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Considerentul 2

Cooperarea judiciară în materie penală se bazează pe diferite instrumente internaționale, 
caracterizate, în special, de „principiul cererii” care constă în prezentarea de către un stat 
suveran a unei cereri unui alt stat suveran care hotărăște imediat dacă va da curs cererii sau 
nu. Totuși, acest sistem tradițional a înregistrat în practică anumite erori, lentoare și o 
complexitate excesivă, punând în dificultate buna administrare a justiției într-un timp util și 
într-un mod eficace. Totuși, acest sistem tradițional a înregistrat în practică unele erori, 
lentoare și o complexitate excesivă, punând în dificultate buna administrare a justiției într-un 
timp util și într-un mod eficace. Prin urmare, Consiliul European, reunit la Tampere în 
octombrie 1999 a realizat că principiul recunoașterii reciproce ar trebui să devină piatra de 
temelie a cooperării judiciare în materie civilă sau penală în cadrul Uniunii. Ca regulă însă, 
recunoașterea reciprocă automată este posibilă doar în domenii juridice armonizate la o scară 
cât mai largă, ceea ce nu se întâmplă în multe cazuri din UE, de exemplu rolul procurorului, 
admisibilitatea probelor sau a clauzei de excludere (care, în unele state membre, variază de la 
clauza absolută de excludere la o abordare minimalistă). Orice aplicare integrală de 
recunoaștere reciprocă ar putea cauza probleme legale și constituționale serioase în unele state 
membre. Acest fapt a fost subliniat în mod explicit în consiliu de către delegația germană prin 
intermediul unui document special care identifică rolul limitat pe care îl are procurorul în 
Germania, unde, pentru unele măsuri, este nevoie de un ordin emis de către tribunal, ca cerere 
constituțională. Același lucru se aplică și regulii de excludere, în cazurile în care statele 
membre trebuie să aibă în vedere cererile constituționale și jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului (dacă probele sunt obținute prin tortură ele nu pot fi admise în proces, 
dacă sunt obținute prin intermediul unui tratament inuman sau degradant nu pot fi considerate 
probe, cu toate că pot face parte din proces – de exemplu cazul Gäffen vs Germania).  Aceste 
condiționări sunt, în rest, comune și altor țări, printre care și Portugalia.  În același timp, 
experiența cu privire la mandatul european de arestare a scos la suprafață probleme esențiale 
în momentul aplicării principiului recunoașterii reciproce. Unele state membre, precum 
Irlanda și Regatul Unit, au evocat un motiv de refuz specific bazat pe drepturile omului, iar în 
cazul MJELR vs Rettinger, Curtea Supremă a Irlandei a demonstrat că principiul recunoașterii 
reciproce nu scutește un stat membru de obligațiile sale în temeiul Convenției europene pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,  de exemplu, în ceea ce privește 
tortura și tratamentul inuman și degradant (și, prin analogie, probele obținute prin acest tip de 
tratament).  Având în vedere toate aspectele expuse și analizate anterior, redactarea acestui 
considerent este cea propusă mai sus. 

Considerentul 2b

Se pune în discuție nevoia de a proteja diferențele care încă există în diverse țări privind 
definițiile diferitelor crime, dar și modul de a evita ca un stat membru să opteze pentru 
emiterea unui ordin european de anchetă în cazul în care se știe că, în statul executant, factorii 
care îl justifică nu constituie infracțiune penală, prin urmare, neaplicându-se nicio sancțiune. 
Trebuie menționat faptul că actele juridice existente privind recunoașterea reciprocă 
(mandatul european de arestare, mandatul european de obținere a probelor...) au anulat 
verificările privind dubla incriminare în legătură cu cele 32 de categorii de infracțiuni/injurii 
pe motiv că aceste infracțiuni sunt atât de armonizate încât ar permite eliminarea dublei 
încriminări menționate.  Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat în practică.  De exemplu, 
definiția termenului „încălcare” din suedeză („helpless state”) este atât de specifică încât nu 



DT\887403RO.doc 3/5 PE478.536v01-00

RO

corespunde definițiilor din celelalte state membre. De asemenea, s-a avut în vedere lămurirea 
chestiunii cu privire la excluderea din această categorie a procedurilor care fac referire la 
infracțiunile privind impozitele, taxele vamale și schimburile. 

