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CONSILIULUI privind drepturile la interpretare și traducere în cadrul 
procedurilor penale
- Expunere de motive

În anexă se pune la dispoziție o expunere de motive referitoare la inițiativa unui grup de state 

membre pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile la 

interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale1.

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Inițiativa

Regatului Belgiei, a Republicii Federale Germania, a Regatului Spaniei,
a Republicii Estonia, a Republicii Franceze, a Republicii Ungare, a Republicii Italiene, a Marelui 
Ducat al Luxemburgului, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii 

Finlanda și a Regatului Suediei

pentru o

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
PRIVIND DREPTURILE LA INTERPRETARE ȘI TRADUCERE

ÎN CADRUL PROCEDURILOR PENALE

EXPUNERE DE MOTIVE
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXT

Articolul 82 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că cooperarea 

judiciară în materie penală în cadrul Uniunii Europene se întemeiază pe principiul recunoașterii 

reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare.

Recunoașterea reciprocă presupune că autoritățile competente din statele membre au încredere în 

sistemele de justiție penală din celelalte state membre.

Dreptul persoanelor suspectate sau acuzate la un proces echitabil este un drept fundamental pe care 

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia îl respectă în temeiul articolului 47 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (carta), precum și în temeiul articolului 6 din 

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), 

astfel cum este interpretat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În scopul consolidării încrederii reciproce în cadrul Uniunii Europene, este important să existe, ca 

element complementar cartei și CEDO, standarde ale Uniunii Europene pentru protecția drepturilor 

procedurale care să fie puse în aplicare și executate în mod corect în statele membre.

În rândul experților, există o susținere largă pentru o acțiune în privința drepturilor procedurale la 

nivelul Uniunii Europene prin intermediul legislației și a altor măsuri2. Aceste opinii sunt 

împărtășite și de Parlamentul European3 și de Comisia Europeană4.

                                               
2 A se vedea, printre altele, „Analiza viitorului recunoașterii reciproce în materie penală în 

Uniunea Europeană”, raport al Université Libre de Bruxelles din 20 noiembrie 2008.
3 A se vedea, de exemplu, „Recomandarea Parlamentului European din 7 mai 2009 adresată 

Consiliului privind dezvoltarea unui spațiu de justiție penală al Uniunii Europene” 
2009/2012(INI), punctul 1 litera (a).

4 A se vedea printre altele „Un spațiu de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor”, 
COM (2009) 262/4 (punctul 4.2.2.).
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În luna aprilie 2004, Comisia a prezentat o propunere de decizie-cadru privind anumite drepturi 

procedurale în cadrul procedurilor penale pe întregul teritoriu al Uniunii Europene5. După trei ani 

de dezbateri, obținerea unui acord (unanim) cu privire la text s-a dovedit imposibilă. Ulterior, au 

fost explorate alte căi în vederea atingerii obiectivelor prezentate în respectiva propunere, care 

urmărea consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate și acuzate în cadrul 

procedurilor penale.

În acest context, la 1 iulie 2009, președinția suedeză a prezentat o propunere privind o foaie de 

parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul 

procedurilor penale. Foaia de parcurs a propus o abordare graduală a drepturilor procedurale, în 

sensul abordării viitoarelor acțiuni pe rând, domeniu după domeniu. Aceasta ar permite să se acorde 

o atenție deosebită fiecărei măsuri individuale, astfel încât să se faciliteze identificarea și abordarea 

problemelor într-un mod prin care se va acorda o valoare adăugată fiecărei măsuri.

Foaia de parcurs, care a fost salutată cu entuziasm de statele membre, a fost rapid transformată într-

o rezoluție a Consiliului. Foaia de parcurs a fost adoptată de Consiliu (Justiție și Afaceri Interne) la 

30 noiembrie 20096.

În cadrul foii de parcurs, Consiliul convine că ar trebui luate măsuri la nivelul Uniunii Europene 

pentru a consolida drepturile persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale.

