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Ref.: Aviz referitor la temeiul juridic al inițiativei pentru o directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind ordinul european de protecție

Stimați colegi,

Propunerea privind ordinul european de protecție se bazează pe o inițiativă comună a 12 state 
membre ale UE1 , prezentată în ianuarie 20102. Directiva are ca scop facilitarea și 
îmbunătățirea protecției acordate victimelor actelor de criminalitate sau posibilelor victime ale 
unor acte de criminalitate, care se deplasează între diferite state membre ale UE, în special ale 
unor acte de criminalitate care ar putea pune în pericol viața victimelor, integritatea lor fizică, 
psihologică și sexuală sau libertatea lor personală.  Obiectivul final constă în evitarea unor noi 
acte de criminalitate și reducerea consecințelor actelor de criminalitate anterioare.

Temeiul juridic propus în propunerea de directivă este articolul 82 alineatul (1) litera (d) din 
TFUE, referitor la cooperarea în materie penală.

                                               
1 Statele membre în cauză sunt Belgia, Bulgaria, Estonia, Spania, Franța, Italia, Ungaria, Polonia, Portugalia, 
România, Finlanda și Suedia.
2 A se vedea documentul PE-CONS 2/10 din 22 ianuarie 2010.



PE452.603v01-00 2/8 AL\837509RO.doc

RO

Prin scrisoarea din 7 octombrie 2010, ați solicitat Comisiei pentru afaceri juridice să își dea 
avizul cu privire la temeiul juridic al propunerii. Aparent, în urma unui vot de orientare 
organizat, în așteptarea negocierilor cu Consiliul, la o reuniune comună a comisiilor 
dumneavoastră în temeiul articolului 51 din Regulamentul de procedură, a fost adoptat un 
amendament cu scopul de a introduce drept un temei juridic suplimentar articolul 82 alineatul 
(1) litera (a) din TFUE, referitor la recunoașterea hotărârilor judecătorești și a deciziilor 
judiciare.

I. Context

Tratatul de la Lisabona a eliminat fostul sistem al pilonilor și, ca urmare, aproape întreaga 
legislație referitoare la ceea ce constituie acum spațiul de libertate, securitate și justiție, 
inclusiv articolul 82 din titlul V capitolul 4 din TFUE privind cooperarea judiciară în materie 
penală, trebuie adoptată în cadrul procedurii legislative ordinare. 

În acest domeniu regula generală potrivit căreia Comisia are dreptul exclusiv de inițiere 
legislativă face obiectul unei excepții limitate, și anume în conformitate cu articolul 76 TFUE, 
care prevede că un sfert din statele membre pot iniția o procedură legislativă în domeniul 
cooperării judiciare în materie penală și cooperare polițienească (și în domeniul cooperării 
administrative aferente).

Consiliul a prezentat prima sa propunere de directivă pentru un ordin european de protecție a 
victimelor la 5 ianuarie 20101. De atunci propunerea a fost modificată și revizuită de mai 
multe ori de către Consiliu. O mare parte a conținutului și a construcției temeiului juridic al 
propunerii Consiliului se bazează pe un chestionar la care au răspuns, în octombrie 2009, 20 
de state membre2.

Inițiativa urmărește să creeze un ordin european de protecție a victimelor violenței prin care 
măsurile de protecție adoptate într-un stat membru să poată fi recunoscute, administrate și 
executate de instanțele dintr-un al doilea stat membru. Printr-un astfel de sistem s-ar evita 
necesitatea ca o persoană protejată să inițieze proceduri paralele într-un stat membru în care 
se deplasează sau s-a deplasat persoana respectivă (victima). 

Raționamentul propunerii este acela că victimele actelor de criminalitate nu au numai dreptul 
la respect, la compensarea prejudiciilor suferite și la pedepsirea autorului pe baza unui proces 
echitabil care să garanteze pe deplin drepturile tuturor părților, ci și dreptul de a fi protejate 
împotriva oricărei alte infracțiuni, în special împotriva celor comise de aceeași persoană.  

