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C U V Â N T  Î N A I N T E

Cel de-al şaptelea Raport Anual al Eurojust oferă informaţii privind activităţile acestei organizaţii, făcând cunoscute 
în acelaşi timp evoluţiile şi principalele realizări din 2008.  

Eurojust a înregistrat din nou progrese în activitatea sa operativă şi şi-a întărit capacitatea de a îmbunătăţi coope-
rarea şi de a stimula coordonarea dintre autorităţile naţionale competente, în domeniul infracţionalităţii transfronta-
liere grave. Eurojust a continuat să-şi dezvolte relaţiile cu autorităţile naţionale şi statele terţe şi să-şi consolideze 
cooperarea cu celelalte organisme ale Uniunii Europene, în special cu Europol şi OLAF.  

Am plăcerea de a vă aduce la cunoştinţă că, în anul 2008, numărul cazurilor înaintate Colegiului Eurojust a crescut 
cu 10 % faţă de 2007, ajungând în total la 1 193.

Acţiunea de evaluare efectuată după cinci ani de existenţă a Eurojust, Comunicarea Comisiei privind viitorul 
Eurojust şi al Reţelei Judiciare Europene, precum şi alte activităţi conexe, prezentate amănunţit în cadrul raportului 
anterior al Eurojust, au avut ca rezultat, la începutul anului 2008, promovarea de către paisprezece state membre 
a unei iniţiative de propunere legislativă privind consolidarea Eurojust.  

O dată importantă a fost aceea de 16 decembrie 2008, atunci când Consiliul de Miniştri a adoptat noua Decizie 
privind consolidarea Eurojust şi modificarea Deciziei de instituire a Eurojust din 28 februarie 2002.  

Noua Decizie urmăreşte să confere Eurojust mai multă eficienţă. Principalele sale obiective sunt crearea unei baze 
comune în ceea ce priveşte puterile acordate membrilor naţionali, instituirea unui mecanism de coordonare pentru 
situaţii de urgenţă, îmbunătăţirea schimbului de informaţii prin intermediul Eurojust, întărirea cooperării dintre 
membrii naţionali şi punctele de contact ale Reţelei Judiciare Europene, precum şi consolidarea cooperării cu statele 
terţe şi celelalte organisme şi reţele din cadrul UE.

Eurojust este foarte entuziast în legătură cu progresul realizat şi a lansat, la sfârşitul anului 2008, lucrările de 
pregătire pentru punerea în aplicare a noii Decizii Eurojust.  

În 2008, Colegiul Eurojust a întâmpinat cu plăcere patru noi membri naţionali: Gérard Loubens (Franţa), Laima 
Čekelienė (Lituania), Ritva Sahavirta (Finlanda) şi Aled Williams (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord). 
Permiteţi-mi să le mulţumesc pentru dăruirea lor, celor care au părăsit Eurojust în 2008 şi să le urez mult succes 
în noile posturi pe care le ocupă.  

Tot în 2008, Colegiul a lansat şi o procedură de selecţie în vederea recrutării unui nou Director Administrativ, 
poziţie care a fost ocupată de curând. Aş dori să îi mulţumesc atât fostului Director Administrativ, Ernst Merz, cât 
şi Directorului Administrativ Interimar, Jacques Vos, pentru munca şi devotamentul lor, precum şi pentru sprijinul 
constant pe care l-au acordat Colegiului Eurojust.  
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S-au realizat multe lucruri. Însă mai sunt încă multe de făcut pentru a-i permite Eurojust să-şi îndeplinească sar-
cinile mai eficient, să valorifice potenţialul de care dispune şi, în special, să adopte o poziţie şi mai proactivă în 
sprijinirea activităţilor desfăşurate de autorităţile naţionale pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere.  

Sunt încrezător că Eurojust a primit instrumentele legale care îi sunt necesare pentru a deveni mai eficient şi, cu 
angajamentul statelor membre, va reuşi să-şi atingă obiectivele, nu în ultimul rând prin finalizarea procesului de 
implementare a noii Decizii Eurojust.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA
Preşedintele Eurojust
Februarie 2009
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Vizita Vice-Preşedintelui Barrot la 

Eurojust

Noua Decizie Eurojust

Conferinţa de presă la care s-a 

anunţat ajungerea la un acord în 

privinţa noii Decizii Eurojust, iulie 

2008
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1  S U M A R  G E N E R A L

Capitolul de faţă cuprinde un rezumat al principale-

lor puncte abordate în prezentul Raport Anual şi este 

împărţit în trei secţiuni: Lucrul de caz, Relaţiile externe 

şi Aspectele interne.

Lucrul de caz

•  Eurojust a înregistrat o creştere a numărului de 

cazuri înaintate Colegiului, în 2008 acestea atin-

gând cifra de 1 193, ceea ce reprezintă o creştere 

cu 108 cazuri sau 10 % faţă de 2007.

• În 2006, Eurojust a început să elaboreze statistici 

privind, pe de o parte, cazurile standard/complexe 

şi, pe de altă parte, clasificarea cazurilor în funcţie 

de obiective, conform Deciziei Eurojust, ţinându-

se seama de faptul că este posibil ca un caz să fi 

fost înaintat Eurojust pentru mai multe obiective. 

Proporţia cazurilor în funcţie de criteriul standard 

sau complex şi de obiective urmează acelaşi tipar 

şi în 2008.  

• Eurojust a organizat, în 2008, 132 de întâlniri 

de coordonare, la care au participat autorităţile 

naţionale, 110 dintre aceste întâlniri având loc la 

sediul nostru, iar 22 în statele membre. Numărul 

întâlnirilor de coordonare a crescut semnificativ, 

raportat la 2007, când au fost organizate 91 de 

astfel de reuniuni.

• În cadrul cazurilor ce i-au fost înaintate pe parcur-

sul anului 2008, Eurojust a înregistrat 50 de tipuri 

diferite de activităţi criminale. Dintre acestea, ca 

şi în 2007, traficul de droguri şi infracţiunile contra 

patrimoniului privat sau public, inclusiv frauda, au 

avut cea mai mare incidenţă.  

• Eurojust a organizat o întâlnire a autorităţilor judi-

ciare privind „Priorităţile OCTA şi urmăririle penale 

transfrontaliere”.  În acest sens, în mai 2008, s-a 

înaintat un raport către Consiliu.  

• În 2008, Eurojust a fost asociat în alte şase dosare 

de lucru analitic (AWF) ale Europol, numărul total al 

acestora ajungând astfel la 12, iar activitatea ope-

rativă comună a celor două organisme a continuat 

să se intensifice. Numărul de cazuri soluţionate de 

Eurojust, în colaborare cu Europol şi OLAF, a crescut 

în 2008, remarcându-se, de asemenea, o participare 

mai mare a acestor două organisme la întâlnirile de 

coordonare. Europol a fost cooptat în 30 de cazuri 

şi a participat la 24 de întâlniri de coordonare, iar 

OLAF a fost implicat în cinci cazuri, fiind prezent la 

trei întâlniri de coordonare.    

• În 2008, au fost emise 12 cereri în temeiul artico-

lului 6(a) al Deciziei Eurojust, ceea ce reprezintă 

o creştere faţă de anii anteriori.  

• În 2008, membrii naţionali le-au solicitat autorită-

ţilor lor naţionale în 21 de cazuri să ia în conside-

rare constituirea unei echipe comune de anchetă 

(JIT).

•  În 2008, s-au înregistrat 237 de cazuri în care se 

urmărea înlesnirea executării mandatelor euro-

pene de arestare (EAW), inclusiv în contextul 

coordonării de activităţi judiciare. În patru dintre 

cazuri a fost vorba despre EAW concurente. 28 

de cazuri de încălcare a limitelor de timp au fost 

raportate, în total, către Eurojust, în conformitate 

cu articolul 17 al Deciziei Cadru din 13 iunie 2002 

privind mandatul european de arestare.  

• Eurojust strânge informaţii cu privire la condamnă-

rile şi achitările pronunţate în dosarele de terorism, 

folosind surse deschise, şi furnizează, la rândul 

său, informaţii analitice şi statistici. Făcând refe-

rire la Decizia Consiliului din 20 septembrie 2005, 

Eurojust încurajează statele membre să ofere mai 

multe informaţii privind urmăririle penale şi con-

damnările din dosarele de terorism.

•  Eurojust a desemnat un Punct de Contact pentru 

Protecţia Copilului. A fost lansată o pagină de 

internet care cuprinde o descriere a competenţelor 

Punctului de Contact, statistici legate de cazu-

rile de la Eurojust în care sunt implicaţi minori, 

precum şi o adresă e-mail de contact destinată 

autorităţilor responsabile cu aplicarea legii şi orga-

nizaţiilor internaţionale.

• În decembrie 2008, Consiliul a adoptat Decizia pri-

vind consolidarea Eurojust, care modifică Decizia 

Eurojust din 28 februarie 2002. Obiectivul noii 

Decizii este de a conferi Eurojust mai multă efi-

cienţă. Capitolul 5 oferă informaţii referitoare la 

principalele domenii în care se urmăreşte consoli-

darea rolului şi capacităţilor Eurojust.  

• În pofida evoluţiilor pozitive, Eurojust consideră că 

potenţialul de care dispune nu este încă pe deplin 

exploatat, în special în ceea ce priveşte menţine-

rea unei abordări proactive în coordonarea unui 
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număr mai mare de investigaţii şi urmăriri penale 
complexe şi transfrontaliere, în vederea sprijinirii 
autorităţilor naţionale şi obţinerii celor mai bune 
rezultate cu putinţă.  

• Eurojust apreciază că punerea în aplicare deplină 
a Deciziei Eurojust din 2002 şi implementarea 
coordonată şi în timp util a noii Decizii a Consiliului 
privind consolidarea Eurojust vor constitui o bază 
solidă şi vor permite Eurojust să joace un rol mai 
eficient în sprijinirea autorităţilor naţionale în com-
baterea infracţionalităţii transfrontaliere grave.  

Relaţiile externe

• Noua Decizie a Consiliului privind Consolidarea 
Eurojust reiterează relaţiile privilegiate, bazate pe 
consultare şi complementaritate, dintre Eurojust şi 
Reţeaua Judiciară Europeană. Urmează a fi puse 
în aplicare o serie de măsuri, în vederea asigurării 
unei cooperări eficiente între cele două organiza-
ţii.

• Eurojust şi Europol au semnat un Memorandum 
de înţelegere privind tabelul de echivalare, ce a 
permis folosirea operativă a unei conexiuni secu-
rizate între cele două organizaţii. În prezent, un 
grup de lucru se ocupă de revizuirea Acordului de 
cooperare semnat în 2004 pentru îmbunătăţirea 
schimbului reciproc de informaţii, mai ales în pri-
vinţa dosarelor de analiză ale Europol.  

•  Eurojust şi Oficiul European AntiFraudă (OLAF) au 
semnat, pe 24 septembrie 2008, un acord privind 
cooperarea practică, destinat sporirii colaborării şi 
schimbului de informaţii dintre cele două institu-
ţii.  

•  Eurojust a semnat, pe 27 noiembrie 2008, un 
acord de cooperare cu Elveţia, iar pe 28 noiem-
brie, cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.  

Aspecte interne

• În mai 2008, Directorul Administrativ Interimar a 
preluat ştafeta de la fostul Director Administrativ, 
care a părăsit Eurojust. Procedura de selecţie a 
noului Director Administrativ a început în 2008. 

•  În noiembrie 2008, 70 de titulari de posturi din 
administraţie s-au mutat în clădirea Haagse Veste, 
o locaţie temporară, până la încheierea lucrărilor 
la sediul definitiv, prevăzută pentru 2014.  

• Eurojust a acceptat să fie asistat de un consultant 
extern la Proiectul de revizuire a structurii sale 
organizaţionale.  

• Principalele realizări în materia managementului 
resurselor umane sunt reprezentate de adoptarea 
unei serii de norme principale privind politica de 
personal, pregătirea primei acţiuni anuale de eva-
luare, gestionarea şi completarea schemei de per-
sonal, precum şi adoptarea unui plan de formare 
la nivel de organizaţie.

•  În 2008, în statele membre, a fost implementat un 
sistem securizat de e-mail.

•  Instalaţiile de videoconferinţă de la Eurojust au 
continuat să fie îmbunătăţite, fiind posibilă efectu-
area interpretării simultane.  

• Atât în activitatea sa operativă, cât şi în cea de 
cooperare şi coordonare, pentru Eurojust este 
deosebit de important să poată folosi şi avea acces 
în mod permanent şi corespunzător la Sistemul 
Informatic Schengen (SIS). În perioada decem-
brie 2007 - decembrie 2008, Birourile Naţionale 
au efectuat, în total, 229 de căutări. 

•  A fost consolidat Sistemul de Management al 
Cazurilor (CMS), pe baza rezultatelor obţinute 
în cadrul proiectului E-POC III (Fondul European 
Împotriva Crimei Organizate), iar Colegiul a con-
tinuat să fie sprijinit în activitatea sa operativă, 
mai ales o dată cu extinderea Echipei pentru 
Managementul Cazurilor. S-a lansat o nouă versi-
une a CMS şi s-a trecut la un proiect mai avansat, 
E-POC III+, pentru a creşte nivelul de funcţionali-
tate al sistemului. 

•  Eurojust a primit iniţial un buget de 20 de milioa-
ne de euro, suplimentat ulterior cu 4,8 milioane 
de euro, ceea ce reprezintă în total un buget 
operaţional de 24,8 milioane de euro. Astfel, 
Eurojust şi-a onorat 97 % din angajamentele asu-
mate. Directorul Administrativ a primit aprobarea 
Parlamentului European pentru exerciţiul financiar 
2006.
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2 	 A C T I V I T Ă Ţ I 	 O P E R A T I V E

Statistici privind lucrul de caz
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Figura 1: Evoluţia cazurilor 2002-2008

Figura 2: Stadiul cazurilor aflate în lucru 2002-2008
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Figura 1: Evoluţia cazurilor 2002-2008

În 2008, membrii naţionali la Eurojust au înregistrat 1 193 

de cazuri, ceea ce reprezintă o creştere de 10 % faţă de 

anul 2007 (1 085 de cazuri). Cifrele arată că se menţine 

tendinţa din anii anteriori, chiar dacă, în pofida eforturilor 

constante depuse de Birourile Naţionale, numărul cazuri-

lor complexe a scăzut (a se vedea Figura 3).

Este bine de notat faptul că 1 153 de cazuri au implicat 

aspecte operative, iar 40 au fost înregistrate în vede-

rea oferirii de consultanţă şi sprijin pe marginea unor 

subiecte generale, legate de fiecare sistem de drept sau 

de diverse chestiuni juridice ori practice, care nu nece-

sitau implicarea operativă a Colegiului.

Figura 2: Stadiul cazurilor aflate în lucru 2002-2008

Deşi numărul cazurilor trimise Eurojust în 2008 este 

de 1 193, această cifră nu reprezintă decât o parte din 

activitatea desfăşurată de membrii naţionali. Figura 2, 

de mai sus, oferă o perspectivă mai clară a activităţii 

Colegiului, cuprinzând atât numărul de cazuri încă des-

chise, cât şi pe cele închise de-a lungul tuturor anilor de 

activitate a Eurojust. 

La sfârşitul anului 2008, erau încă în lucru 1 002 cazuri 

din perioada 2003-2008, din care 700 au fost înregis-

trate în 2008.