Astfel de acțiuni pot include atât acte legislative, cât și alte măsuri. Foaia de parcurs enumeră șase 

măsuri ca temei al viitoarelor acțiuni. Una dintre aceste măsuri este dreptul la interpretare și 

traducere în cadrul procedurilor penale (măsura A).

Având în vedere abordarea graduală prevăzută în foaia de parcurs, la 8 iulie 2009, Comisia a 

prezentat o propunere de decizie-cadru a Consiliului privind dreptul la interpretare și traducere în 

procesele penale. Respectiva propunere a fost însoțită de o evaluare a impactului7.

                                               
5 Propunere de decizie-cadru privind anumite drepturi procedurale care se aplică procedurilor în 

materie penală pe întregul teritoriu al Uniunii Europene COM (2004) 328, 28.4.2004
6 JO C 295, 4.12.2009, p. 1.
7 COM (2009) 338 final SEC (2009) 916.
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La 15 iulie 2009, președinția suedeză a prezentat o propunere de rezoluție a Consiliului și a 

reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului de favorizare a punerii în 

aplicare de către statele membre a dreptului la interpretare și la traducere în cadrul procedurilor 

penale. Respectiva rezoluție urmărea să însoțească și să completeze propunerea de decizie-cadru 

prezentată de Comisie.

După negocieri intense, Consiliul a ajuns la 23 octombrie 2009 la o abordare generală atât cu privire 

la propunerea de decizie-cadru a Consiliului privind dreptul la interpretare și traducere în procesele 

penale8, cât și cu privire la rezoluția care o însoțește9.

Datorită intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, propunerea de decizie-

cadru trebuie transformată într-o propunere de directivă, pentru a permite continuarea lucrărilor 

asupra textului. Întrucât Comisia aflată în funcție până la 1 februarie 2010 are numai un caracter 

interimar și nu poate, în principiu, adopta noi propuneri, s-a considerat adecvat ca un grup de state 

membre să prezinte textul abordării generale cu privire la propunerea de decizie-cadru a Consiliului 

ca o inițiativă de directivă a Parlamentului European și a Consiliului. O astfel de inițiativă, adoptată 

în conformitate cu articolul 76 litera (b) din TFUE, va permite continuarea lucrărilor asupra textului 

în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, pentru situațiile în care au fost întrerupte din cauza 

Tratatului de la Amsterdam/Tratatului de la Nisa. Adoptarea unei astfel de inițiative va garanta de 

asemenea că nu se pierde timp, astfel încât cetățenii Uniunii Europene să beneficieze cât mai curând 

posibil de drepturile prevăzute în noul instrument, care urmează să fie adoptat de Parlamentul 

European și de Consiliu în contextul procedurii legislative ordinare („codecizie”).

Evaluarea de impact [SEC(2009) 915 final] elaborată de Comisie în legătură cu propunerea de 

decizie-cadru a Consiliului rămâne valabilă și pentru inițiativa de directivă, întrucât are exact 

același obiect. Prin urmare, evaluarea de impact este înaintată din nou ca o declarația detaliată, care 

permite evaluarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității în conformitate cu 

articolul 5 din Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona.

                                               
8 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
9 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Propunerea de rezoluție care însoțește propunerea de decizie-cadru a Consiliului privind dreptul la 

interpretare și traducere în procesele penale nu este afectată în mod direct de Tratatul de la 

Lisabona, dar este legată de respectiva decizie-cadru și, în consecință, urmează acest instrument în 

cadrul procesului decizional. Întrucât propunerea de decizie-cadru este înlocuită de inițiativă pentru 

o directivă, rezoluția în cauză poate fi adoptată (în mod formal) numai la momentul adoptării 

directivei.