Prin urmare, ar trebui puse în funcțiune mecanisme corespunzătoare de prevenire a repetării 
infracțiunii sau a comiterii unei infracțiuni diferite, poate mai grave, de către același autor 
împotriva aceleiași victime. Astfel de infracțiuni repetate sunt frecvente în special în cazul 
violenței bazate pe criterii de gen, deși ele îmbracă și alte forme de criminalitate, cum ar fi 
traficul cu ființe umane sau exploatarea sexuală a minorilor. 

                                               
1 A se vedea documentul 17513/09 din 5 ianuarie 2010.
2 A se vedea documentul 5002/10 din 6 ianuarie 2010.
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Toate statele membre dispun de măsuri pentru protecția vieții victimelor, a integrității lor 
fizice, mentale și sexuale și a libertății lor, însă în prezent aceste măsuri sunt aplicate numai 
pe teritoriul statului care le-a adoptat, victimele nefiind protejate în afara frontierelor 
respectivului stat. Protecția acordată victimelor de către un stat membru nu ar trebui, prin 
urmare, să se limiteze la teritoriul acestuia, ci ar trebui să se aplice victimelor în oricare parte 
a UE s-ar afla acestea. 

Pe baza cifrelor disponibile, numai pentru infracțiunile bazate pe gen, s-ar părea că peste 
100 000 de femei cu reședința în UE sunt supuse unor măsuri de protecție de diferite tipuri 
adoptate de către statele membre ca răspuns la violența bazată pe gen. Aceste cifre nu includ 
victimele traficului cu ființe umane și ale altor infracțiuni. 

Dată fiind ușurința cu care autorii actelor de criminalitate se pot deplasa în interiorul UE, pare 
legitim și rezonabil să fie posibil ca sfera de aplicare a măsurilor de protecție adoptate într-un 
stat membru să fie extinsă pentru a proteja victimele care doresc să își exercite dreptul la 
liberă circulație. În caz contrar, victimele ar fi nevoite să aleagă fie să renunțe la exercitarea 
dreptului la liberă circulație de care beneficiază ca și cetățeni ai Uniunii, fie să renunțe la 
dreptul la protecție. O astfel de alegere este inacceptabilă. 

Parlamentul European a solicitat statelor membre în repetate rânduri să își revizuiască punerea 
în aplicare a procedurilor judiciare și să ia măsuri pentru eliminarea obstacolelor care 
împiedică femeile să obțină protecție juridică.1

În plus, trebuie subliniat faptul că legislativul european nu a fost inactiv în sfera protecției 
victimelor. Legislația europeană dispune de Decizia-cadru 2001/220/JAI privind statutul 
victimelor în cadrul procedurilor penale în scopul abordării chestiunii drepturilor procedurale 
ale victimelor2 și de Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2009 privind 
despăgubirea victimelor infracționalității3. 

Într-adevăr, protecția victimelor constituie unul dintre principalele obiective ale Uniunii 
Europene în domeniul libertății, securității și justiției, iar programul de Stockholm, care este 
menit să consolideze libertatea, securitatea și justiția în UE și care a fost aprobat de Consiliul 
European la reuniunea din 10 și 11 decembrie 2009, afirmă că victimele infracționalității sau 
martorii care se află în pericol ar trebui să beneficieze de măsuri speciale de protecție eficiente 
pe teritoriul Uniunii.

La 17 februarie 2010, Serviciul juridic al Consiliului a emis un aviz4, la cererea Consiliului, în 
care formulează concluzia că articolul 82 alineatul (1) litera (d) din TFUE poate constitui 
temeiul juridic al directivei propuse, însă, pentru a i se conferi acesteia din urmă adevăratul 
său statut de instrument de recunoaștere a hotărârilor judecătorești, ar trebui să se facă 
trimitere și la articolul 82, alineatul (1) litera (a) din TFUE.

                                               
1 A se vedea Rezoluția Parlamentului din 16 septembrie 1997 referitoare la necesitatea unei campanii europene 
având ca obiectiv o toleranță zero față de violența împotriva femeilor (JO C 304, 6.10.1997, p. 55). A se vedea și 
Rezoluția sa din 2 februarie 2006 referitoare la situația actuală a luptei împotriva violenței față de femei și 
acțiunile viitoare (JO C 288 E, 25.11.2006, p. 66).
2 JO L 82, 22.03.2001, p. 1.
3 JO L 261, 06.08.2004, p. 15.
4 A se vedea Documentul 6516/10 al Consiliului din 17 februarie 2010.
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II. Poziția comisiilor competente

La reuniunea comună susmenționată din 29 septembrie 2010 a Comisiei pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen și a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în 
urma unui vot de orientare organizat pentru stabilirea mandatului raportorilor pentru 
negocierile cu Consiliul în scopul de a se ajunge la un compromis în prima lectură, a fost 
adoptat un număr mare de amendamente la propunerea de directivă.