Figura 3: Cazuri standard/complexe 2007-2008

În 2006, Eurojust a introdus un nou sistem de clasifica-

re a cazurilor, ce oferă o nouă modalitate de descriere 

a calităţii şi naturii cazurilor în care intervine Eurojust 

şi care le împarte în cazuri standard şi complexe. 
Pornind de la această clasificare, în Figura 3 de mai jos 
se observă că aproximativ 84 % din cazurile înaintate 
către Eurojust în 2008 necesită un nivel standard de 
implicare, iar pentru celelalte 16 % este nevoie de o 
implicare sporită.

Diferenţierea între cazurile standard şi cele complexe 
se bazează pe evaluarea unor factori precum numărul 
de state vizate, natura asistenţei solicitate din partea 
Eurojust şi sarcinile îndeplinite de acesta, volumul de 
lucru pentru membrii naţionali ai statelor implicate, 
gravitatea infracţiunilor şi timpul scurs de la furnizarea 
asistenţei solicitate până la obţinerea de rezultate. De 
asemenea, diferenţierea între standard şi complex ţine, 
într-o anumită măsură, de numărul de cazuri bilaterale 
sau multilaterale şi de necesitatea de coordonare şi/sau 
cooperare.  

Figura 4: Cazuri bilaterale/multilaterale 2007-2008

Este important de subliniat faptul că un caz bilateral 
nu este întotdeauna şi un caz standard. Participarea 
Eurojust poate fi esenţială pentru îmbunătăţirea coo-
perării şi a coordonării investigaţiilor sau urmăririlor 
penale efectuate de două ţări, iar asistenţa furnizată şi 
sarcinile realizate pot fi complexe. În această privinţă, 
eforturile combinate făcute de Eurojust în cazurile bila-
terale pot fi la fel de substanţiale ca sprijinul oferit în 
cazurile multilaterale.

Figurile 5, 6 şi 7, de mai jos, înfăţişează mai amănunţit 
analiza legăturilor dintre cazurile multilaterale sau bila-
terale şi obiectivele pentru care este implicat Eurojust, 
aşa cum sunt ele prevăzute la articolul 3 al Deciziei 
Eurojust: 

1. În cadrul investigaţiilor şi urmăririlor penale, implicând două sau mai multe state membre, al comportamentelor crimi-

nale prevăzute la articolul 4 în domeniul criminalităţii grave, în special când aceasta este organizată, obiectivele Eurojust sunt 

următoarele:

(a) promovarea şi ameliorarea coordonării dintre autorităţile competente ale statelor membre cu privire la investigaţiile şi 

urmăririle penale din statele membre, ţinând cont de oricare cerere formulată de o autoritate competentă a unui stat membru 

şi de orice informaţie furnizată de un organ competent, în temeiul dispoziţiilor adoptate în cadrul Tratatelor;

(b) ameliorarea cooperării dintre autorităţile competente ale statelor membre, în special prin facilitarea punerii în aplicare 

a asistenţei judiciare internaţionale şi executarea cererilor de extrădare;

(c) susţinerea, în orice alt fel, a autorităţilor competente ale statelor membre, pentru a spori eficienţa investigaţiilor şi a 

urmăririlor penale.

2. În conformitate cu modalităţile prevăzute de prezenta Decizie şi la cererea unei autorităţi competente a unui stat mem-

bru, Eurojust poate, de asemenea, să sprijine investigaţii şi urmăriri penale privind doar acest stat membru şi un stat care nu 

este membru al Uniunii, în cazul în care un acord stabilind o cooperare în temeiul articolului 27 alineatul (3) a fost încheiat cu 

statul respectiv sau atunci când, într-un caz particular, există un interes fundamental pentru a oferi acest sprijin.

3. În conformitate cu modalităţile prevăzute de prezenta Decizie şi la cererea fie a unei autorităţi competente a unui stat 

membru, fie a Comisiei, Eurojust poate, de asemenea, să sprijine investigaţii şi urmăriri penale privind doar acest stat membru 

şi Comunitatea. [sublinierile ne aparţin]
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Figura 3: Cazuri standard/complexe 2007-2008

Figura 4: Cazuri bilaterale/multilaterale 2007-2008
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Figura 5 de mai jos prezintă o analiză a numărului total 
de cazuri înregistrate în 2007-2008, pentru fiecare 
obiectiv specific. Există şi posibilitatea ca un caz să fi 
fost înaintat Eurojust nu doar pentru realizarea unui sin-
gur obiectiv. Proporţia cazurilor în funcţie de obiective 
urmează un tipar similar celui din 2007.

Figurile 6 şi 7 de mai jos surprind legăturile dintre, pe 
de o parte, numărul cazurilor multilaterale (Figura 6) şi 
al celor bilaterale (Figura 7) şi, pe de altă parte, obiecti-
vele stabilite prin Decizia Eurojust. În cazurile multilate-

rale (proporţional), se înregistrează mai multe solicitări 
de acordare de asistenţă la coordonarea autorităţilor 
competente din statele membre.

În ceea ce priveşte implicarea diverselor Birouri Naţionale 
în activitatea operativă a Eurojust, Figura 8 de mai jos 
arată de câte ori un Birou Naţional a avut iniţiativa de 
a înregistra un caz. Statele membre care, în 2008, au 
avut o rată a înregistrării de cazuri cu cel puţin 50 % 
mai mare sunt Bulgaria, Irlanda, Italia, Cipru, Malta şi 
Austria. 

Figura 5: Clasificarea cazurilor 2007-2008, în funcţie de Obiective

Figura 6: Cazuri multilaterale 2007-2008: Obiective (Art. 3 Decizia Eurojust)
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Figura 7: Cazuri bilaterale 2007-2008: Obiective (Art. 3 Decizia Eurojust)

Figura 8: Ţări solicitante 2007-2008
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Figura 9 de mai jos indică de câte ori i s-a solicitat unui 
Birou Naţional să ofere asistenţă. Aproape toate statele 
membre au cunoscut o creştere a numărului de cereri în 
2008. Au avut o rată a cererilor cu cel puţin 50 % mai 
mare, în 2008: Letonia, Luxemburg, Malta şi Slovenia.

Figura 10 de mai jos arată principalele tipuri de infracţi-
uni, oferind şi o imagine mai amănunţită a sub-tipurilor 
de infracţiuni (marcate cu albastru deschis şi alb).

Activităţile infracţionale ce au intrat în atenţia Eurojust 
au respectat un tipar similar ultimilor ani.  

Eurojust a înregistrat, în anul 2008, 50 de tipuri diferite 
de activităţi criminale. Un caz poate avea legături cu 
mai multe tipuri de infracţiuni, iar un membru naţional 
poate identifica infracţiuni adiacente alături de infracţi-
unea principală.  

În 2008, numărul de cazuri trimise Eurojust a crescut, 
în general, pentru toate tipurile de infracţiuni. Traficul 
de droguri şi infracţiunile contra patrimoniului privat 
sau public, inclusiv frauda, reprezintă activităţile infrac-
ţionale cu ponderea cea mai mare în cazurile înaintate 
Eurojust.  

Figura 11: întâlnirile de coordonare, cunoscute sub 

denumirea de întâlniri de nivelul III, au loc la invitaţia 

unuia sau a mai multor Birouri Naţionale implicate, iar 

la ele participă membrii naţionali vizaţi, adjuncţii şi/

sau asistenţii acestora, precum şi autorităţile naţionale 

competente din statele membre implicate.

Numărul întâlnirilor de coordonare a crescut semnifi-

cativ, de la 91 în 2007 la 132 în 2008, dintre acestea 

110 având loc la sediul Eurojust, iar 22 în statele 

membre.

Cea mai mare parte (84) dintre întâlnirile de coordonare 

organizate au implicat între trei şi 14 ţări.  

Cazurile care au necesitat organizarea de întâlniri de 

coordonare au vizat, în principal, infracţiunile contra 

patrimoniului privat sau public, inclusiv frauda (53), 

traficul de droguri (40), spălarea banilor (18), infrac-

ţiunile contra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii 

persoanei (11), traficul de persoane (8) şi terorismul 

(6). O întâlnire de coordonare poate viza mai multe 

tipuri de infracţiuni.

Figura 9: Ţări solicitate 2007-2008
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Figura 10: Principalele tipuri de infracţiuni 2007-2008

Figura 11: Întâlniri de coordonare 2005-2008
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Figura 12: Franţa, Italia şi Regatul Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord, în calitatea lor de state solicitante, 
au organizat, în total 66, adică jumătate, din întâlnirile 
de coordonare ce au avut loc pe parcursul întregului an. 
Numai Franţa a avut o pondere de 25 % în reprezen-
tarea ţărilor solicitante. În 2008, Norvegia este inclusă 
pentru prima oară în aceste statistici, acest stat organi-
zând cinci întâlniri de coordonare.

Figura 13: în 2008, Eurojust a formulat 141 de cereri de 
implicare a statelor terţe, faţă de 117 astfel de cereri în 
2006 şi 188 în 2007. Ţările terţe au fost implicate în 39 
de întâlniri de coordonare. 

În figura 14 de mai jos sunt reprezentate celelalte orga-
nisme din cadrul Uniunii Europene sau alte organizaţii 
internaţionale care au fost solicitate să se implice în 
cazurile operative ale Eurojust şi care au luat parte la 
întâlnirile de coordonare.

Figura 12: Întâlniri de coordonare – Ţări solicitante 2007-2008

Figura 13: Întâlniri de coordonare – Ţări solicitate 2007-2008
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Figura 14: Organisme europene şi organizaţii internaţionale

2005 2006 2007 2008
Întâlniri de 

coordonare	în	2007
Întâlniri de 

coordonare	în	2008

Europol 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Consiliul European 0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

Naţiunile	Unite 0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

Cooperarea	nordică	în	
materie	poliţienească	
şi	vamală	

0 0 1 0 0 0

UNMIK 0 0 0 1 0 1

TOTAL 13 10 32 38 14 29

Cereri formulate în baza articolelor 6(a) şi 7(a) 
din Decizia Eurojust

Pe parcursul anului 2008, au existat 

douăsprezece cazuri în care s-au emis cereri 

în baza articolului 6(a) al Deciziei Eurojust.

Opt cereri s-au întemeiat pe articolul 6(a)(v). În două 

cazuri, Biroul italian le-a solicitat autorităţilor sale naţi-

onale să ia în considerare furnizarea de informaţii. Unul 

dintre cazuri era legat de fraudă şi spălare de bani, fiind 

iniţiat de Italia; celălalt era un caz de fraudă, iniţiat de 

Slovenia. 

Prin cinci alte cereri, Biroul italian le-a solicitat auto-

rităţilor competente să aibă în vedere coordonarea 

respectivelor autorităţi din statele membre implicate, 

în conformitate cu articolul 6(a)(iii). A fost vorba de 

trei cazuri de fraudă, unul legat de apartenenţa la o 

organizaţie criminală în vederea traficului de migranţi 

şi un altul de terorism. Cazurile fuseseră iniţiate de 

Portugalia, Franţa, Italia şi Danemarca. 

Autorităţile italiene au fost de asemenea solicitate, 

printr-o altă cerere, întemeiată pe articolul 6(a)(i), (iii) 

şi (v), să aibă în vedere efectuarea unei investigaţii sau 

a urmăririi penale a unor fapte specifice, într-un caz 

iniţiat de Spania. 

În baza articolului 6(a)(ii) au fost formulate trei cereri. 

Prima viza un caz de trafic de migranţi, Birourile portu-

ghez şi spaniol solicitându-le autorităţilor lor naţionale 

să accepte că autorităţile portugheze erau mai bine pla-

sate pentru a efectua urmărirea penală a respectivelor 

fapte şi să ia în considerare posibilitatea ca Eurojust să 

le ofere asistenţă pentru o eventuală coordonare ulteri-
oară. Recomandarea a fost acceptată.

Cea de-a doua cerere a intervenit într-un caz de vătă-
mări corporale grave. Biroul spaniol le-a solicitat auto-
rităţilor sale naţionale să accepte că autorităţile finlan-
deze erau mai bine plasate pentru a efectua urmărirea 
penală a faptelor şi să facă un transfer de procedură. 
Cazul a fost iniţiat de Finlanda.

A treia cerere este legată de un caz de răpire, Biroul 
portughez solicitându-le autorităţilor sale naţionale să 
accepte că autorităţile spaniole erau mai bine plasa-
te pentru efectuarea urmăririi penale a faptelor. De 
asemenea, Biroul portughez le-a cerut autorităţilor 
sale competente să se coordoneze cu cele spaniole şi 
să aibă în vedere posibilitatea de a solicita asistenţa 
Eurojust pentru o eventuală coordonare ulterioară. 
Recomandarea a fost acceptată.  

O ultimă cerere, întemeiată pe articolul 6(a)(i), vizează 
un caz de fraudă, mai exact de contrafacere şi piratare 
de produse. Biroul italian le-a solicitat autorităţilor naţi-
onale să ia în considerare efectuarea investigaţiei sau 
a urmăririi penale a unor fapte specifice dintr-o cauză 
franceză.

Pe parcursul anului 2008, nu au existat 

cazuri în care să se emită cereri în temeiul 

articolului 7(a) al Deciziei Eurojust.

Eurojust ar dori să sublinieze importanţa aplicării cores-
punzătoare a articolelor 6(a) şi 7(a), ca mijloace posi-
bile de găsire a celor mai rapide şi eficiente soluţii în 
prevenirea şi rezolvarea conflictelor de jurisdicţie.
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În acelaşi timp, Eurojust trebuie să precizeze că acţiuni-

le prevăzute în articolele 6(a) şi 7(a) au fost acceptate 

şi de autorităţile naţionale, cu ocazia participării lor la 

întâlnirile de coordonare.

Mandatul European de Arestare  

În domeniul EAW, Eurojust are trei obiective principale:    

• Înlesnirea executării EAW (articolul 3 al Deciziei 

Eurojust)

• Oferirea de consultanţă în cazul concursu-

lui de EAW (articolul 16 al Deciziei-cadru nr. 

2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a Consiliului 

privind mandatul european de arestare (denu-

mită în continuare „EAW FD”))

• Primirea de raportări privind încălcarea limitelor 

de timp (articolul 17 al EAW FD)

Mai jos se face o scurtă prezentare generală a activităţii 

desfăşurate în aceste trei domenii.

1. Cazuri legate de înlesnirea executării EAW

La Eurojust s-au înregistrat în total 237 de cazuri în 

vederea înlesnirii executării unui EAW. Doar două dintre 

cazuri au vizat un chestionar general; celelalte au fost 

operative. Din numărul total, 107 sunt încă în lucru. 

În unele cazuri, este necesar să se asigure coordonarea 

executării EAW, atunci când acesta intră în concurs cu 

mandate naţionale de arestare emise pentru aceleaşi 

tipuri de activităţi infracţionale. Se asigură astfel aplicarea 

corespunzătoare a temeiurilor opţionale de neexecutare a 

EAW, în special în cazurile în care se efectuează în paralel 

investigaţii şi urmăriri penale pentru aceeaşi faptă.  

2. Cazuri privind articolul 16 al EAW FD

În 2008, la Eurojust au existat patru cazuri privind 

mandate europene de arestare concurente. Trei dintre 

aceste cazuri au fost înregistrate de Belgia (în relaţie cu 

Franţa, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 

Luxemburg şi Italia), şi unul de Cehia (în relaţie cu 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord).

