

instanţei şi în cadrul oricăror audieri intermediare necesare, şi pot fi furnizate în alte 

situaţii. Această dispoziţie nu aduce atingere normelor dreptului intern referitoare la 

prezenţa unui avocat în oricare etapă a procedurilor penale. 

(2) Statele membre se asigură că persoanele cu deficienţe auditive sunt asistate de un interpret, 

dacă această soluţie este potrivită pentru acea persoană. 
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(3) Statele membre se asigură că se fac verificările corespunzătoare, inclusiv prin consultarea 

persoanei suspectate sau acuzate, privind capacitatea acesteia de a înţelege şi vorbi limba 

în care se desfăşoară procedurile şi necesitatea de a fi asistată de un interpret.

(4) Statele membre se asigură că, într-o etapă a procedurilor, în conformitate cu dreptul intern, 

există posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva oricărei hotărâri care dispune că 

nu este necesară asigurarea serviciilor de interpretare. Astfel de căi de atac nu presupun 

obligaţia statului membru de a asigura un mecanism separat în care singurul temei al 

revizuirii să fie contestarea unei astfel de hotărâri.

(5) În cadrul procedurilor de executare a mandatului european de arestare, statul membru de 

executare se asigură că autorităţile sale competente asigură oricărei persoane supuse unei 

asemenea proceduri, care nu înţelege sau nu vorbeşte limba în care se desfăşoară 

procedurile, servicii de interpretare în conformitate cu prezentul articol.
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Articolul 3

Dreptul la traducerea documentelor esenţiale

(1) Statele membre se asigură că persoanei suspectate sau acuzate care nu înţelege limba în 

care se desfăşoară procedurile penale respective i se asigură traducerea, în limba sa 

maternă sau în altă limbă pe care o înţelege, a tuturor documentelor esenţiale în vederea 

garantării dreptului său la proceduri echitabile, sau cel puţin a părţilor importante ale 

acestor documente, cu condiţia ca persoana respectivă să aibă drept de acces la 

documentele respective în temeiul dreptului intern.

(2) Autorităţile competente hotărăsc care sunt documentele esenţiale care trebuie traduse în 

temeiul alineatului (1). Printre documentele esenţiale care trebuie traduse, în întregime sau 

doar părţile importante, se numără cel puţin ordinul de reţinere sau deciziile echivalente 

care privează persoana de libertate, rechizitoriul/actul de inculpare şi orice hotărâre, în 

cazul în care aceste documente există. 
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(3) Persoana suspectată sau acuzată sau avocatul acesteia poate înainta o cerere motivată de 

traducere a altor documente necesare pentru exercitarea eficientă a dreptului la apărare. 

(4) Statele membre se asigură că, într-o etapă a procedurilor, în conformitate cu dreptul intern, 

există posibilitatea exercitării unei căi de atac dacă nu este asigurată traducerea unui 

document dintre cele menţionate la alineatele (2) şi (3). Astfel de căi de atac nu presupun 

obligaţia statului membru de a asigura un mecanism separat în care singurul temei al 

revizuirii să fie contestarea unei astfel de hotărâri.
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(5) În cadrul procedurilor de executare a mandatului european de arestare, statul membru de 

executare se asigură că autorităţile sale competente asigură traducerea acestui document 

oricărei persoane supuse unei asemenea proceduri, care nu înţelege sau nu vorbeşte limba 

în care este redactat mandatul european de arestare, sau în care acesta a fost tradus de către 

statul membru emitent.

(6) Cu condiţia ca aceasta să nu afecteze caracterul echitabil al procedurilor, o traducere orală 

sau un rezumat oral al documentelor menţionate în prezentul articol pot fi asigurate în locul 

unei traduceri scrise, dacă este cazul. 

(7) O persoană care are, în temeiul prezentului articol, dreptul la traducerea documentelor 

poate, în orice moment, renunţa la acest drept.
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Articolul 4

Costurile serviciilor de interpretare şi traducere

Statele membre acoperă costurile legate de serviciile de interpretare şi de traducere care rezultă din 

aplicarea articolelor 2 şi 3, indiferent de rezultatul procedurilor.

Articolul 5

Calitatea interpretării şi a traducerii

Statele membre iau măsuri concrete pentru a se asigura de faptul că interpretarea şi traducerea 

furnizate sunt corespunzătoare, astfel încât să permită persoanei suspectate sau acuzate, precum şi 

persoanei care face obiectul executării unui mandat european de arestare, să îşi exercite pe deplin 

drepturile.
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Articolul 6

Clauza de menţinere a nivelului de protecţie

Nicio dispoziţie a prezentei directive nu se interpretează ca reprezentând o limitare a vreunui drept 

sau garanţii procedurale, nici ca o derogare de la acestea, care sunt asigurate potrivit Convenţiei 

europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit altor dispoziţii 

relevante din dreptul internaţional sau potrivit legislaţiei oricărui stat membru şi care asigură un 

nivel mai ridicat de protecţie.

Articolul 7

Punerea în aplicare

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma dispoziţiilor prezentei directive până 

la …….*.

Statele membre comunică până la aceeaşi dată Consiliului şi Comisiei textul dispoziţiilor care 

transpun în legislaţia naţională obligaţiile care le revin în conformitate cu prezenta directivă. 

                                               

* 30 de luni de la publicarea prezentei directive în Jurnalul Oficial.
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Articolul 8

Raportare

Până la … **, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport de evaluare a 

măsurii în care statele membre au adoptat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei 

directive, însoţit, dacă este necesar, de propuneri legislative.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Adoptată la

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu,

Preşedintele Preşedintele

                                               

** 42 de luni de la publicarea prezentei directive în Jurnalul Oficial.