Dintre acestea, amendamentul 1 ar adăuga drept un temei juridic suplimentar articolul 82 
alineatul (1) litera (a) din TFUE, referitor la recunoașterea tuturor formelor de hotărâri 
judecătorești și decizii judiciare. Evident, aceste dispoziții se referă la hotărârile judecătorești 
și deciziile judiciare în materie penală.

În același timp, au fost adoptate alte amendamente (18 și 84), care indică în mod explicit 
faptul că directiva propusă nu va afecta aplicarea instrumentelor existente de recunoaștere 
reciprocă în materie civilă existente și nici nu le va modifica sau înlocui.

În expunerea de motive a proiectului de raport din 20 mai 2010, raportorii declară că sunt „de 
acord, în mare măsură, cu propunerea Consiliului”, subliniind în același timp că sfera de 
aplicare al inițiativei este în mod deliberat vastă și că un ordin european de protecție „ar trebui 
să fie aplicabil tuturor victimelor criminalității, cum ar fi victimele traficului cu ființe umane, 
ale mutilărilor genitale feminine, ale căsătoriilor forțate, crimelor de onoare, incestului, 
violenței de gen, precum și martorii, victimele terorismului și ale crimei organizate, indiferent 
de vârsta sau sexul lor, atunci când există un agresor identificat”. De asemenea, se arată că 
amendamentele propuse vizează îmbunătățirea textului propus prin „asigurarea continuității 
protecției juridice” și prin „limitarea motivelor de refuz al recunoașterii sau de respingere a 
unui ordin european de protecție”.

III. Temeiul juridic propus

Temeiul juridic propus în propunerea de directivă este articolul 82 alineatul (1) litera (d) din 
TFUE. Comisiile competente propun adăugarea la temeiul juridic a literei (a) a aceluiași 
articol.

Articolul 82 din TFUE1

(ex-articolul 31 TUE)

1. Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul 
recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare și include 
apropierea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în 
domeniile prevăzute la alineatul (2) și la articolul 83.
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, adoptă măsurile privind:
(a) instituirea unor norme și proceduri care să asigure recunoașterea, în întreaga Uniune, a 
tuturor categoriilor de hotărâri judecătorești și decizii judiciare;

                                               
1 Subliniere introdusă.
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(b) prevenirea și soluționarea conflictelor de competență între statele membre;
(c) sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție;
(d) facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare sau echivalente ale statelor membre în 
materie de urmărire penală și executare a deciziilor.

2. ...

3. ...

IV. Analiza obiectivului și a conținutului 

După cum a confirmat Curtea de Justiție1, alegerea temeiului juridic pentru o măsură a 
Uniunii trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre 
care figurează în special scopul și conținutul actului.

Dată fiind sfera de acoperire a întrebării de față, este necesar ca aceasta să fie abordată printr-
o analiză a modului în care ar trebui să funcționeze ordinul european de protecție.

Ce este ordinul european de protecție?

Un ordin european de protecție (denumit în continuare „OEP”) înseamnă o decizie judiciară 
privind o măsură de protecție emisă de un stat membru care are drept obiectiv facilitarea 
adoptării de către alt stat membru, după caz, a unei măsuri de protecție în temeiul propriei sale 
legislații naționale, în vederea garantării vieții, a integrității fizice și psihice, a libertății sau 
integrității sexuale a unei persoane2.

Prin urmare, un OEP poate f emis numai în cazul în care statul emitent a emis deja o măsură 
de protecție.

O măsură de protecție înseamnă o decizie adoptată de o autoritate competentă a unui stat 
membru prin care se impun unei persoane care reprezintă un pericol una sau mai multe 
obligații sau interdicții, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (2), cu condiția ca 
nerespectarea acestor obligații sau interdicții să constituie o infracțiune în temeiul legislației 
statului membru în cauză sau să facă altfel obiectul unei pedepse privative de libertate în 
statul membru respectiv.