3. Cazuri privind articolul 17 al EAW FD

În 2008 au fost raportate în total către Eurojust 28 de 

cazuri de încălcare a limitelor de timp. Figura 17 de mai 

jos prezintă distribuirea cazurilor legate de articolul 17, 

în funcţie de ţara care a înaintat cazul către Eurojust 

(aceasta putând fi ţară emitentă sau de executare), şi 

respectiv de celelalte ţări implicate. 

Figura 15: Ţări solicitante în materie de executare a EAW, în 2008
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Dintre aceste ţări, Olanda este cea care formulează solicitări cel mai frecvent.
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Figura 16: Ţări solicitate în materie de executare a EAW, în 2008

Figura 17: Cazuri privind articolul 17
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Principalul motiv indicat de statele membre pentru 

incapacitatea de a executa EAW în termenul prevăzut 

de articolul 17 al EAW FD a fost acela că i s-a cerut 

autorităţii emitente să ofere informaţii suplimentare, 

iar acest proces (primirea cererii, culegerea informa-

ţiilor din dosare şi traducerea) a întârziat şi mai mult 

procedura.

Printre celelalte motive pentru care EAW nu a putut 

fi executat în termenul prevăzut de articolul 17, s-au 

numărat:  

• cererea adresată autorităţii emitente de a oferi o 

garanţie că persoana respectivă va fi trimisă îna-

poi în vederea executării pedepsei;

• întârzierea în transmiterea versiunii originale a 

EAW;

• admiterea apelului formulat împotriva hotărârii de 

predare a persoanei solicitate (şi pentru că anumi-

te informaţii lipseau din mandatul emis); şi

• hotărârea de predare a persoanei solicitată a fost 

pronunţată în termenul prevăzut, dar executarea 

a fost blocată din cauza stării de sănătate a sus-

pectului sau din cauza unor dificultăţi legate de 

citarea acestuia.

Echipele Comune de Anchetă 

Experienţa practică şi sensibilizarea practicienilor în 

materie de JIT au cunoscut o creştere constantă în ulti-

mii ani. În 2008, au existat 21 de cazuri în care membrii 

naţionali le-au cerut autorităţilor lor naţionale să aibă în 

vedere constituirea unei JIT.  

Se analizează posibilitatea ca Eurojust să obţină fon-

duri comunitare pentru cofinanţarea de JIT, în cadrul 

Programului Comisiei „Prevenirea şi combaterea crimi-

nalităţii”; în 2008 s-a mai făcut un pas, Eurojust (ca 

parte în parteneriatul cadru) primind o anumită sumă 

pentru cofinanţarea de JIT, iar procedura în acest sens 

este acum în curs.  

Pe 15 şi 16 decembrie 2008, Eurojust şi Europol au 

organizat cea de-a patra întâlnire a reţelei experţilor 

naţionali în materie de JIT. Aceasta a avut loc la sediul 

Europol, la ea participând experţi din statele membre, 

de la OLAF, Eurojust şi Europol, precum şi reprezentanţi 

ai Secretariatului General al Consiliului şi reprezentanţi 

ai Comisiei. Anul acesta au fost, de asemenea, prezenţi 

reprezentanţi din SUA. Experţii naţionali în materie de 

JIT au susţinut prezentări şi s-au organizat două ateliere 

axate pe experienţa practică din acest domeniu, abor-

dându-se inclusiv subiecte precum sensibilizarea auto-

rităţilor în această privinţă şi administrarea probelor. 

S-a recunoscut rolul de facilitare pe care îl au Eurojust 

şi Europol, iar una din principalele concluzii a fost aceea 

că este important ca poliţia şi organele judiciare să fie 

implicate dintr-un stadiu incipient de planificare şi luare 

de decizii atunci când se are în vedere constituirea 

unei JIT. Textul Concluziilor se regăseşte în Documentul 

Consiliului 17512/08 din 19 decembrie 2008.

Eurojust şi Europol au raportat, de asemenea, despre 

progresul realizat în procesul de elaborare şi publicare a 

manualului JIT. Acesta completează documentul comun 

existent al Eurojust/Europol, „Ghidul privind legislaţia 

statelor membre UE în materie de JIT”. În cadrul semi-

narului, noul manual a fost distribuit experţilor naţionali 

JIT, precum şi celorlalţi participanţi. Principalul obiectiv 

al manualului este de a-i informa pe practicieni în legă-

tură cu baza legală şi cerinţele ce trebuie îndeplinite 

pentru constituirea JIT, precum şi de a oferi sfaturi în 

privinţa contextului oportun pentru folosirea unei JIT. 

Lucrarea încearcă, de asemenea, să lămurească posibile 

neînţelegeri legate de JIT, să-i încurajeze pe practicieni 

să folosească acest instrument relativ nou, ce le poate 

spori valoarea investigaţiilor, şi, în general, să contribuie 

la dezvoltarea cooperării internaţionale în materie pena-

lă. Manualul caută să utilizeze experienţa practică, pre-

cum şi materialele din cadrul diferitelor seminarii şi reu-

niunii. Fiind un document viu, va fi actualizat periodic, în 

special ca răspuns la experienţa practică operativă.  

Principalele domenii de criminalitate

Veţi găsi mai jos informaţii privind infracţiunile specifice 

şi acţiunile legate de fiecare dintre următoarele dome-

nii de criminalitate: terorism, contrafacere, trafic de 

droguri, trafic de persoane, spălarea banilor, infracţiuni 

contra patrimoniului privat sau public, inclusiv frauda, 

infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale sau liber-

tăţii persoanei şi criminalitate informatică.

Aceste tipuri de infracţiuni se regăsesc într-un mare 

număr de cazuri. Pentru Eurojust, efortul de a sprijini 

autorităţile naţionale în astfel de cazuri ocupă un loc 

primordial.
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Terorism

Figura 18: Cazuri de terorism 2004-2008
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În 2008, s-au organizat întâlniri strategice şi tactice 

de promovare şi consolidare a cooperării judiciare din-

tre statele membre în domeniul contra-terorismului. 

Întâlnirile au fost şi un prilej pentru schimbul direct de 

informaţii şi bune practici. 

Eurojust a contribuit (pe baza materialelor primite de la 

autorităţile naţionale competente în materie de terorism 

din toate cele 27 de state membre) la Raportul Europol 

privind Situaţia şi Tendinţele în domeniul terorismului 

(TE-SAT 2008). De asemenea, a publicat primele nume-

re din Monitorul Condamnărilor în materie de Terorism, 

unde se găsesc atât informaţii privind condamnările şi 

achitările pronunţate în dosarele de terorism, obţinute 

din surse deschise, cât şi date analitice şi statistici.

În 2008, s-a intensificat nu numai colaborarea cu cele-

lalte organisme din UE, ci şi cooperarea cu organizaţiile 

internaţionale şi statele terţe.

Cazuri	de	terorism	2008 Total

Finanţarea terorismului 8

Terorism şi infracţiuni săvârşite sau 
susceptibile de a fi săvârşite în cadrul 
activităţilor teroriste 
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Alte tipuri 8

Eurojust a înregistrat, în 2008, 39 de noi cazuri opera-

tive în materie de terorism. Deşi numărul acestor cazuri 

pare a fi stabil în raport cu anul anterior, totuşi s-au 

înregistrat mai multe cazuri de finanţare a terorismului. 

Spania, Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei 

de Nord au fost statele cele mai solicitate în dosarele 

de terorism, iar Italia a organizat cinci din şase întâlniri 

de coordonare. 

Grupările fundamentaliste, urmate de cele separatiste, 

continuă să aibă cea mai mare incidenţă în dosare-

le înaintate Eurojust. Tendinţa este confirmată şi de 

informaţiile privind hotărârile în materie de terorism, 

aşa cum au fost ele transmise Eurojust de către auto-

rităţile naţionale în conformitate cu Decizia Consiliului 

din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informa-

ţii şi cooperarea în materie de infracţiuni de terorism 

(2005/671/JHA).

Jumătate din hotărârile transmise (190 dintr-un total 

de 384) vizează grupări teroriste fundamentaliste, iar 

148 se referă în special la grupări separatiste. Doar 

10 state membre au făcut raportări privind hotărâri 

judecătoreşti pronunţate în dosare de terorism: Belgia, 

Danemarca, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, 

Spania, Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei 

de Nord. Rezultatele legate de hotărârile judecătoreşti 

din 2008 arată că pedepsele aplicate în statele membre 

care au făcut raportări sunt în medie uşor sub zece 

ani. Este de remarcat rata condamnărilor înregistrată 

în Germania, Franţa şi Italia. Rata medie de achitare a 

scăzut uşor faţă de 2007 (de la 27 % la 23 %).
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Contrafacere

Figura 19: Cazuri de contrafacere 2004-2008
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Numărul cazurilor de contrafacere înaintate Eurojust 

continuă să crească (108 noi cazuri operative faţă de 

94 în 2007). Tendinţa este deosebit de semnificativă în 

ceea ce priveşte cazurile de piratare de produse (Franţa 

jucând un rol major în înregistrarea de noi cazuri) şi fal-

sificare de monedă/instrumente de plată (inclusiv şase 

cazuri de falsificare a monedei euro).

Cazuri	de	contrafacere	2008 Total

Contrafacerea şi piratarea produselor 12

Falsificarea de documente administra-
tive şi uzul de falsuri

46

Falsificarea de monedă şi de instru-
mente de plată

50

Prin urmare, a crescut şi numărul întâlnirilor de coor-

donare organizate de Eurojust în această materie (de 

la patru în 2007, la 15 în 2008). În 2008, Eurojust s-a 

implicat în două AWF ale Europol vizând contrafacerea; 

astfel, Eurojust a participat la întâlnirile experţilor, ce au 

avut loc la Europol, iar Europol a intervenit într-o serie 

de cazuri operative complexe ale Eurojust. 

Trafic de droguri

Desfiinţarea celor mai multe din punctele de control de 

la frontierele interne ale Uniunii a făcut din aceasta o 

piaţă mai atractivă pentru drogurile ilegale şi a înlesnit 
cumpărarea şi distribuirea de materii prime. 

Tiparul de distribuţie geografică identificat în 2007 se 
menţine şi în 2008, cele mai solicitate state fiind Spania, 
Olanda şi Italia, urmate îndeaproape de Germania, 
Franţa, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
şi Belgia. Activitatea operativă a Biroului olandez şi a 
celui italian, în calitatea lor de ţări solicitante, a crescut 
semnificativ (aproape s-a dublat în cazul Italiei), ceea 
ce arată că şi contactul dintre autorităţile naţionale 
ale acestor state şi Eurojust s-a intensificat. În ceea 
ce priveşte cazurile specifice complexe, s-a constat o 
incidenţă sporită a grupurilor infracţionale nigeriene în 
cazurile operative ale Eurojust.  

În 2008, aproape că s-a dublat numărul întâlnirilor de 
coordonare organizate de Eurojust pe tema traficului 
de droguri (24 în 2007 şi 40 în 2008), observându-se 
astfel că a crescut numărul cazurilor complexe în care 
este necesară coordonarea autorităţilor naţionale din 
mai multe ţări. Un element deosebit de interesant îl 
reprezintă numărul de cinci ori mai mare de întâlniri de 
coordonare organizate acum de Biroul italian.  

Eurojust a sprijinit lucrările de pregătire a noului Plan 
European de Acţiune în materie de Droguri, pentru 
perioada 2009-2012, organizate de Grupul orizontal 
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Figura 20: Cazuri de trafic de droguri 2004-2008
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de lucru pe Droguri al Consiliului. Preşedinţia fran-

ceză a insistat asupra rolului important pe care îl 

are Eurojust în punerea în aplicare a noului Plan de 

Acţiune, în special în ceea ce priveşte cooperarea 

judiciară în UE.

Trafic de persoane

După cum se subliniază în Proiectul de Concluzii în care 

sunt stabilite priorităţile UE în materie de combatere 

a crimei organizate, pe baza Evaluării Ameninţărilor 

legate de Crima Organizată (OCTA) 2007, traficul de 

persoane (THB) şi imigraţia ilegală ar trebui să figu-

reze printre principalele priorităţi. Ca atare, Eurojust, 

sprijinit de Preşedinţia Slovenă, a susţinut, în mai 

2008, în Slovenia, la Portorož, o întâlnire strategică pe 

tema THB şi a protecţiei martorilor. Obiectivul întâlnirii 

l-a constituit înţelegerea atât a fenomenelor generale 

de infracţionalitate, cât şi a mecanismelor speciale, a 

standardelor şi a celor mai bune practici care au fost 

sau ar trebui stabilite şi aplicate în vederea protejării 

victimelor THB, în cursul investigaţiilor şi al urmăririlor 

penale. 

Figura 21: din 2004 până în prezent, THB a reprezen-

tat 5,7 % din activitatea operativă a Eurojust, adică 

un total de 230 de cazuri, şi numai în 2008, a acoperit 

6,9 % din activitatea operativă, cu un total de 83 de 

cazuri (în majoritatea fiind vorba de THB în vederea 

exploatării sexuale). Trebuie notat că aceste statistici 

nu includ cazurile de trafic de migranţi (20 de cazuri 

în 2008).

Cu excepţia anului 2006, numărul cazurilor de THB a 

crescut în medie cu 17 raportat la anul anterior.

România, Bulgaria şi Cehia sunt statele care formulea-

ză cel mai frecvent solicitări, în timp ce Italia şi Spania 

sunt cele mai solicitate ţări. Numărul solicitărilor adre-

sate Italiei s-a menţinut constant în ultimii doi ani (14 

cazuri), în timp ce activitatea Spaniei în calitate de 

stat solicitat s-a dublat în această materie, numărul 

cazurilor crescând de la şapte în 2007, la 14 în 2008.

Înregistrarea cazurilor de THB în Bulgaria a crescut 

simţitor în 2008 comparativ cu anul anterior (de la unul 

la 12 cazuri), în timp ce România continuă să aibă cel 

mai mare număr de cazuri, însă nu mai mult decât în 

2007 (17 cazuri).  

În 2008 a crescut şi numărul întâlnirilor de coordonare 

pe tema traficului de persoane, ajungând în total la 8.  
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Spălarea banilor

Activitatea operativă a Eurojust în materie de spăla-

re a banilor a crescut în fiecare an, din 2004 până în 

2007, în medie cu 28 de cazuri. În 2008, tendinţa de 

creştere a încetat şi s-au înregistrat în total 103 cazuri 

de spălare de bani. Spălarea banilor constituie 8,5 % 

din cazuistica Eurojust, din 2004 până în prezent fiind  

înregistrate 345 de astfel de cazuri. Numărul cazurilor 

de spălare de bani înregistrate în 2008 reprezintă 8,6 % 

din toate cele înregistrate pe parcursul acestui an.

Ţările care în 2007 au înregistrat cel mai frecvent ast-

fel de cazuri au fost Portugalia şi România, cu zece şi, 

respectiv, opt cazuri. În 2008, Portugalia a avut cele mai 

multe cazuri de spălare de bani, fiind urmată îndeaproa-

pe de Olanda (17 şi, respectiv, 14 cazuri).  

Figura 21: Cazuri de trafic de persoane 2004-2008

Figura 22: Cazuri de spălare a banilor 2004-2008
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Ţările cele mai solicitate, în 2008, în materie de spăla-

rea banilor au fost Spania şi Franţa, cu 22 şi, respectiv, 

18 cazuri.

Numărul întâlnirilor de coordonare organizate pe această 

temă, în 2008 a crescut şi el, ajungând la un total de 18.