Considerentul 10a

S-a adăugat un considerent care subliniază faptul că proporționalitatea este un instrument 
constituțional în diverse state membre, în conformitate cu articolul 8 din Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.  Orice încălcare vizibilă a 
acestor instrumente trebuie să permită ca autoritatea executantă să refuze măsura, bazându-se 
pe încălcarea drepturilor omului sau pe încălcarea principiilor constituționale fundamentale.  
Potrivit principiului proporționalității, UE trebuie să adopte doar măsurile necesare pentru a-și 
atinge obiectivele,  ceea ce înseamnă că intensitatea acțiunii trebuie să fi relaționată cu scopul 
urmărit. Cu alte cuvinte, atunci când Uniunea Europeană dispune de mai multe metode de 
intervenție, la fel de eficiente, trebuie să o aleagă pe cea care permite o mai mare libertate 
statelor membre și cazurilor particulare.  Încă o dată, se protejează respectul pentru ceea ce se 
consideră a fi principii constituționale naționale fundamentale.  

Considerentul 10b

Este foarte important ca ordinul european de anchetă să fie adresat autorităților competente, 
prevenindu-se astfel riscul implicării unor autorități neavizate în schimbul de date personale.  
Printre acestea se numără, de exemplu, EUROJUST, având în vedere că acesta este un 
organism creat special în cadrul Uniunii Europene pentru a încuraja și îmbunătăți coordonarea 
anchetelor și a procedurilor penale între autoritățile competente.  Acest organism va asigura 
confidențialitatea informațiilor transmise, protejând drepturile fundamentale ale persoanelor 
implicate, și va garanta schimbul reciproc de informații între autoritățile competente.  Nu este 
exclusă posibilitatea ca autoritățile judiciare competente să utilizeze alte mijloace care să 
asigure transmiterea informațiilor într-un mod confidențial și sigur către autoritatea 
executantă. 

Considerentul 11

Prin acest considerent, care se traduce în mod special în articolul 8, se încearcă încurajarea 
autorităților judiciare în vederea cooperării reciproce și a manifestării unei încrederi reciproce, 
promovând mecanisme care nu numai facilitează cooperarea între autorități, dar și 
îmbunătățesc protecția judiciară în materie de drepturi individuale. Posibila prezență a unei 
autorități competente a statului emitent în timpul executării ordinului european de anchetă, cu 
scopul de a oferi asistență autorităților executante, poate fi crucială, de exemplu, atunci când 
este necesară asigurarea admisibilității probelor sau când trebuie emise ordine europene de 
anchetă complementare în timpul executării măsurii. Totuși, prezența sa poate fi refuzată dacă 
aceasta contravine principiilor fundamentale ale statului executant.  O autoritate a statului 
emitent nu poate fi prezentă în statul executant cu un alt scop decât acela de a acorda asistență 
autorităților statului executant. 

Considerentul 13a
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Pentru apărarea dreptului la un proces echitabil, trebuie asigurat accesul efectiv la justiție.  
Aprobarea și executarea unui ordin european de anchetă presupune garanții specifice care să 
asigure că drepturile tuturor părților interesate sunt protejate în mod eficient.  Normele 
minime de apărare într-un proces penal includ, printre altele, prezumția de nevinovăție și 
dreptul de a nu contribui la propria sa incriminare, dreptul de a fi informat cu privire la 
acuzația adusă, dreptul de a fi reprezentat legal și dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret 
(articolul 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 6 alineatele 
(2) și (3) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale).  Acest standard este relevant pentru ordinul european de anchetă, iar probele 
obținute printr-un mijloc care încalcă acest drept nu trebuie folosite împotriva acuzaților.  