2. DISPOZIȚII SPECIFICE

Inițiativa de directivă privind dreptul la interpretare și traducere în procesele penale se întemeiază pe 

articolul 82 alineatul (2) litera (b) din TFUE, în conformitate cu care „În măsura în care este necesar 

pentru a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, precum 

și cooperarea polițienească și judiciară în materie penală cu dimensiune transfrontalieră, 

Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura legislativă 

ordinară, pot stabili norme minime. Aceste norme minime iau în considerare diferențele existente 

între tradițiile juridice și sistemele de drept ale statelor membre. Acestea se referă la: (…) (b) 

drepturile persoanelor în procedura penală.”

Această inițiativă pentru o directivă stabilește obligațiile de bază și se întemeiază pe CEDO și pe 

jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. În conformitate cu articolul 82 alineatul (2), 

dispozițiile respectivei directive stabilesc norme minime. Statele membre pot extinde drepturile 

prevăzute în respectiva directivă pentru a asigura un nivel mai înalt de protecție și în situații 

neprevăzute expres în aceasta. Cu toate acestea, nivelul de protecție ar trebui să nu coboare sub 

standardele prevăzute de CEDO, astfel cum sunt interpretate în jurisprudența Curții Europene a 

Drepturilor Omului.

Această inițiativă pentru o directivă este neutră din punct de vedere al genului: termenii „aceasta” și 

„al acesteia” sunt utilizați în întregul text cu referire la persoana suspectată sau acuzată sau la 

avocatul persoanei, după caz. Termenii sunt folosiți cu intenția de a fi neutri din punct de vedere al 

genului și de a acoperi atât persoanele acuzate sau suspectate de gen masculin, cât și pe cele de gen 

feminin, precum și avocații bărbați și femei.
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Articolul 1 – Domeniu de aplicare

Domeniul de aplicare cuprinde toate persoanele din momentul în care acestora le este adus la 

cunoștință, de către autoritățile competente ale unui stat membru, faptul că sunt suspectate sau 

acuzate de săvârșirea unei infracțiuni, până la finalizarea procedurilor, prin aceasta înțelegându-se 

soluționarea definitivă a întrebării dacă persoana suspectată sau acuzată a săvârșit infracțiunea. 

Soluționarea definitivă înseamnă stabilirea vinovăției sau a nevinovăției persoanei suspectate sau 

acuzate și imposibilitatea exercitării unei căi de atac. Se dorește ca noțiunea „persoana suspectată 

sau acuzată ” să fie o noțiune autonomă, fără legătură cu modul în care sunt denumite astfel de 

persoane în procedurile naționale. Domeniul de aplicare nu include procedurile care ar putea 

conduce la sancțiuni impuse de alte autorități decât instanțele penale (proceduri administrative 

tipice), atât timp cât sancțiunile astfel impuse nu au fost atacate în fața unei instanțe având 

competență în materie penală.

Articolul clarifică faptul că inițiativa se aplică și cazurilor în care se utilizează un mandat european 

de arestare. Este important ca situațiile în care se utilizează un mandat european de arestare să intre 

sub incidența directivei, deoarece decizia-cadru privind mandatul european de arestare și 

procedurile de predare între statele membre10 face referire la drepturile la interpretare și traducere 

doar în termeni generali.

Articolul 2 – Dreptul la interpretare

Acest articol prevede principiul de bază conform căruia serviciile de interpretare, inclusiv pentru 

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

procedurilor penale desfășurate în faza de urmărire penală și în cea judiciară, de exemplu în cadrul 

interogatoriilor efectuate de poliție, în faza judecății, în cadrul oricăror audieri intermediare sau cu 

ocazia exercitării căilor de atac, și pot fi furnizate în alte situații. În acest context, considerentul 10 

reamintește jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului conform căreia persoana suspectată 

sau acuzată ar trebui să fie capabilă, între altele, să explice avocatului său propria versiune asupra 

faptelor, să indice orice afirmație cu care nu este de acord și să atragă avocatului său atenția asupra 

oricărui fapt care ar trebui promovat în apărarea sa.