Eurojust a fost implicat într-un dosar de lucru analitic al 

Europol în materie de spălare de bani.

Infracţiuni contra patrimoniului privat sau 

public, inclusiv frauda  

Eurojust a înregistrat în total 500 de cazuri de infracţiuni 

contra patrimoniului privat sau public, inclusiv frauda. 

Cifrele cuprind cazuri înregistrate în legătură cu una 

(sau mai multe) din următoarele sub-categorii: furtul 

organizat, traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv anti-

chităţi şi opere de artă, înşelăciunea şi frauda, escro-

cheria şi şantajul, contrafacerea şi piratarea de bunuri, 

falsificarea de documente administrative şi uzul de 

fals, falsificarea de monedă şi de instrumente de plată,  

corupţia şi restul categoriei „Alte tipuri de infracţiuni 

contra patrimoniului privat sau public, inclusiv frauda”. 

Unele sub-categorii sunt comentate în secţiunea inti-

tulată Contrafacerea. Statisticile se concentrează aici 

asupra categoriei Înşelăciune şi fraudă, care constitu-

ie sub-categoria cea mai importantă a acestui tip de 

infracţiuni. 

Figura 23: din 2004, cazurile de înşelăciune şi fraudă, 

inclusiv frauda fiscală, frauda informatică, frauda de 

tip comision anticipat, deturnarea activelor persoanelor 

juridice şi frauda în materie de TVA, au cunoscut o creş-

tere medie anuală de 40 de cazuri. În 2008, acest tip de 

infracţiune a vizat 192 de cazuri, reprezentând 16 % din 

activitatea operativă a Eurojust pe anul respectiv.

Eurojust a organizat 15 întâlniri de coordonare pe tema 

înşelăciunii şi fraudei.

Eurojust a fost implicat într-un dosar de lucru analitic al 

Europol în materie de fraudă de tip carusel.

Figura 23: Cazurile de înşelăciune şi fraudă 2004-2008
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Figura 24: Cazuri privind infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanei  
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Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanei

Numărul de cazuri legate de infracţiuni contra vieţii, 

integrităţii corporale sau libertăţii persoanei, înregistra-

te la Eurojust a crescut cu aproximativ 9 % faţă de anul 

anterior (12 cazuri suplimentare), ajungând, în 2008, 

la 146.  

Acest tip de infracţiuni cuprinde ca sub-categorii omo-

rul, vătămările corporale grave, răpirea, sechestrarea 

şi luarea de ostateci. Pentru sub-categoriile omor şi 

vătămări corporale grave, s-au înregistrat cu şapte şi, 

respectiv, opt cazuri mai mult decât în 2007, în timp ce 

la sub-categoria răpire, sechestrare şi luare de ostateci 

numărul de cazuri a scăzut cu trei.

Cazuri	de	infracţiuni	contra	
vieţii,	integrităţii	corporale	sau	

libertăţii	persoanei	2008
Total

Omor 86

Vătămări corporale grave 47

Răpire,  sechestrare şi luare de osta-
teci 

13

La analiza acestor statistici trebuie ţinut seama de 

faptul că aceste infracţiuni violente se întâlnesc frec-

vent în asociaţie cu cazurile de trafic de droguri şi 

THB.

Eurojust a organizat, în 2008, 11 întâlniri de coordonare 

pe această temă, adică de peste două ori mai multe 

decât în 2007.

Criminalitate informatică

Figura 25: în 2008, s-au înregistrat în CMS 31 de noi 

cazuri de criminalitate informatică, ceea ce constituie o 

creştere semnificativă faţă de 2007 (11 cazuri). 

În 2008, Comisia Europeană a adoptat o strategie gene-

rală privind criminalitatea informatică, destinată unei mai 

mari sensibilizări a statelor membre în această materie.

În octombrie 2008, Eurojust a susţinut la Atena, în 

Grecia, o întâlnire strategică pe tema criminalităţii 

informatice, la care au participat toate statele mem-

bre. S-a urmărit pe de o parte, să se ofere informaţii 

privind dezvoltarea rapidă şi atingerea unui grad ridicat 

de sofisticare a criminalităţii informatice, şi, pe de altă 

parte, să se facă publică activitatea Eurojust în acest 

domeniu şi să se înţeleagă mai bine existenţa, structura 

şi obiectivele reţelei 24/7, cea mai importantă reţea 

internaţională de cooperare poliţienească în materie 

de criminalitate informatică, înfiinţată sub îndrumarea 

generală a Consiliului Europei.  
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Figura 25: Cazuri de criminalitate informatică 2004-2008 
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Punctul de contact pentru protecţia copilului

Protecţia copilului a fost unul dintre principalele subiecte 
discutate la şedinţa informală JAI de la Lisabona, din 
octombrie 2007. Acolo, Ministrul belgian de Justiţie a 
propus ca Eurojust să desemneze un Punct de contact 
pentru problemele legate de protecţia copilului. Câteva 
săptămâni mai târziu, Eurojust şi-a desemnat Punctul 
de contact pentru protecţia copilului.

Rolul Punctului de contact este de a coordona infor-
maţiile, de a identifica şi culege cele mai bune practici 
relevante şi de a disemina experienţa practică dobân-
dită în activităţile operative desfăşurate în cadrul 
investigaţiilor transfrontaliere din dosarele ce vizează 
minori. Răpirea minorilor, abuzul sexual comis asupra 
lor, traficul de minori şi pornografia infantilă au fost 
identificate ca fiind principalele tipuri de infracţiuni de 
un interes deosebit.  

Punctul de contact este reprezentantul Eurojust în acest 

domeniu şi, în această calitate, a participat la conferinţe 

şi seminarii, având ca sarcină, pe de o parte, să aducă la 

cunoştinţa factorilor interesaţi crearea acestui punct de 

contact, iar, pe de altă parte, să se asigure că Eurojust 

are acces la cele mai bune practici aplicate în dosarele 

cu minori. De asemenea, urmăreşte activitatea organis-

melor (europene şi internaţionale) ce au competenţa să 

acţioneze în acest domeniu, şi anume Europol, Interpol 

şi Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate 

(UNODC), oferind, în acelaşi timp, consultanţă membri-

lor naţionali de la Eurojust, în cazurile lor operative în 

care sunt implicaţi minori. În plus, Punctul de contact 

ţine o evidenţă statistică permanentă şi actualizată a 

cazurilor cu minori de care s-a ocupat Eurojust.

De exemplu, implicarea Eurojust în dosarele cu minori 

a crescut constant, de la patru cazuri, în 2004, la 25 în 

2008, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 

Italia, România şi Suedia fiind ţările care au solicitat 

asistenţă cel mai frecvent, iar Italia, Olanda, Franţa 

şi Germania fiind statele cel mai adesea solicitate. 

Infracţiunile cu incidenţa cea mai mare au fost abuzurile 

sexuale comise asupra minorilor, cu o pondere de 25 %, 

urmate de pornografia infantilă, cu 24 %, şi traficul de 

persoane implicând minori, cu 20 %. 

În 2008, Punctul de contact şi-a intensificat cooperarea 

cu Europol, Interpol şi Comisia Europeană, stabilind 

contacte strânse cu Coaliţia UE a grupurilor de inte-

rese angajate în combaterea difuzării comerciale pe 

Internet a unor imagini legate de exploatarea sexuală 
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a copiilor. Mai mult, Punctul de contact a lansat o 

pagină de internet accesibilă direct de pe website-ul 

Eurojust. Pagina cuprinde o descriere a competenţe-

lor Punctului de Contact, statistici legate de cazurile 

de la Eurojust în care sunt implicaţi minori, precum 

şi o adresă e-mail de contact destinată autorităţilor 

responsabile cu aplicarea legii şi organizaţiilor inter-

naţionale (childprotection@eurojust.europa.eu).  

Evaluarea cazuisticii

Prin activitatea pe care o desfăşoară în cazurile specifi-

ce, Eurojust culege şi diseminează, în cadrul întâlnirilor 

de cooperare judiciară avute cu autorităţile naţionale şi 

a întâlnirilor sale strategice, informaţii privind diverse 

obstacole, probleme, bune practici şi soluţii.   

Întâlnirea strategică pe tema „Priorităţile OCTA şi 

urmăririle penale transfrontaliere”, organizată de 

Eurojust pe 21-22 februarie 2008, a înregistrat un 

deosebit succes în ceea ce priveşte prezentarea de 

către autorităţile naţionale a perspectivei lor asupra 

dificultăţilor întâlnite în urmăririle penale transfron-

taliere. În acest sens, în mai 2008, a fost înaintat 

Consiliului un raport complet, ale cărui principale 

rezultate au fost confirmate ulterior, printr-o peri-

oadă de probă de trei luni (din septembrie până în 

noiembrie 2008), în cursul căreia Birourilor naţionale 

de la Eurojust li s-a cerut să completeze în CMS un 

formular de evaluare pentru fiecare caz închis. 

Deloc surprinzător, întârzierile, atât în executarea 

măsurilor urgente de anchetă, cât şi în schimbul de 

informaţii, au fost raportate ca obstacole în procesul 

de cooperare internaţională. Constatarea a fost con-

firmată de membrii naţionali Eurojust în feedbackul 

lor asupra cazurilor închise, unde se precizează că, 

în numeroase dosare transfrontaliere, procedurile 

de asistenţă judiciară durează prea mult. Motivele 

acestor întârzieri diferă de la caz la caz (în funcţie 

de sistemul judiciar naţional, organizare, resurse şi 

priorităţi) şi nu pot fi generalizate.  

Un alt obstacol identificat de autorităţile naţionale 

a fost coordonarea insuficientă în urmărirea pena-

lă transfrontalieră. S-a considerat că dificultăţile 

întâmpinate la coordonarea activităţii mai multor 

reprezentanţi oficiali în cadrul livrărilor suprave-

gheate complexe ştirbesc din eficienţa acţiunii judi-

ciare în combaterea grupurilor de crimă organizată. 

Ca atare, în conformitate cu mandatul prevăzut în 

Decizia Eurojust, acţiunea de evaluare a activităţii 

operative subliniază coordonarea ca fiind un motiv 

frecvent pentru care autorităţile naţionale au con-

tactat Eurojust. Printre acţiunile solicitate se numă-

ră găsirea unor punţi între investigaţii, organizarea 

de întâlniri de coordonare, deferirea cazului către 

una din ţările implicate şi organizarea în mai multe 

ţări a unor măsuri coordonate, precum arestări, per-

cheziţii la domiciliu, livrări supravegheate, intercep-

tări telefonice, prelevare de probe ADN, audieri de 

martori şi executarea simultană a mai multor EAW.  

În pofida existenţei a numeroase instrumente juridi-

ce europene şi internaţionale menite să înlesnească 

armonizarea diferenţelor dintre sistemele naţionale 

de drept penal şi de procedură, s-au identificat 

totuşi, în cadrul întâlnirii strategice, o serie de 

exemple de discrepanţe ce au dus la dificultăţi în 

cooperare (ex. diferenţe în legislaţia privind livră-

rile supravegheate, termenele pentru interceptări, 

protecţia martorilor şi a familiilor lor). Mai mult, 

anumite instrumente juridice de cooperare judiciară 

nu au fost încă unanim ratificate (ex. Convenţia din 

2000 privind Asistenţa judiciară în materie penală). 

Acţiunea de evaluare a activităţii operative a mai 

identificat următoarele aspecte: nevoia de proce-

duri simplificate de confiscare şi diferenţele dintre 

cerinţele procedurale în materie de administrare de 

probe. În această ultimă privinţă, trebuie făcută tri-

mitere şi la concluziile întâlnirii din 2008 a experţilor 

JIT, şi anume că regulile privind administrarea şi 

admisibilitatea probelor variază de la un stat mem-

bru la altul şi că ar fi de folos dacă statele membre 

ar introduce în legislaţia lor posibilitatea de accepta 

uşor elemente de probă care au fost administrate 

conform unor norme străine.  

Pe lângă obstacolele juridice susmenţionate, s-a 

considerat că un rol important în întârzierea asis-

tenţei judiciare îl joacă şi aspectele practice (ex. 

bariera limbii în cazul interceptărilor) şi lipsa unei 

atitudini proactive din partea unor state membre. 

De asemenea, în acţiunea de evaluare a cazurilor, 

s-a menţionat şi calitatea slabă a cererilor de comi-

sie rogatorie, ca factor generator de întârziere.  

Constatările de ordin general prezentate mai sus meri-

tă să fie analizate mai amănunţit în vederea identifică-

rii problemelor specifice care duc la întârzieri/lipsa coo-

perării în materie penală şi a formulării de propuneri 

pentru îmbunătăţirea acestei forme de cooperare. În 

acest scop, Eurojust se va ocupa în continuare de per-

fecţionarea instrumentelor de evaluare şi a conceptelor 

sale privind strângerea şi diseminarea de informaţii din 

domeniul cooperării judiciare.  
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Introducere în exemplificarea cazuisticii

În cele ce urmează, este prezentată o selecţie de cazuri 
şi contribuţii aduse la investigaţii complexe, desfăşurate 
la nivel naţional. Acestea sunt legate de o serie amplă 
de infracţiuni grave, transfrontaliere.

Cazul 1 – Finanţarea terorismului 

Întârzierea cererilor de comisie rogatorie

În 2006, Eurojust a organizat o întâlnire de coordonare 
în vederea asigurării executării prompte a mai multor 
cereri de comisie rogatorie urgente, într-un dosar de 
finanţare a terorismului, deschis de autorităţile judiciare 
belgiene şi având legături în Italia (transfer de bani).  

Doi dintre principalii inculpaţi (unul arestat în iunie 
2006, iar celălalt fugit în Pakistan) erau acuzaţi de trafic 
ilegal cu cartele telefonice. Se presupunea că profiturile 
obţinute din această activitate erau direcţionate către 
finanţarea unor grupări teroriste din Pakistan.

Principalul obstacol identificat în acest caz a fost acela că 
în Italia nu există o autoritate centrală anti-terorism căreia 
să i se adreseze cererile urgente de asistenţă judiciară.

Soluţia propusă în cursul întâlnirii de coordonare din 
2006 (trimiterea aceleiaşi cereri de comisie rogatorie 
tuturor autorităţilor potenţial competente) s-a dovedit 
nesatisfăcătoare, pentru că a apărut un conflict de juris-
dicţie teritorială şi, prin urmare, a trebuit să intervină 
Curtea Supremă.  

Conflictul a apărut în principal pentru că prin aceeaşi 
cerere de comisie rogatorie, trimisă către trei Curţi de 
Apel, se solicita efectuarea unei serii de activităţi de 
cercetare în diferite teritorii, atrăgând astfel competenţe 
teritoriale diferite. În timp ce una dintre curţi a rezolvat 
problema prin simpla executare a acelei părţi din cerere 
pentru care era competentă, celelalte două instanţe au 
solicitat clarificări din partea Curţii Supreme, ceea ce a 
dus la o întârziere de doi ani într-o procedură care se 
dorea a fi urgentă. 

Cazul 2 – Trafic de droguri; livrare 

supravegheată  

Arestarea unui grup suedez care se ocupa cu traficul de 
amfetamine 

Eurojust a fost implicat într-un caz legat de traficul cu 
amfetamine în cantităţi mari. Faptele erau comise de un 

grup criminal organizat suedez care acţiona din Olanda 
până în Suedia, cu implicaţii în Belgia, Germania şi 
Danemarca. Eurojust a cooperat îndeaproape cu ofiţerul 
Nordic de legătură de la Haga, care a înlesnit coopera-
rea dintre autorităţile poliţieneşti suedeze, olandeze şi 
belgiene, Eurojust procedând similar în relaţiile dintre 
autorităţile judiciare.