Interdicțiile și obligațiile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) sunt după cum urmează: 

(a) obligația de a nu se deplasa în anumite localități, locuri sau zone definite în care își are 
reședința persoana protejată sau pe care aceasta le vizitează;

(b) obligația de a rămâne într-un anumit loc, după caz, în anumite intervale de timp;

(c) obligația prin care se restricționează părăsirea teritoriului statului emitent;

                                               
1 Hotărârea din 3 septembrie 2009 pronunțată în cauza C-166/07, Parlamentul/Consiliul, neraportată încă în 
Culegere.
2 Articolul 1 al directivei propuse.
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(d) obligația de a evita contactul cu persoana protejată; sau

(e) interdicția de a se apropia de persoana protejată la o distanță mai mică decât cea prevăzută.

Emiterea unui OEP 

Un OEP poate fi emis în orice moment, atunci când persoana protejată intenționează să 
părăsească sau a părăsit deja statul emitent pentru un alt stat membru. Emiterea unui EPO are 
loc numai cu condiția adoptării anterioare a unei măsuri de protecție în statul emitent. 

Un OEP poate fi emis numai de către o instanță judecătorească sau de către altă autoritate 
competentă1 a statului emitent la cererea persoanei protejate. (Persoana protejată poate 
prezenta cererea către autoritatea competentă a statului de executare, însă autoritatea 
respectivă va trebui să transmită ulterior această cerere autorității competente a statului 
emitent).

În cazul în care o persoană protejată intenționează să se deplaseze într-un alt stat membru, 
autoritățile care adoptă o măsură de protecție în înțelesul directivei au obligația de a informa 
persoana în cauză cu privire la disponibilitatea unui OEP. De asemenea acestea au datoria de 
a sfătui persoana în cauză să solicite un OEP înainte de plecare. 

Forma unui OEP

La directiva propusă este anexat un model. Ordinul european de protecție trebuie să conțină: 
informații privind identitatea și naționalitatea persoanei protejate2; utilizarea tuturor 
instrumentelor tehnologice puse la dispoziția persoanei protejate; detalii referitoare la 
autoritatea competentă a statului emitent; identificarea măsurii de protecție pe baza căreia se 
adoptă OEP; un rezumat al faptelor și împrejurărilor care au condus la impunerea măsurii de 
protecție; obligațiile sau interdicțiile impuse, prin măsura de protecție, durata acestora și 
mențiunea explicită că încălcarea lor reprezintă o infracțiune în temeiul legislației statului 
membru emitent sau poate fi pedepsită altfel printr-o pedeapsă privativă de libertate; 
identitatea persoanei care reprezintă un pericol; alte circumstanțe care ar putea avea influență 
asupra evaluării pericolului și, dacă este cazul, menționarea explicită a faptului că o hotărâre 
judecătorească, în înțelesul definiției de la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/947/JAI a 
Consiliului, sau o decizie privind măsuri de supraveghere judiciară, în înțelesul definiției de la 
articolul 4 din Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului a fost deja transferată altui stat 
membru și identificarea autorității competente în ceea ce privește executarea unei astfel de 
hotărâri sau decizii.

Are statul de executare obligația de a recunoaște un OEP?

În conformitate cu articolul 3, statele membre au obligația de a recunoaște un OEP emis în 
conformitate cu directiva; trebuie menționat faptul că articolul 3 paragraful al doilea prevede 

                                               
1 În conformitate cu articolul 4, statele membre au obligația de a notifica Secretariatului General al Consiliului 
autoritatea sau autoritățile lor competente care pot emite și recunoaște OEP. Statele membre pot desemna 
autorități care nu sunt de natură judiciară ca fiind autoritățile competente cu condiția ca aceste autorități să aibă 
competența de a lua decizii de natură similară în conformitate cu procedurile și normele de drept intern.
2 Și, în cazul în care persoana protejată este un minor sau nu dispune de capacitate juridică, a reprezentantului 
legal al acesteia.
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că „directiva nu poate avea drept efect modificarea obligației de respectare a drepturilor 
fundamentale și a principiilor juridice fundamentale, astfel cum sunt consfințite de articolul 6 
din Tratatul privind Uniunea Europeană”.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 9, un stat membre poate să refuze, motivându-și 
decizia, să recunoască un OEP. Motivele acceptate pentru un astfel de refuz sunt după cum 
urmează:

(a) OEP nu este complet sau nu a fost completat în termenul stabilit de către autoritatea 
competentă din statul de executare;

(b) nu se respectă cerințele prevăzute la articolul 2 alineatul (2)1;

(c) protecția are la bază executarea unei pedepse sau a unei măsuri care face obiectul 
amnistiei, în conformitate cu legislația statului de executare, și se referă la un act care intră în 
domeniul său de competență, în conformitate cu legislația respectivă;

(d) persoanei care reprezintă un pericol i-a fost conferită imunitate în temeiul legislației 
statului de executare, ceea ce face imposibilă adoptarea măsurilor de protecție;

Ce se întâmplă în statul de executare?

În conformitate cu articolul 8 al directivei propuse, autoritatea competentă din statul de 
executare are următoarele obligații: 

(a) recunoaște OEP și ia toate măsurile care ar fi disponibile în temeiul legislației sale 
naționale în cazuri similare pentru a asigura protecția persoanei protejate (cu excepția cazului 
în care decide să invoce unul din temeiurile de nerecunoaștere);

(b) informează persoana care reprezintă un pericol cu privire la toate măsurile pe care le 
adoptă;

(c) ia toate măsurile urgente și provizorii necesare pentru a asigura protecția continuă a 
persoanei protejate; și

(d) informează neîntârziat autoritatea competentă a statului emitent cu privire la orice 
încălcare a măsurii de protecție prevăzută în OEP (prin utilizarea unui formular standard).

Autoritatea competentă din statul de executare trebuie să informeze autoritatea competentă 
din statul emitent și persoana protejată cu privire la măsurile pe care le adoptă.

Măsuri luate în urma emiterii unui OEP

Numai statul emitent poate să reînnoiască, să revizuiască, să retragă sau să modifice măsura 
de protecție, să emită un mandat de arestare sau să inițieze o nouă procedură penală împotriva 
persoanei care reprezintă un pericol, adoptând oricare din aceste măsuri în conformitate cu 
propria legislație (articolul 10)..

                                               
1 A se vedea mai sus.
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Statul de executare poate revoca recunoașterea unui OEP atunci când există dovezi că 
persoana protejată a părăsit definitiv teritoriul său (articolul 11).

Deciziile adoptate de autoritatea competentă din statul membru de executare în temeiul 
directivei sunt reglementate de legislația sa națională (articolul 13).

V. Concluzie

Dată fiind natura ordinului european de protecție propus, după cum se reflectă în analiza de 
mai sus, este întru totul oportun să se adauge la temeiul juridic oferit de articolul 82 alineatul 
(1) litera (d), care are ca scop facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare naționale sau 
echivalente în domeniul procedurilor penale și al executării deciziilor, articolul 82 alineatul 
(1) litera (a), care are ca obiect normele și procedurile de asigurare a recunoașterii „tuturor 
categoriilor de hotărâri judecătorești și decizii judiciare”. 

În concluzie, articolul 82 alineatul (1) litera (d) din TFUE poate constitui temeiul juridic al 
directivei propuse, însă, pentru a i se conferi acesteia din urmă adevăratul său statut de 
instrument de recunoaștere a hotărârilor judecătorești, ar trebui să se facă trimitere și la 
articolul 82, alineatul (1) litera (a) din TFUE.

VI. Recomandări

Comisia a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 28 octombrie 
2010.

În consecință, la reuniunea sa din 28 octombrie 2010, Comisia pentru afaceri juridice hotărât 
în unanimitate1 să recomande: directiva propusă ar trebui adoptată în temeiul articolului 82 
alineatul (1) literele (a) și (d) din TFUE.

Vă asigur, doamnă președintă, domnule președinte, de înalta mea considerație,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 La votul final au fost prezenți: Raffaele Baldassarre (președinte interimar), Sebastian Valentin Bodu 
(vicepreședinte), Eva Lichtenberger (raportoare), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström și Tadeusz 
Zwiefka.