Acest articol nu aduce atingere normelor dreptului intern referitoare la prezența unui avocat în 

oricare etapă a procedurilor penale.

                                               
10 JO L 190, 18.7.2002, p. 1.
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Articolul 3 – Dreptul la traducerea documentelor esențiale

Persoana suspectată sau acuzată are dreptul la traducerea documentelor esențiale, sau cel puțin a 

părților importante ale acestor documente (în cazul în care, de exemplu, documentele sunt foarte 

extinse), în vederea garantării unor proceduri echitabile. Autoritățile competente sunt cele care 

decid care documente sunt esențiale, dar acestea includ întotdeauna actul de acuzare sau 

rechizitoriul, precum și orice hotărâre judecătorească. De asemenea, traducerea ar trebui să fie 

disponibilă în cazul oricărui ordin de reținere sau ordin de privare de libertate.

În ceea ce privește procedura de executare a unui mandat european de arestare, acesta ar trebui 

tradus de statul membru de executare.

Se poate asigura o traducere verbală sau un rezumat verbal, cu condiția ca aceasta să nu afecteze 

caracterul echitabil al procedurilor, iar asigurarea unei astfel de traduceri să fie adecvată.

Articolul 4 - Obligația statelor membre de a acoperi costurile legate de interpretare și 

traducere

Acest articol prevede că statele membre acoperă costurile legate de interpretare și traducere, 

indiferent de rezultatul procedurilor.

Articolul 5 – Calitatea interpretării și a traducerii

Acest articol stabilește cerințele de bază privind garantarea calității traducerii și a interpretării. 

Recomandări în acest sens se găsesc în cadrul rezoluției Consiliului și a guvernelor statelor membre 

reunite în cadrul Consiliului de favorizare a punerii în aplicare de către statele membre a drepturilor 

la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale.

Articolul 6 - Clauza de menținere a nivelului de protecție

Scopul acestui articol este să asigure că stabilirea de standarde comune minime în conformitate cu 

respectiva directivă nu are ca efect scăderea nivelului standardelor în anumite state membre și că 

standardele consacrate prin CEDO sau alte acorduri internaționale relevante sunt menținute. Statele 

membre sunt libere să fixeze standarde mai severe decât cele convenite în prezenta directivă.
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Articolul 7 – Punerea în aplicare

Acest articol impune statelor membre obligația de a pune în aplicare directiva nu mai târziu de 30 

de luni de la intrarea sa în vigoare și, până la aceeași dată, de a trimite Consiliului și Comisiei 

textele dispozițiilor legislative de transpunere a acesteia în legislația națională.

Articolul 8 - Raportarea

După 42 de luni de la intrarea în vigoare a directivei, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului 

European și Consiliului un raport prin care să analizeze măsura în care statele membre au adoptat 

măsurile necesare pentru a se conforma directivei, împreună cu propunerile legislative, dacă este 

cazul.

Articolul 9 – Intrarea în vigoare

Acest articol prevede că directiva va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

3. PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂȚII

Obiectivul directivei nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre acționând în mod 

unilateral, întrucât scopul propunerii este de a promova încrederea între statele membre, fiind, prin 

urmare, important să se convină asupra unui standard minim comun care să se aplice în întreaga 

Uniune Europeană. Directiva va armoniza normele materiale de drept procedural ale statelor 

membre în ceea ce privește interpretarea și traducerea în cursul procedurilor penale, pentru a 

consolida încrederea reciprocă. Prin urmare, directiva respectă principiul subsidiarității. Pentru mai 

multe detalii, se face trimitere la declarația detaliată care este anexată inițiativei de directivă.

4. PRINCIPIUL PROPORȚIONALITĂȚII

Directiva respectă principiul proporționalității deoarece nu depășește nivelul minim necesar pentru 

realizarea la nivel european a obiectivului declarat și ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 

acestuia. Pentru mai multe detalii, se face trimitere la declarația detaliată care este anexată inițiativei 

de directivă.

___________________