Scopul era descoperirea furnizorilor de droguri, organi-
zarea unei livrări supravegheate, confiscarea drogurilor 
şi arestarea întregii reţele infracţionale. La Eurojust a 
avut loc o întâlnire de coordonare la care au partici-
pat reprezentanţi din Suedia, Danemarca, Germania, 
Olanda, Belgia, de la Europol, precum şi ofiţerul Nordic 
de legătură.

Negăsind nimic la percheziţia de la primul depozit din 
Olanda şi în condiţiile în care resursele lor erau necesa-
re şi în altă parte, autorităţile olandeze au fost, totuşi, 
convinse, în urma discuţiei de la întâlnirea de coordo-
nare, că trebuia supravegheat şi percheziţionat şi al 
doilea depozit. A doua zi, a fost descoperită o cantitate 
importantă de amfetamine. Poliţia olandeză a instalat 
un echipament tehnic ce a permis urmărirea acţiunilor 
desfăşurate de suspecţi. Infractorii au încărcat bunurile 
într-un camion, cu care au mers din Olanda, până în 
Suedia, trecând prin Belgia, Germania şi Danemarca, 
totul sub supravegherea poliţiei.

S-au strâns probe excelente, iar în iulie, în Suedia au 
fost arestate şapte persoane. În octombrie, în Olanda 
a fost arestat un cetăţean olandez care a fost ulterior 
predat către Suedia. Şapte persoane sunt în arest. S-au 
confiscat aproape 200 de kilograme de droguri.  

Cazul 3 – Trafic de droguri; spălare de bani

Eurojust a înlesnit transmiterea de informaţii şi docu-
mente într-un caz de trafic de droguri şi spălare de bani 
care a implicat autorităţile marocane

La sfârşitul lunii noiembrie 2007, autorităţile poliţieneşti 
şi judiciare olandeze au solicitat asistenţă din partea 
Biroului olandez în anchetarea unei reţele foarte bine 
organizate care se ocupa intens cu traficul de droguri 
aduse din Maroc în Olanda şi cu spălarea de bani. Era 
nevoie ca o serie de cereri de comisie rogatorie să fie 
executate rapid, solicitându-se în acest sens ajutorul în 
coordonarea judiciară.  

Ţările implicate au fost Olanda, Spania, Maroc şi, ulteri-
or Elveţia. După două întâlniri de coordonare, s-a căzut 
de acord asupra unui plan de acţiune. Acţiunea coordo-
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nată a avut loc în aprilie 2008, în 26 de locaţii diferite. 

Au fost blocate milioane de euro din conturi bancare, a 

fost pus sechestru pe proprietăţi imobiliare, maşini şi 

nave, în cele patru ţări, şi, de asemenea, au fost făcute 

arestări. Averea acumulată de reţea în doi ani este esti-

mată la 36 de milioane de euro, din care se presupune 

că o mare parte sunt bani spălaţi.

Datorită bunelor contacte directe avute de colegii de la 

Birourile naţionale implicate cu autorităţile lor naţionale 

şi, de asemenea, graţie noilor contacte din Maroc, în 

special magistratului belgian de legătură din această 

ţară, acţiunea şi transferul ulterior de informaţii şi docu-

mente au decurs cu bine. 

Cazul 4 – Trafic de arme  

Coordonarea investigaţiei şi rezolvarea conflictului de 

jurisdicţie dintre patru state membre

Un magistrat francez a solicitat, într-un caz de trafic 

de arme, asistenţa Eurojust la schimbul de informaţii şi 

coordonarea investigaţiilor, în relaţia dintre patru state 

membre.  

În mai 2008, a fost arestat, în Franţa, un suspect având 

în posesie mai multe arme ilegale. Suspectul transpor-

tase armele respective la ordinul unei alte persoane, 

care traficase peste 350 de arme în Olanda, începând 

din 2006.

În iunie 2008, a avut loc la Eurojust o întâlnire de coor-

donare. Cu sprijinul membrilor naţionali implicaţi, în 

cadrul acestei întâlniri s-a căzut de acord asupra efec-

tuării de investigaţii paralele şi coordonate în Austria 

şi Spania, unde erau vândute armele. De asemenea, 

s-a convenit ca procurorul francez să transfere dosarul 

autorităţilor judiciare olandeze, care erau mai bine pla-

sate pentru punerea sub urmărirea penală.

Cazul 5 – Trafic de migranţi  

Eurojust, în cooperare cu Europol, a participat la anihi-

larea cu succes a unei organizaţii de trafic de migranţi

În acest caz au fost arestate şaizeci şi cinci de persoa-

ne, din întreaga Europă, suspectate că fac parte dintr-o 

amplă reţea infracţională care se ocupa cu traficul de 

migranţi. Operaţiunea a fost întreprinsă de poliţia spani-

olă, cu sprijinul Europol. Din investigaţiile desfăşurate în 

Spania a reieşit, în scurt timp, că reţeaua infracţională 

a avea legături în cel puţin 10 alte state membre ale 

Uniunii.

La cererea procurorilor şi judecătorilor spanioli care se 
ocupau de investigaţii, Eurojust a oferit asistenţă în 
coordonarea executării măsurilor de anchetă în patru 
state membre şi a intervenit pentru a facilita asistenţa 
judiciară şi executarea EAW. În octombrie 2008 s-au 
ţinut două întâlniri de coordonare. În cadrul lor, s-a 
convenit ca membrii naţionali implicaţi să le ceară auto-
rităţilor lor naţionale să ia în considerare efectuarea 
de investigaţii privind faptele şi suspecţii identificaţi 
de poliţia spaniolă. Solicitările au fost făcute de Biroul 
portughez şi de cel italian, fiind acceptate de autorităţile 
naţionale vizate.

Ulterior au mai avut loc şi alte întâlniri de coordonare, 
ajungându-se la un acord în privinţa datelor pentru 
executarea simultană a arestărilor şi percheziţiilor la 
domiciliu. Operaţiunea comună a fost gestionată de 
la Malaga. Reprezentanţi ai Eurojust au fost trimişi în 
Spania, pentru a se alătura biroului mobil al Europol, 
de unde puteau fi coordonate direct operaţiunile de pe 
teren.  

Cazul 6 – Trafic de migranţi  

Eurojust, în cooperare cu Europol, a sprijinit schimbul 
de informaţii şi coordonarea arestărilor efectuate la 
scară europeană în rândul unei reţele care se ocupa cu 
traficul de migranţi

La cererea magistraţilor francezi responsabili cu anche-
ta, Eurojust s-a implicat în asistarea schimbului de 
informaţii şi coordonarea investigaţiilor în relaţia dintre 
nouă state membre. În acest caz, o reţea infracţională 
recruta imigranţi ilegali din Afganistan, China, Turcia, 
Bangladesh şi Irak, transportându-i apoi în diverse 
ţări din Europa, cum ar fi Irlanda, Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord, Norvegia şi Suedia. Se crede 
că fiecare persoană trecută ilegal frontiera plătise între 
10 000 şi 12 000 €.

În iunie 2008, ca urmare a coordonării realizate 
cu sprijinul Eurojust, 75 de persoane suspectate de 
implicare în reţea au fost arestate în întreaga Europă. 
Investigaţiile şi arestările au avut loc în Belgia, Franţa, 
Germania, Grecia, Irlanda, Norvegia, Suedia şi Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Au participat 
peste 1 300 de ofiţeri de poliţie.

Această operaţiune comună a fost iniţiată din Paris. 
Aici, Oficiul central francez pentru reprimarea imigraţiei 
ilegale şi a angajării cetăţenilor străinilor fără acte de 
şedere (OCRIEST) a înfiinţat un centru internaţional de 
coordonare, unde se aflau ofiţeri de legătură din mai 
multe state membre ale Uniunii. Biroul naţional francez 
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a ţinut permanent legătura cu Parisul şi cu celelalte 

Birouri naţionale. Au avut loc trei şedinţe la Europol şi 

trei întâlniri de coordonare la Eurojust. În plus, Eurojust 

s-a ocupat de punerea în executare coordonată a man-

datelor europene de arestare.

Cazul 7 – Fraudă/skimming  

Eurojust s-a implicat în coordonarea informaţiilor, ceea 

ce a avut ca rezultat anihilarea unei reţele de skim-

ming

În august 2008, Biroul belgian de la Eurojust a fost 

informat de existenţa unui grup criminal implicat în 

skimming, activitate ce presupune montarea unui dis-

pozitiv pe fanta de introducere a cardului în bancomat 

şi instalarea unei camere care surprinde şi înregistrează 

codul pin al cardurilor de credit şi de debit.  

Reţeaua opera din Belgia, dar avea legături şi în alte 

state, membre sau nu ale Uniunii Europene, precum 

Irlanda, Italia, Germania, Spania, Olanda, România, 

Maroc, Canada şi Australia.  

S-a solicitat sprijinul Eurojust la coordonarea investiga-

ţiilor desfăşurate în toate ţările implicate. În septembrie 

2008, Eurojust a organizat o întâlnire de coordonare în 

vederea înlesnirii schimbului de informaţii, distribuirii 

rapide a cererilor de comisie rogatorie şi ajungerii la un 

acord asupra datei comune pentru executarea simulta-

nă a acţiunilor în ţările vizate.  

În noiembrie 2008, au avut loc trei acţiuni simultane în 

şase ţări, constând în 34 de percheziţii domiciliare, 15 

arestări şi ridicări de echipamente, cum ar fi software 

pentru skimming, laptopuri şi documente de identitate 

false.  

Datorită implicării şi cooperării Eurojust, precum şi cola-

borării cu Europol, s-a putut realiza, la o scară atât de 

mare, coordonarea schimbului de informaţii şi a coope-

rării internaţionale.  

Cazul 8 – Fraudă de tip carusel în domeniul 

TVA

Eurojust a sprijinit autorităţile germane în investigarea 

unui caz grav de fraudă de tip carusel în domeniul TVA, 

prin coordonarea acţiunilor comune desfăşurate în sta-

tele membre vizate

În 2007, în Germania au demarat investigaţiile împotri-

va a 14 membri ai unei organizaţii criminale suspectate 

de comiterea infracţiunii de fraudă de tip carusel în 

domeniul TVA, în valoare de câteva milioane de euro. 

Eurojust a coordonat acţiunile comune din diferite state 

membre ale Uniunii. S-a reuşit executarea simulta-

nă a mandatelor de percheziţie în opt state membre 

(Cipru, Austria, Italia, Cehia, Letonia, Lituania, Spania 

şi Danemarca).  

În 2008, autorităţile germane au efectuat investigaţii 

ulterioare cu privire la un grup infracţional format din 

19 suspecţi, cu funcţii de conducere în diferite companii, 

bănuiţi că au certificat situaţii financiare falsificate. În 

aceste situaţii erau cuprinse vânzări fictive de echipa-

ment electronic prin care se urmărea obţinerea rambur-

sării TVA-ului. Eurojust a jucat un rol important în coor-

donarea acţiunilor comune din cele opt state membre 

implicate. În mai 2008, au avut loc acţiuni simultane 

în baza mandatelor de percheziţie emise de instanţa 

germană. Eurojust a coordonat executarea simultană a 

cererilor de comisie rogatorie în diferitele state mem-

bre, cu participarea anchetatorilor de la biroul german 

competent pentru investigarea în domeniul fiscal.

Operaţiunea a reuşit şi a dus la strângerea unor probe 

importante pentru continuarea investigaţiilor penale din 

Germania.

Cazul 9 – Criminalitate informatică  

Cazul de criminalitate informatică (fraudă şi abuz de 

minori pe internet) şi rolul Réseaux IP Européens 

[Reţelelor IP europene]

Réseaux IP Européens (RIPE) şi Centrul său de 

Coordonare de reţea se ocupă de alocarea resurselor 

de internet, cum ar fi adresele IP. În 2008, autorităţile 

britanice au solicitat sprijin într-un caz de criminalitate 

informatică ce presupunea atât infracţiuni de frau-

dă, cât şi abuz de minori pe internet. Agenţia pentru 

Criminalitate Organizată Gravă (SOCA) din Londra îi 

solicitase anterior RIPE, cu sediul în Amsterdam, să 

anuleze acoperirea unui protocolul de internet (IP) ce 

era folosit pentru comiterea de infracţiuni de fraudă şi 

distribuirea de imagini pornografice cu minori, având ca 

ţintă instituţii financiare britanice.

La Eurojust a avut loc o întâlnire de coordonare, la care 

au participat reprezentanţi ai SOCA, ai Serviciului regal 

britanic de urmărire penală, ai poliţiei şi parchetului din 

Olanda. La sfârşitul lunii septembrie, reprezentanţi bri-
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tanici au participat la o reuniune a RIPE, la Amsterdam, 

pentru a discuta despre măsurile ce puteau fi luate 

pentru închiderea adreselor IP de unde se comiteau 

respectivele infracţiuni. Implicarea Eurojust a ajutat la 

concentrarea atenţiei asupra explorării tuturor căilor 

posibile pentru împiedicarea infractorilor de a avea 

acces la resursele lor internet.  

Cazul 10 – Criminalitate informatică  

Coordonarea executării comisiilor rogatorii în relaţia 

dintre patru state membre ale Uniunii şi SUA, cu ajuto-

rul unui sistem de videoconferinţă  

În 2008, a avut loc la Eurojust o întâlnire de coordonare 

legată de două cazuri franceze de criminalitate infor-

matică, implicând printre alte state, România, Italia, 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi SUA.  

Prin intermediul unui site de licitaţie pe internet s-au 

comis infracţiuni de fraudă, cu sute de victime. În 

aceste cazuri de phishing, s-a folosit ca platformă site-

ul internet al unei companii private. Aici, suspecţii se 

foloseau de identitatea adevăraţilor vânzători, dobân-

dită ilegal, pentru a contacta cumpărătorii pe care îi 

înşelau utilizând sistemul de plată online implementat 

de respectiva companie. Plata pentru bunurile fictive 

fusese făcută de victime franceze, din conturi ban-

care franceze. Banii erau ridicaţi de suspecţi, folosiţi 

ca „săgeţi” în Franţa, Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord şi Ungaria.  

La întâlnirea de coordonare, ce a urmărit în primul 

rând înlesnirea şi coordonarea executării numeroaselor 

comisii rogatorii, delegaţia americană a făcut schimb 

de informaţii cu ceilalţi participanţi, prin intermediul 

sistemului de videoconferinţă al Eurojust, care permite 

interpretarea simultană, în limbile engleză şi franceză 

în speţă. Aceasta a fost prima videoconferinţă de la 

Eurojust cu interpretare în timp real.

Cazul 11 – Mandatul european de arestare  

Eurojust a jucat un rol esenţial în facilitarea executării 

unui mandat european de arestare emis pentru omor

Un suspect bulgar a fost arestat în Bulgaria pentru 

omor. Mandatul european de arestare fusese emis de un 

procuror suedez. Suspectul a făcut apel împotriva ordi-

nului de predare. Autorităţile bulgare au afirmat că vor 

informa Eurojust şi Suedia de îndată ce hotărârea pri-

vind predarea va deveni executorie. Apelul suspectului a 

fost retras, dar din cauza unei neînţelegeri, nici Eurojust 

şi nici Suedia nu au fost informaţi decât cu doar 24 de 

ore înainte de expirarea termenului de 10 zile. 