Articolul 1

În acest articol este definit ordinul european de anchetă și se clarifică faptul că obiectivul 
acestuia este mai ales executarea unei măsuri specifice de anchetă. Alineatul (2) stabilește că 
principiul de recunoașterii reciproce este un principiu caracteristic Uniunii Europene 
(articolul 82 TFUE).  Începând cu Consiliul de la Tampere din 1999, acest principiu a fost 
recunoscut ca piatra de temelie a cooperării judiciare în materie civilă și penală. Pentru un 
spațiu și o cultură mai sigure, cu o mai mare libertate și responsabilitate, principiul 
recunoașterii reciproce este perceput ca un principiu de temelie în construcția europeană.  În 
general, în timp ce asistența judiciară tradițională reciprocă continuă să fie caracterizată de 
principiul suveranității naționale, principiul recunoașterii reciproce se bazează pe noțiuni de 
echitate și încredere.  Acesta aduce o valoare adăugată termenilor de control jurisdicțional, în 
ceea ce privește limitarea motivelor de refuz și fixarea termenelor.  În cazul controlului 
jurisdicțional, în regimul de asistență judiciară reciprocă, în principiu, cererile sunt executate 
doar de către autoritățile centrale.  De-a lungul anilor, acest lucru s-a mai atenuat în cadrul 
Uniunii Europene, dar continuă să permită un filtru guvernamental.  Dimpotrivă, principiul 
recunoașterii reciproce implică un control jurisdicțional complet al procedurilor.  Acesta 
facilitează o transmitere directă între autoritățile judiciare, respectă principiul separării 
puterilor, nu permite nicio intervenție a executivului, motiv pentru care această încredere 
reciprocă între statele membre duce la simplificarea și accelerarea etapelor procedurale. În 
ceea ce privește motivele de refuz limitate, principalul punct slab al asistenței judiciare 
reciproce constă în faptul că aceasta admite motive generale de refuz.  Astfel de motive duc la 
scăderea încrederii, fapt care poate îngreuna sau chiar împiedica cooperarea, și facilitează o 
marjă largă de apreciere.  În cazul recunoașterii reciproce, executarea hotărârii străine este 
obligatorie, exceptând cazurile în care sunt invocate motive de refuz care nu sunt doar sub 
forma unei liste exhaustive, ci care se limitează și la motive obiective de refuzare a cooperării.  
În principiu, sunt excluse orice motive discreționare.  În ceea ce privește termenele, în mod 
normal, în cazul asistenței reciproce nu există termene obligatorii [articolul 6 alineatul (2) din 
Convenția europeană privind asistența judiciară reciprocă în materie penală din 1959].  În 
schimb, în cazul principiului recunoașterii reciproce sunt stipulate și fixate termene indicate în 
mod clar.  Este necesară fixarea de termene pentru facilitarea și accelerarea cooperării 
judiciare. Principiul recunoașterii reciproce presupune că dacă statul membru care execută 
sentința are încredere în decizia statului membru care a pronunțat-o, acesta din urmă trebuie 
să aibă încredere în modul în care celălalt stat membru o execută.  Totuși, în prezenta 
propunere, se menține o marjă de evaluare importantă și justificată, care are scopul de a 
asigura respectul față de diferențele juridice și constituționale dintre state. Alineatul (3) 
reafirmă importanța drepturilor fundamentale și a principiilor juridice fundamentale, în 
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conformitate cu cea sugerată de către Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii 
Europene.  De fapt, protecția judiciară a drepturilor individuale (modul de a trata suspecții, 
drepturile de apărare relaționate etc.) nu trebuie să sufere consecințe negative din cauza 
aplicării principiului recunoașterii.  Din contră, trebuie întărită protecția de-a lungul întregului 
proces.  În acest context, vor exista cazuri în care ar putea fi necesar un set minim de 
dispoziții comune care să faciliteze aplicarea principiului recunoașterii reciproce. Acest lucru 
este valabil, în special pentru protejarea acuzatului, în ceea ce privește dreptul de apărare și 
protecție a victimelor, dar și posibilitatea acestora de a fi ascultate, conform libertăților 
fundamentale. Procedura penală contribuie la creșterea eficacității preventiv-generale a 
dreptului penal.  De fapt, ideea securității juridice impune ca exercitarea puterii punitive a 
unui stat să nu fie doar una obligatorie în temeiurile de fond, ci ca aceasta să și asigure 
formalitățile procedurale care protejează drepturile fundamentale, până la hotărârea 
judecătorească ulterioară (nulla poena, sine processu iditio).  Sfârșitul procedurii penale 
constă în înfăptuirea justiției, ceea ce, în mod evident, presupune aflarea adevărului, într-un 
mod procedural valid, și anume în conformitate cu protecția drepturilor fundamentale ale 
omului. 

Articolul 2

Articolul 2 include definițiile diverselor concepte folosite în propunere. 

Definiția „statului emitent” și cea a „statului executant”, diferite de cea a „autorității 
emitente” și cea a „autorității executante”, au fost incluse, având în vedere că în cadrul 
prezentei directive acestea sunt frecvent utilizate. Definiția „autorității emitente” a fost 
modificată în sensul excluderii autorităților care nu sunt juridice, precum poliția.  Autoritatea 
judiciară poate fi definită ca orice autoritate care exercită putere juridică, cu alte cuvinte, 
autoritatea care emite, în conformitate cu procedurile stabilite prin lege, decizii obligatorii 
care se califică drept hotărâri judecătorești.  Cu privire la „autoritatea executantă”, 
desemnarea acestora intră în sfera de competență a statelor membre.  Cu toate acestea, statele 
membre nu au libertate totală întrucât directiva cere ca autoritatea executantă să aibă 
competența de a executa măsura de anchetă prevăzută în ordinul european de anchetă în 
procese naționale similare.  Dacă ordinul european de anchetă este emis pentru a căuta o 
reședință într-o anumită localitate a unui stat membru, într-un caz național similar, autoritatea 
executantă trebuie să fie cea competentă pentru a da ordin de căutare în localitatea respectivă.