Datorită cooperării excelente dintre Birourile suedez, 

bulgar, ceh şi german de la Eurojust şi ofiţerul Nordic de 

legătură de la Sofia, Suedia a reuşit să obţină din partea 

autorităţilor relevante din diferitele ţări, toate deciziile 

necesare şi să aducă suspectul în Suedia înainte de 

expirarea termenului limită. Acest rezultat nu ar fi fost 

posibil fără asistenţa Eurojust.

Cazul 12 – Mandatul european de arestare

Oferirea de consultanţă din partea Eurojust a dus la 

extrădarea unor suspecţi de omor şi la evitarea unui 

conflict de jurisdicţie între Germania şi Italia

Un cetăţean german a fost omorât în Italia de nişte 

conaţionali care au părăsit imediat teritoriul italian, 

fugind în Germania. În vederea îndeplinirii principiului 

juridic substanţial al teritorialităţii, procurorul italian 

şi-a început investigaţiile, urmărind obţinerea de probe 

din străinătate, precum şi arestarea şi extrădarea sus-

pecţilor către Italia în baza mandatelor europene de 

arestare emise. 

Executarea măsurilor solicitate (interceptări telefonice şi 

supraveghere) s-a făcut conform normelor germane de 

procedură penală, dar pentru ca probele să fie adminis-

trate în faţa instanţei italiene, în faza de judecată, era 

necesar ca obţinerea probelor să se facă potrivit codului 

italian de procedură penală.    

În acelaşi timp, în Germania a început o investigaţie 

naţională în conformitate cu principiul naţionalităţii în 

cazurile de omucidere. Datorită acţiunilor desfăşurate 

de autorităţile germane, suspecţii au fost arestaţi în 

Germania.  

Pentru a evita un conflict de jurisdicţie, Eurojust a ofe-

rit consiliere, în urma căreia autorităţile germane au 

acceptat ca Italia să fie locul de desfăşurare a urmăririi 

penale. Mandatul european de arestarea a fost execu-

tat, iar suspecţii predaţi către Italia.
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Membrii naţionali Eurojust în faţa presei internaţionale
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3 	 A D M I N I S T R A Ţ I A

Evoluţii generale

Administraţia a continuat să sprijine activitatea ope-

rativă a Colegiului. Directorul Administrativ interimar 

a preluat ştafeta în gestionarea administraţiei, de la 

fostul Director Administrativ, care a părăsit Eurojust 

în mai 2008. Procesul de selecţie a unui nou Director 

Administrativ a început în 2008. 

Tot în 2008, s-a încheiat procedura de recrutare a doi 

analişti suplimentari în domeniul managementului cazu-

rilor. În acelaşi domeniu, şapte asistenţi şi-au preluat 

funcţia în 2008, lansându-se, de asemenea, procedura 

pentru recrutarea altor şapte. La Eurojust au lucrat, pe 

parcursul anului 2008, optsprezece experţi naţionali 

detaşaţi (SNE).

În martie 2008, atât Unitatea Buget & Finanţe, cât şi 

cea de Resurse umane s-au mutat într-un sediu tem-

porar din Haga. La sfârşitul lunii noiembrie 2008, 70 

de titulari de posturi din administraţie s-au mutat în 

clădirea Haagse Veste (HV1), recent finalizată, o locaţie 

temporară, până la încheierea lucrărilor la sediul defi-

nitiv, prevăzută pentru 2014. De asemenea, au putut 

fi achiziţionate şi montate instalaţiile şi infrastructura 

tehnică pentru personalul din noua clădire. HV1 are o 

a doua sală pentru server, ceea ce asigură redundanţa 

datelor pentru serviciile esenţiale ale Eurojust.

În 2008, Eurojust a acceptat să fie asistat de un consul-

tant extern la revizuirea structurii sale organizaţionale 

în 2009. 

Comitetul de Securitate, înfiinţat oficial în 2007, a con-

tinuat să fie activ şi în 2008, întrunindu-se periodic şi 

concentrându-se pe aplicarea Normelor de securitate ale 

Eurojust. De asemenea, Comitetul a oferit consultanţă 

Colegiului şi Directorului Administrativ pe marginea 

unor chestiuni legate de securitate în materie de ICT.

Haagse Veste 1, noul sediu adiacent
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Managementul Bugetar

Eurojust a primit, în 2008, un buget operaţional de 24,8 

milioane €. De asemenea, a reportat din 2007 puţin 

peste 420.000 € pentru proiectul său privind Sistemul 

de Management al Cazurilor, finanţat de AGIS, şi a 

executat 3,1 milioane € din bugetul reportat din 2007. 

Eurojust şi-a onorat 97% din angajamentele asumate 

pentru bugetul operaţional şi şi-a micşorat puternic 

reportul pentru 2009, prin onorarea a 85% din anga-

jamentele sale de plată. În septembrie 2008, bugetul 

Eurojust a fost amendat, valoarea alocată iniţial de 20 

de milioane € crescând cu 4,8 milioane €, în urma unei 

cereri de fonduri suplimentare în vederea acoperirii 

costurilor legate de sediul secundar, pe care Eurojust 

l-a ocupat de la sfârşitul lunii noiembrie 2008.  

În cursul anului 2008, au fost procesate în total apro-

ximativ 6 500 de tranzacţii. Eurojust şi-a încheiat 

proiectul finanţat prin AGIS (E-POC III), în iulie 2008, 

înaintând raportul final către Comisia Europeană în 

octombrie 2008. De asemenea, Eurojust a făcut cerere 

de finanţare suplimentară pentru E-POC IV (buget total 

pentru proiect 1 999 234 €, din care Comisiei Europene 

i se solicită să contribuie cu 70 %) şi pentru Echipele 

comune de anchetă, prin Programul pentru Justiţia 

penală (buget total pentru proiect 316 473 €, din care 

Comisiei Europene i se solicită să contribuie cu 95 %) 

ce urmează să fie pus în aplicare în 2009-2010.

Eurojust a implementat un sistem de gestiune a inven-

tarului de active prin ABAC (sistemul de „contabilitate 

de angajamente” al Comisiei Europene) Assets, care a 

devenit operaţional către finele anului 2008. Acest sis-

tem contribuie la fluxul de lucru al tranzacţiilor legate 

de active, îndeplinind în acelaşi timp cerinţele pentru 

Reglementarea financiară privind gestiunea activelor.  

Reglementarea financiară a Eurojust a fost actualizată 

în conformitate cu noua Reglementare financiară cadru 

şi, la sfârşitul anului 2008, a fost transmisă Comisiei 

Europene în vederea aprobării. Ca şi în anii anteriori, 

situaţiile financiare ale Eurojust au fost auditate de 

Curtea Europeană de Conturi şi au primit certificarea. 

Managementul personalului

Pe parcursul anului 2008, Unitatea de Resurse Umane 

s-a concentrat pe patru aspecte principale: adoptarea 

unei serii de norme principale privind politica de per-

sonal, pregătirea primului exerciţiu anual de evalua-

re, gestionarea şi completarea schemei de personal, 

precum şi adoptarea unui plan de formare la nivel de 

organizaţie.

În urma recomandării Serviciului de Audit intern al 

Comisiei Europene, vizând reducerea numărului de 

angajaţi temporari de la Eurojust, au fost publicate 58 

de posturi vacante, au fost primite 2 564 de dosare de 

candidatură, s-au trimis 441 de invitaţii la interviuri, 

351 de candidaţi au fost intervievaţi şi au fost recru-

taţi 55 de titulari de posturi. Până la sfârşitul anului 

2008, în cadrul Eurojust erau angajaţi 172 de titulari 

de posturi.  

În cursul anului 2008, Unitatea de Resurse umane a 

trecut printr-o restructurare importantă în vederea 

unei mai bune furnizări de servicii şi a reducerii în con-

tinuare a nevoii de personal temporar.

Noi funcţionalităţi şi facilităţi

În 2008, în statele membre a fost implementat un sis-

tem securizat de e-mail pentru schimbul de informaţii 

purtat pe marginea cazurilor de membrii naţionali şi 

autorităţile lor interne.

CMS (Sistemul de management al Cazurilor) a fost conso-

lidat datorită rezultatelor proiectului E-POC III, cofinanţat 

de Comisia Europeană în cadrul AGIS. În plus, Eurojust 

a finanţat o nouă serie de îmbunătăţiri, investind impor-

tante resurse umane în acest proces. Rezultatul constă 

într-o actualizare majoră, ce va fi gata în 2009.

Instalaţiile de videoconferinţă au continuat să fie îmbu-

nătăţite. Eurojust poate servi drept punte de legătură 

între diferitele sisteme tehnice din statele membre. 

Această capacitate a fost acum integrată în instalaţiile 

de şedinţă ale Eurojust şi permite efectuarea interpre-

tării simultane în cadrul videoconferinţelor.

Atât în activitatea sa operativă, cât şi în cea de coo-

perare şi coordonare, pentru Eurojust este deosebit de 

important să poată folosi şi avea acces în mod perma-

nent şi corespunzător la Sistemul Informatic Schengen 

(SIS). În perioada decembrie 2007 - decembrie 2008, 

Birourile Naţionale au efectuat, în total, 229 de căutări 
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prin acest sistem. Unele Birouri Naţionale au menţi-

onat, printre aspectele pozitive ale acestui demers, 

faptul că informaţiile operative generate sunt verifica-

te în SIS, contra-verificarea cu autorităţile naţionale 

confirmând, apoi, o serie de rezultate la nivel naţional. 

Informaţiile relevante furnizate autorităţilor naţionale 

de către Birourile respective au înlesnit, de exemplu, 

descoperirea şi, ulterior, arestarea unora dintre per-

soanele care făceau obiectul unor mandate europene 

de arestare. În plus, SIS oferă detalii complete privind 

unele cazuri în care împotriva aceleiaşi persoane au 

fost emise două sau mai multe mandate europene de 

arestare. Aceste informaţii au fost de mare folos în 

fundamentarea hotărârilor judecătoreşti prin care se 

dispunea care dintre mandate trebuia executat. SIS 

este, de asemenea, foarte util pentru efectuarea unei 

căutări rapide, nemaifiind nevoie de cereri formale 

către alţi Membri Naţionali. 

Accesul Publicului la Documente

Potrivit articolului 2(1) din Decizia privind Adoptarea 

de Reguli legate de Accesul Publicului la Documentele 

Eurojust, adoptată de Colegiu pe 13 iulie 2004, „orice 

cetăţean al Uniunii Europene şi orice persoană fizică sau 

juridică având domiciliul sau sediul social într-un stat 

membru, au drept de acces la documentele Eurojust”.

Pe parcursul perioadei de raportare, Eurojust nu a pri-

mit nici o cerere expresă în vederea accesului la docu-

mente, însă a primit o cerere privind anumite informaţii 

administrative cuprinzând date personale. Prin urmare, 

Eurojust a aplicat dispoziţiile specifice referitoare la 

accesul la documente şi normele de protecţie a datelor. 

În încercarea de a găsi un echilibru potrivit între intere-

sele divergente aflate în joc, Eurojust a acordat solici-

tantului accesul parţial la informaţiile respective. 
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4 	 R E L A Ţ I I 	 E X T E R N E

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia

Eurojust a continuat să întreţină relaţii de lucru apro-

piate cu Instituţiile europene. La sediul său au avut loc 

două întâlniri cu Preşedinţia UE (Troika), Secretariatul 

General al Consiliului şi Comisia Europeană. S-au pur-

tat discuţii pe marginea pregătirii pentru punerea în 

aplicare a noii Decizii Eurojust. Secretariatul General al 

Consiliului şi Comisia Europeană au fost invitate să par-

ticipe la şedinţa de brainstorming a Colegiului Eurojust 

pe tema impactului noii Decizii Eurojust privind conso-

lidarea Eurojust. 

Eurojust participă sistematic, în calitate de observator, 

la Grupul multidisciplinar împotriva Crimei Organizate 

(MDG), Grupul de lucru al Consiliului pentru Procesarea 

datelor judiciare (E-Justice) şi la Grupul orizontal de 

lucru pe Droguri al Consiliului. Eurojust este invitat 

ad hoc la şedinţele Comitetului prevăzut de articolul 

36 din Tratat (CATS), la întrunirile Grupului de lucru 

pentru cooperarea în materie penală (COPEN), inclu-

siv la şedinţele COPEN-Grupul de lucru al experţilor în 

materie de mandate europene de arestare, la întâlnirile 

Grupului de lucru pentru cooperarea vamală (CCWP) şi 

ale Grupului de lucru în materie de terorism. 

Parteneri UE

Reţeaua Judiciară Europeană 

În anul 2008, au avut loc două evenimente marcante 

pentru Reţeaua Judiciară Europeană (EJN). Consiliul a 

adoptat Decizia 2008/976/JAI privind Reţeaua Judiciară 

Europeană, la 16 decembrie 2008. Decizia consolidează 

structura EJN şi complementaritatea sa cu Eurojust.

Eurojust a fost invitat la cea de-a zece aniversare a EJN, 

unde a fost adoptat documentul intitulat Declaraţia de la 

Madeira. Unul dintre principalele obiective ale EJN con-

stă în întărirea relaţiilor cu Eurojust şi alte organizaţii.

Pe 27 octombrie 2008 a avut loc o întâlnire între 

Coordonatorii EJN şi Colegiul Eurojust. Scopul acesteia 

era demararea discuţiilor informale pe marginea unor 

subiecte precum viitorului comun al EJN şi Eurojust, în 

lumina apropiatelor Decizii ale Consiliului privind conso-

lidarea Eurojust şi a EJN, introducerea, în statele mem-

bre, a unui Sistem Eurojust de coordonare naţională 

(ENCS) şi sarcinile comune ale celor două entităţi.

Europol

S-au făcut progrese importante în cooperarea strategică 

şi operativă cu Europol.

A fost creat un canal securizat de schimb de infor-

maţii. În urma semnării, pe 29 septembrie 2008, a 

Memorandumului de Înţelegere privind tabelul de echi-

valare, conexiunea securizată dintre Eurojust şi Europol 

a devenit operaţională. În 2008, Eurojust a primit 

140 de mesaje de la Europol prin această conexiune. 

Valoarea operativă a conexiunii securizate ar spori, 

dacă s-ar înlătura actualele restricţii privind folosirea 

ei de către Birourile Naţionale Eurojust şi birourile de 

legătură Europol. 

Eurojust şi Europol au continuat să lucreze împreună 

pe diferite proiecte legate de JIT (pentru mai multe 

informaţii despre manualul privind Echipele comune de 

anchetă, a se vedea punctul Echipele comune de anche-

tă, Capitolul 2).  

Eurojust a fost asociat în alte şase dosare de lucru 

analitic (AWF) ale Europol, numărul total al acestora 

ajungând la 12. Progresul este încurajator, iar pentru 

Eurojust ar fi benefic să fie asociat în toate AWF ale 

Europol, în vederea unei cooperări mai eficiente. Pentru 

a oferi sprijin privind aspectele practice ale cooperării, 

Eurojust şi Europol au întocmit un document viu asupra 

căruia au căzut de acord, intitulat „Întrebări Frecvente 

(FAQ) despre Asocierea AWF”. Documentul clarifică peri-

metrul asocierii şi parametrii schimbului de informaţii, 

definind valoarea adăugată a Eurojust.

Eurojust a continuat să coopereze cu Europol în activi-

tatea sa operativă. În total, în 2008, Eurojust a implicat 

Europol în 30 de cazuri. S-au înregistrat o serie de 

operaţiuni comune reuşite, în statele membre, constând 

mai ales în anihilarea unor reţele de imigraţie ilega-

lă. Într-un exemplu remarcabil, Operaţiunea „Trufas”, 
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reprezentanţii Eurojust şi Europol au colaborat la locul 

desfăşurării operaţiunilor din statul membru, pentru a 

coordona acţiunea autorităţilor poliţieneşti şi judiciare 

(a se vedea ilustrarea de caz 5, Capitolul 2).  

Contribuţia Eurojust la evaluarea OCTA a Europol a fost 

mai bine încadrată în 2008, prin includerea unei noi sec-

ţiuni privind elementele de asistenţă judiciară în comba-

terea criminalităţii organizate. În plus, Eurojust a orga-

nizat, în februarie 2008, o întâlnire strategică pe tema 

„Priorităţile OCTA şi urmăririle penale transfrontaliere” 

(a se vedea Capitolul 2). Eurojust a oferit consultanţă 

pentru Europol, pe marginea unor probleme legate de 

supravegherea transfrontalieră, la nivel judiciar. De ase-

menea, Eurojust a contribuit la Evaluarea Ameninţărilor 

legate de Crima Organizată Rusească (ROCTA), realiza-

tă de Europol.

În acelaşi timp, în 2008 a fost irosită o ocazie. Lucrările 

la noua Decizie Europol şi modificările aduse Deciziei 

Eurojust au oferit ocazia de a include, în noile texte, 

anumite dispoziţii privind relaţia juridică şi structu-

rală dintre cele două organizaţii. Însă, acordul politic 

pe marginea acestor texte a fost obţinut în momente 

diferite, aceasta însemnând că nu s-a putut prevedea 

că Eurojust şi Europol ar trebui să se trateze unul 

pe celălalt ca parteneri privilegiaţi de cooperare. Din 

acest motiv, în urma Declaraţiei Consiliului aprobată în 

iunie 2008, a fost înfiinţat un grup de lucru cuprinzând 
reprezentanţi ai Eurojust şi Europol, având drept sar-
cini modificarea Acordului lor de cooperare din 2004 şi 
îmbunătăţirea pe mai departe a schimbului reciproc de 
informaţii, mai ales în ceea ce priveşte AWF ale Europol. 
Cele două organizaţii au colaborat în vederea înaintării 
unui proiect comun de text şi a unei note explicative 
către grupul de lucru, până la sfârşitul anului 2008. Se 
speră ca acordul să fie semnat la începutul lui 2009.  

Oficiul European Antifraudă 

Eurojust a atins în 2008 un obiectiv cheie, prin semna-
rea la 24 septembrie 2008 a unui acord privind coope-
rarea practică dintre Eurojust şi OLAF.  

Acordul face referire la înţelegerile de cooperare ope-
rativă dintre Eurojust şi OLAF în combaterea fraudei, 
corupţiei şi a altor infracţiuni care aduc atingere inte-
reselor financiare ale Comunităţilor Europene. Acesta 
guvernează atât înţelegerile de lucru în vederea unei 
cooperări mai strânse şi mai intense, cât şi prevederile 
privind schimbul de date cu caracter general sau per-
sonal. 

Se speră ca acordul să stimuleze o cooperare mai efici-
entă în cazurile operative de interes comun. Ori de câte 
ori este posibil, trebuie profitat de ocazie pentru a se 

Dl. Brüner şi dl. Lopes da Mota, la ceremonia de semnare a acordului privind înţelegerile de cooperare practică dintre 

Eurojust şi OLAF
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depăşi piedicile din calea cooperării, de la nivel naţional 

sau instituţional.

Eurojust s-a întâlnit, în 2008, cu omologii săi de la 

OLAF, de patru ori şi a înregistrat un progres constant 

în identificarea modalităţilor practice de îmbunătăţire a 

cooperării.  

Au avut loc patru vizite de schimb/studiu, care au con-

tribuit la o mai bună conştientizare atât a sarcinilor şi 

obiectivelor fiecăreia dintre organizaţii, cât şi a dome-

niilor de cooperare ulterioară. OLAF a fost implicat în 

cinci cazuri, participând la trei întâlniri de coordonare la 

Eurojust şi la una organizată într-un stat membru.

Potrivit unei practici împământenite deja, Preşedintele 

Eurojust şi Directorul General al OLAF s-au întâlnit, în 

2008, de două ori, pentru a discuta despre progresul 

făcut în atingerea obiectivelor comune.

Eurojust şi OLAF au organizat, la Haga, pe 3 şi 4 martie, 

o conferinţă comună pe tema dimensiunii internaţionale 

a fraudei şi corupţiei. Printre participanţi s-au numărat 

procurori, judecători şi reprezentanţi de nivel înalt ai 

autorităţilor naţionale competente din toate statele 

membre, precum şi procurori din SUA şi Norvegia.

Magistraţii de legătură

Eurojust îşi duce mai departe politica de încurajare a 

contactelor avute la nivel operativ, cu magistraţii de 

legătură.  

Eurojust a organizat câteva întâlniri de coordonare la 

care au participat magistraţi de legătură, în vederea 

obţinerii unor rezultate mai bune în cazuri care priveau 

mai mult de două state. Din experienţa Eurojust se 

observă că, în numeroase cazuri, magistraţii de legătu-

ră, care sunt detaşaţi de statele membre ale Uniunii în 

state terţe, ar putea contribui la activitatea operativă. 

Reţele

Reţeaua europeană de formare judiciară 

Pe 7 februarie 2008 s-a semnat un Memorandum de 

înţelegere cu Reţeaua europeană de formare judiciară 

(EJTN). Scopul acestuia este de a spori cooperarea din-

tre cele două instituţii, prin detaşarea la Eurojust a unor 
judecători şi procurori, în funcţie sau stagiari, veniţi 
din statele membre pentru a se familiariza cu sarcinile, 
funcţiile şi activităţile Eurojust. Pot fi avute în vedere şi 
alte forme de colaborare legate de formarea judiciară. 

Reţeaua privind infracţiunile de genocid

În fiecare an, Preşedinţia UE organizează o întâlnire a 
Reţelei europene a punctelor de contact privind persoa-
nele responsabile de genocid, crime împotriva umanită-
ţii şi crime de război, aşa-zisa Reţea privind infracţiunile 
de Genocid, creată în baza Deciziei Consiliului din 13 
iunie 2002.

La aceste întâlniri, care, din 2004, sunt organizate 
la sediul Eurojust, participă reprezentanţi din statele 
membre UE, de la Curtea Penală Internaţională (ICC), 
Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie 
(ICTY), Tribunalul Penal Internaţional pentru Ruanda, 
Eurojust, Comisia Europeană, Secretariatul General al 
Consiliului şi Interpol.

Eurojust a găzduit cea de-a cincea întâlnire a Reţelei 
privind genocidul, pe 17 şi 18 martie 2008. În cursul 
întâlnirii, s-a vorbit despre sediul Secretariatului Reţelei 
privind genocidul, în contextul discuţiilor despre noua 
Decizie Eurojust.

Organizaţii şi organisme internaţionale

Eurojustice 

Ca şi în anii anteriori, Eurojust a fost invitat să participe 
la conferinţa Eurojustice, ce a avut loc, anul acesta, la 
Edinburgh, între 29 septembrie şi 1 octombrie. La con-
ferinţă a fost lansată ideea creării unui forum pentru 
procurorii generali şi directorii autorităţilor de urmărire 
penală din statele membre ale Uniunii, mulţumindu-i-se 
Eurojust pentru că a acceptat să ofere sprijin în organi-
zarea unui astfel de forum. După cum se precizează în 
concluzii, Eurojustice le-ar putea oferi factorilor politici de 
decizie o bază mai amplă pentru definirea priorităţilor şi 
tendinţelor comune din domeniul justiţiei penale în UE.  

IberRed

La Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 
(IberRed), o reţea de puncte de contact pentru coo-
perarea judiciară din ţările Americii Centrale şi de Sud, 
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este un partener important al Eurojust în combaterea 
criminalităţii transfrontaliere.  

În iunie 2007, Eurojust şi reprezentanţii IberRed au 
convenit să negocieze un Memorandum de înţelegere 
(MoU). În 2008, au fost purtate aceste negocieri cu 
IberRed pe marginea MoU, ele fiind acum într-un stadiu 
final. Memorandumul va fi un pas important în inten-
sificarea relaţiilor cu ţările din America Centrală şi de 
Sud, proiectul acestui document prevăzând, între altele, 
facilitarea contactelor directe, schimbul de experienţă, 
schimbul de informaţii de altă natură decât cea operati-
vă şi participarea la întâlniri strategice. În 2008, au fost 
înaintate Colegiului Eurojust şase cazuri în care erau 
implicate ţări din America Centrală şi de Sud.

Asociaţia internaţională a procurorilor  

Eurojust este membru instituţional al Asociaţiei interna-
ţionale a procurorilor (IAP), o comunitate mondială de 
profesionişti în domeniu, din care fac parte procurori din 
peste 130 de ţări.  

În contextul celei de-a 8-a conferinţe regionale euro-
pene a IAP, organizate la Haga, pe tema infracţiunilor 
săvârşite din ură, un grup de 50 de procurori, judecători 
şi consilieri strategici, au vizitat Eurojust, la 13 martie, 
pentru a afla mai multe despre coordonarea investigaţi-
ilor şi a urmăririlor penale la nivelul Uniunii Europene.  

Eurojust a participat, de asemenea, atât la cea de-a 
13-a conferinţă anuală a IAP, consacrată „Noilor tehno-
logii folosite în comiterea de infracţiuni şi în urmărirea 
penală: Provocări şi oportunităţi”, cât şi la adunarea 
generală, care au avut loc la Singapore, în perioada 
27-31 august. Eurojust a prezidat atelierul pe tema 
conflictelor de jurisdicţie în cazurile de criminalitate 
informatică şi a avut ocazia să-şi întărească legăturile 
cu autorităţile de urmărire penală din diverse ţări, în 
cadrul luptei împotriva criminalităţii transfrontaliere. 

Actualul preşedinte al IAP este François Falletti, care a 
fost membru naţional Eurojust pentru Franţa, între 1 
septembrie 2004 şi 31 iulie 2008.

Statele terţe

Este esenţial ca Eurojust să colaboreze cu ţările vecine 
şi cu alţi parteneri din întreaga lume, pentru a com-
bate criminalitatea organizată. Una dintre priorităţile 

Eurojust, în 2008, continuă să fie consolidarea relaţiilor 

cu ţările din afara Uniunii Europene.  

Punctele de contact 

În 2008, Eurojust a avut 31 de puncte de contact în 23 de 

state din afara Uniunii, cu care a colaborat sistematic în 

cazurile ce au implicat ţări nemembre ale Uniunii. Ţările 

în care Eurojust are puncte de contact sunt: Albania, 

Argentina, Bosnia şi Herţegovina, Canada, Croaţia, 

Egipt, FYROM, Islanda, Israel, Japonia, Liechtenstein, 

Moldova, Mongolia, Muntenegru, Norvegia, Federaţia 

Rusă, Serbia, Singapore, Elveţia, Thailanda, Turcia, 

Ucraina şi SUA.  

Acordurile de cooperare

Norvegia

Un acord de cooperare cu Regatul Norvegiei a fost sem-

nat pe 28 aprilie 2005.

La Eurojust este detaşat un procuror de legătură norve-

gian, care participă atât la activitatea obişnuită a insti-

tuţiei, cât şi în cazurile ce implică Norvegia. În 2008, 

procurorul norvegian de legătură a înregistrat 30 de 

cazuri, din care 29 erau operative. Procurorul norvegian 

de legătură a organizat cinci întâlniri de coordonare şi 

a participat la şapte astfel de reuniuni. Norvegia a fost 

stat solicitat în 24 de cazuri.

Islanda

Pe 2 decembrie 2005 a fost semnat un acord cu 

Republica Islanda. În 2008, Eurojust a lucrat la două 

cazuri ce au implicat Islanda. Cum Islanda nu a detaşat 

un procuror de legătură la Eurojust, cooperarea con-

tinuă să se desfăşoare prin intermediul punctelor de 

contact.

SUA

De la semnarea acordului dintre SUA şi Eurojust, în 

noiembrie 2006, cooperarea s-a îmbunătăţit conside-

rabil. După intrarea în vigoare a acordului, în ianuarie 

2007, autorităţile americane au detaşat la Eurojust un 

procuror de legătură. Acest demers este esenţial pentru 

cooperarea intensă dintre Eurojust şi autorităţile SUA. 

În 2008, au existat 27 de cazuri ce implicau SUA, aceas-

tă ţară fiind reprezentată la 11 întâlniri de coordonare. 

Procurorul de legătură al SUA nu a înregistrat nici un 

caz în 2008.
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În vederea îmbunătăţirii cooperării dintre autorităţile 

americane şi Eurojust, precum şi dintre autorităţile naţi-

onale ale statelor membre şi cele americane, Eurojust 

a organizat, în noiembrie 2008, împreună cu SUA şi 

Comisia europeană, un seminar pe tema aplicării acor-

durilor UE-SUA privind asistenţa judiciară internaţională 

şi extrădarea. La eveniment au participat reprezentanţi 

de rang înalt ai autorităţilor americane, ai autorităţilor 

centrale şi judiciare din statele membre. Seminarul a 

urmărit să sensibilizeze participanţii în privinţa particu-

larităţilor sistemului juridic al SUA şi, respectiv, al state-

lor membre şi, de asemenea, să contribuie la depăşirea 

obstacolelor din calea cooperării practice.

Croaţia

Negocierile cu Croaţia s-au desfăşurat pe parcursul 

anului 2007, încheindu-se printr-un acord aprobat de 

Consiliul Miniştrilor de Justiţie şi Afaceri Interne din 

9 noiembrie 2007. Acordul, care nu a intrat încă în 

vigoare, prevede, între altele, posibilitatea detaşării 

unui procuror de legătură croat la Eurojust. În 2008, 

Colegiului i-au fost înaintate patru cazuri care au impli-

cat Croaţia.

Acordul intră în vigoare după ce ambele părţi şi-au 

notificat reciproc, în scris, faptul că toate procedurile 

interne au fost îndeplinite.

Elveţia

În 2006, Elveţia a convenit să deschidă negocieri-

le cu Eurojust în vederea unui acord de cooperare. 

Negocierile oficiale s-au purtat pe parcursul anului 2007 

şi 2008, iar acordul a fost semnat pe 27 noiembrie 

2008, prevăzând inter alia posibilitatea detaşării unui 

procuror de legătură elveţian la Eurojust. Până acum, 

cooperarea cu Elveţia a continuat să se desfăşoare prin 

intermediul punctelor de contact. În 2008, Elveţia a fost 

implicată în 26 de cazuri şi a participat la 10 întâlniri de 

coordonare.  

Acordul intră în vigoare după ce ambele părţi şi-au 

notificat reciproc, în scris, faptul că toate procedurile 

interne au fost îndeplinite.

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Cum FYROM este o ţară candidată, ea s-a aflat, în 2008, 

pe lista de priorităţi a Eurojust, în ceea ce priveşte acor-

durile de cooperare. Negocierile au început după imple-

mentarea de către această ţară a legislaţiei în materie 

de protecţia datelor şi s-au finalizat în aprilie 2008. Pe 

28 noiembrie 2008, s-a încheiat acordul. Acesta preve-

de, inter alia, posibilitatea detaşării unui procuror de 

legătură la Eurojust.

Acordul intră în vigoare după ce ambele părţi şi-au 

notificat reciproc, în scris, faptul că toate procedurile 

interne au fost îndeplinite.

Federaţia Rusă

În 2006 s-au purtat două runde de negocieri cu 

Federaţia Rusă, care au continuat în 2008. La întâlnirea 

dintre cele două delegaţii din iulie 2008, s-au discutat 

toate chestiunile încă nesoluţionate, ce se datorează 

diferenţelor dintre respectivele sisteme juridice. Unele 

probleme importante nu au fost încă soluţionate, printre 

ele numărându-se aspectele legate de protecţia datelor. 

Este necesară continuarea negocierilor pentru soluţio-

narea chestiunilor nerezolvate încă.  

Ceremoniile de semnare a acordurilor de cooperare cu Elveţia (stânga) şi cu Fosta Republică Iugoslavă  

a Macedoniei (dreapta)
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Ucraina

Negocierile, care începuseră deja, nu au putut fi conti-

nuate, din cauza problemelor nerezolvate în materie de 

protecţia datelor. De îndată ce se va înregistra progresul 

necesar în acest domeniu, negocierile vor continua.

Alte state terţe

Pe parcursul anului 2008, Eurojust a continuat să-şi 

dezvolte relaţiile cu alte ţări, în special din Balcanii de 

Vest, contribuind, în acelaşi timp, la proiectele şi iniţia-

tivele regionale pe care UE le desfăşoară în acea zonă. 

Eurojust a fost, de asemenea, gazda mai multor vizite 

de studiu, întreprinse de reprezentanţi ai unor ţări din 

întreaga lume. În vederea începerii negocierilor oficiale 

pentru acordurile de cooperare, la Eurojust au venit în 

vizită de studiu delegaţii din următoarele ţări: Moldova, 

Muntenegru, Israel, Liechtenstein şi Republica Capului 

Verde. Au fost discutate şi planificate pentru anul 2009 

vizite de studiu ale unor delegaţii din Serbia, Bosnia şi 

Herţegovina şi Azerbaidjan. În 2008, Eurojust a primit 

procurori din Coreea de Sud şi Ucraina, a căror misiune 

a fost mai de durată, obiectivul fiind acela de a afla mai 

multe despre Eurojust şi activitatea sa. În noiembrie 

2008, Eurojust a fost gazda unei întâlniri tactice cu ţări-

le MEDA (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, 

Teritoriile Palestiniene, Siria şi Tunisia), destinată îmbu-

nătăţirii cooperării judiciare şi încurajării acestor ţări de 

a desemna puncte de contact cu Eurojust.

Cea de-a zecea aniversare a EJN, Madeira, Portugalia
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5 	 N O U A 	 D E C I Z I E 	 E U R O J U S T	

Pe 16 decembrie 2008, Consiliul de Miniştri a adoptat 

Decizia privind consolidarea Eurojust şi modificarea 

Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust, în vede-

rea întăririi luptei împotriva infracţiunilor grave.  

Dând dovadă de un sprijin puternic faţă de Eurojust, 

care a fost implicat în discuţii în calitate de observator, 

Consiliul a negociat noua Decizie în mai puţin de un an, 

în urma unei iniţiative înaintate de un grup de paispre-

zece state membre, la începutul Preşedinţiei slovene, în 

ianuarie 2008. Propunerea a venit în urma unor discuţii 

amănunţite purtate pe marginea viitorului Eurojust, 

lansate în septembrie 2006, o dată cu seminarul de la 

Viena şi continuate cu Comunicarea Comisiei privind 

viitorul Eurojust şi al EJN, precum şi cu seminarul de 

la Lisabona.  

Statele membre trebuie să-şi pună legislaţia naţională 

în conformitate cu noua Decizie în maximum doi ani de 

la publicarea ei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

În vederea stimulării unei implementări cât mai rapide 

în toate statele membre şi a coordonării acestui demers 

la nivel naţional, Eurojust, împreună cu Preşedinţiile 

UE, Secretariatul Consiliului şi Comisia Europeană, au 

început să lucreze, în ultimul trimestru al anului 2008, 

la pregătirea unui Plan de implementare.

Noua Decizie Eurojust face referire la cinci domenii 

principale în care se urmăreşte consolidarea rolului şi 

capacităţilor Eurojust.  

1. Îmbunătăţirea capacităţilor operaţionale ale Eurojust

Este consolidat statutul membrului naţional. Durata 

mandatului unui membru naţional va fi de cel puţin 

patru ani, cu posibilitate de reînnoire.  

Pentru asigurarea unei contribuţii continue şi eficiente 

la atingerea obiectivelor Eurojust, locul de muncă obiş-

nuit al membrului naţional va fi la sediul Eurojust, iar 

membrul naţional va fi ajutat de un adjunct şi de o altă 

persoană care va avea rolul de asistent.  

Se va înfiinţa un serviciu de Permanenţă pentru 

Coordonare (OCC), capabil să primească şi să pro-

ceseze, în orice moment, cererile privind cooperarea 

judiciară.  

2. Întărirea puterilor Eurojust

Sarcinile Eurojust vor spori. Membrii naţionali, care 

acţionează în numele Eurojust, au dreptul să le solicite 

autorităţilor naţionale să ia anumite măsuri speciale de 

anchetă şi/sau orice alte măsuri justificate, în scopul 

vizat de investigaţie sau de urmărirea penală.  

Atunci când acţionează în plen, în Colegiu, Eurojust 

beneficiază de puterea de a emite avize neobligatorii 

pentru rezolvarea situaţiilor de conflicte de jurisdicţie, 

precum şi în cazurile în care au fost raportate către 

Eurojust refuzuri sau dificultăţi repetate legate de exe-

cutarea cererilor de cooperare judiciară, inclusiv în pri-

vinţa instrumentelor ce conferă efectivitate principiului 

recunoaşterii reciproce.
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Pentru crearea unei echivalenţe a puterilor membrilor 
naţionali, au fost adoptate noi dispoziţii ce reglementea-
ză puterile conferite membrilor naţionali, în calitatea lor 
de reprezentanţi ai autorităţilor naţionale. 

Membrilor naţionali li se va acorda cel puţin puterea de 
primi, transmite, facilita, monitoriza şi oferi informaţii 
suplimentare legate de executarea cererilor de coope-
rare judiciară.  

Cu acordul autorităţii naţionale competente, membrul 
naţional va avea dreptul să exercite următoarele puteri: 
emiterea şi executarea cererilor de cooperare judiciară, 
ordonarea, în statul membru din care provine, a unor 
măsuri de anchetă care, la întâlnirile de coordonare 
organizate de Eurojust, sunt considerate necesare, 
precum şi autorizarea şi coordonarea, în statul membru 
din care provine, a livrărilor supravegheate. În cazurile 
urgente, atunci când nu se poate identifica sau contacta 
în timp util autoritatea naţională competentă, membrul 
naţional are, de asemenea, dreptul să autorizeze şi să 
coordoneze livrările sub supraveghere şi să execute 
cererile.  

Atunci când conferirea acestor puteri, cu acordul auto-
rităţii naţionale competente sau în cazurile de urgenţă, 
este contrară prevederilor constituţionale sau unor 
aspecte fundamentale ale sistemului judiciar penal naţi-
onal, membrul naţional va avea cel puţin competenţa să 
înainteze autorităţii naţionale competente o propunere 
în sensul exercitării respectivelor puteri.  

3. Îmbunătăţirea schimbului de informaţii

Statele membre trebuie să informeze Eurojust în legă-
tură cu cazurile în care cel puţin trei ţări membre sunt 
direct implicate şi în care au fost transmise cereri de 
cooperare judiciară către cel puţin două state membre, 
atunci când se aplică una din următoarele situaţii: (a) 
există indicii faptice conform cărora este implicată o 
organizaţie criminală, (b) cazul ar putea avea o impor-
tantă dimensiune transfrontalieră, sau (c) infracţiunea 
vizată este una din următoarele: trafic de persoane, 
exploatare sexuală a minorilor şi pornografie infantilă, 
trafic de droguri, trafic de arme, corupţie, fraudă ce 
aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene sau falsificarea monedei Euro.  

Membrii naţionali sunt, de asemenea, împuterniciţi să 

primească de la autorităţile interne informaţii despre 

constituirea de echipe comune de anchetă, cazurile de 

conflict de jurisdicţie, livrările supravegheate şi dificul-

tăţile recurente cauzate de refuzurile de executare a 

cererilor de cooperare judiciară.

4.  Sporirea cooperării cu autorităţile naţionale şi punc-

tele de contact ale EJN

În vederea consolidării bazei naţionale a Eurojust, 

noua Decizie prevede constituirea unui ENCS (Sistem 

al Eurojust de coordonare naţională), care să asigure 

coordonarea activităţii desfăşurate de corespondentul 

naţional pentru Eurojust, corespondentul naţional în 

materie de terorism, corespondentul naţional pentru EJN 

şi până la trei alte puncte de contact ale EJN, precum şi 

de punctele de contact ale altor reţele europene.    

ENCS mai are ca obiective: să se asigure că CMS 

(Sistemul de management al cazurilor) primeşte infor-

maţii în mod eficient şi fiabil; să ofere asistenţă în a sta-

bili dacă un caz ar trebui soluţionat cu ajutorul Eurojust 

sau al EJN; să menţină relaţii strânse cu Unitatea 

naţională a Europol; şi să-i ajute pe membrii naţionali 

la identificarea autorităţilor interne relevante pentru 

executarea cererilor. 

5.  Consolidarea relaţiilor cu partenerii privilegiaţi şi 

statele terţe

Noua Decizie oferă un cadru legal pentru consolidarea 

relaţiilor dintre Eurojust şi alţi parteneri, cum ar fi EJN, 

Europol, OLAF, Frontex, SitCen şi Interpol. De ase-

menea, anticipează integrarea Secretariatului Reţelei 

pentru echipe comune de anchetă şi al celei privind 

genocidul, în cadrul personalului Eurojust.  

Un alt aspect este posibilitatea ca Eurojust să detaşeze 

magistraţi de legătură în state terţe, cu condiţia înche-

ierii unui acord de cooperare cu respectivele ţări.  

În fine, Eurojust are dreptul să coordoneze executarea 

cererilor de cooperarea judiciară adresate sau primite 

din partea unor state terţe, cu acordul statelor membre 

vizate. 
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6 	 	I M P L E M E N T A R E A 	 C O N C L U Z I I L O R	
C O N S I L I U L U I	

Pe 18 aprilie 2008, Consiliul JAI a adoptat Concluziile 
celui de-al şaselea Raport Anual Eurojust (Document 
UE 8062, 4 aprilie 2008). Consiliul a formulat, de ase-
menea, linii directoare şi sarcini care să fie luate în 
considerare de Eurojust, de statele membre şi de alte 
entităţi. 

Aşa cum a procedat încă de la Raportul Anual 2006, în 
cele ce urmează, Eurojust prezintă o serie de comentarii 
ce oferă un feed-back în privinţa punerii în practică a 
Concluziilor Consiliului şi, mai exact, a liniilor directoare 
şi a sarcinilor cheie stabilite pentru Eurojust.

Subiect Linii	directoare	şi	sarcini	
pentru Eurojust

Stadiul	implementării

Cifre privind evaluarea 
activităţii operative/
volumului de cazuri 

Punerea accentului pe cazurile de 
criminalitate gravă, transnaţională, 
pentru care este nevoie de 
coordonare. 

Contribuţia la discuţiile privind 
întărirea capacităţilor Eurojust de 
coordonare a activităţilor desfăşurate 
de autorităţile competente din statele 
membre. 

Eurojust a fost invitat să contribuie la negocierile 
purtate pe marginea modificării Deciziei Eurojust. Grupul 
de lucru COPEN a vizitat Eurojust în cursul acestor 
negocieri. Noua Decizie Eurojust aduce îmbunătăţiri 
în materie de schimb de informaţii şi de consolidare 
a cooperării cu autorităţile naţionale şi punctele de 
contact EJN, sporind astfel capacitatea Eurojust de a 
viza în principal şi de a coordona cazurile penale grave şi 
multilaterale. 

Continuarea evaluării calităţii cazurilor.  A fost menţinută distincţia dintre cazurile standard şi 
cele complexe, folosindu-se, în acelaşi timp, şi alte 
statistici, pentru ilustrarea naturii şi complexităţii 
cazuisticii (a se vedea Capitolul 2). În Programul de 
Lucru 2009 se prevede întocmirea unui nou Ghid comun 
de cazuistică, ce ar putea include linii directoare pentru 
activităţile operative care ar urma să fie înregistrate ca 
dosare de lucru temporare în CMS şi care acum nu sunt 
înregistrate, în general.  

Folosirea puterilor 
conferite Eurojust în 
baza articolelor 6 şi 7

Menţinerea unei abordări proactive 
în coordonarea investigaţiilor şi 
urmăririlor penale, în vederea 
sprijinirii autorităţilor naţionale 
competente pentru a obţine cele mai 
bune rezultate cu putinţă. 

Anul acesta s-a înregistrat un număr mai mare de cereri 
în baza articolului 6(a). Totuşi, Eurojust şi-a folosit 
formal puterile conferite doar în foarte puţine cazuri.  

În noua Decizie Eurojust sunt prevăzute îmbunătăţiri ale 
schimbului de informaţii şi întărirea puterilor membrilor 
naţionali şi ale Colegiului, ceea ce sporeşte şansele 
unei abordări proactive în coordonarea investigaţiilor şi 
urmăririlor penale.

Asocierea tot mai frecventă a Eurojust în dosarele de 
lucru analitice ale Europol şi, în general, cooperarea 
sporită dintre cele două organizaţii constituie baza 
pentru oferirea unui sprijin mai bun autorităţilor 
naţionale. Experţii desemnaţi ai Eurojust au participat la 
întâlniri operative şi schimburi reciproce de informaţii. 
De asemenea, analiştii Europol au luat parte la întâlniri 
de coordonare. În câteva operaţiuni din cazuri complexe, 
s-a căzut de acord asupra efectuării unor acţiuni 
coordonate. Sprijinul judiciar pentru dosarele de lucru 
analitice ale Europol a fost recunoscut ca fiind de o 
deosebită importanţă pentru obiectivele proactive atât 
ale Europol, cât şi ale Eurojust. 
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Subiect Linii	directoare	şi	sarcini	
pentru Eurojust

Stadiul	implementării

Îmbunătăţirea capacităţii analitice 
de procesare a datelor, în vederea 
îndeplinirii unui rol proactiv în 
promovarea cooperării şi coordonării 
investigaţiilor şi urmăririlor penale 
dintre autorităţile naţionale judiciare 
sau alte autorităţi competente din 
statele membre. 

CMS permite efectuarea unei analize încrucişate pentru 
fiecare caz în parte. Pentru îmbunătăţirea introducerii 
datelor în CMS, a fost instalată o nouă versiune a acestui 
sistem, urmărindu-se, în acelaşi timp, printr-un viitor 
proiect E-POC III+, să se mărească funcţionalitatea 
programului, astfel încât să fie procesate mai multe 
date, la un nivel calitativ mai înalt. Au fost recrutaţi 
noi asistenţi în domeniul managementului de caz, iar 
utilizatorii CMS au beneficiat de sesiuni de formare, 
pentru îmbunătăţirea calităţii datelor.

Cooperarea sporită cu Europol permite dezvoltarea 
unor capacităţi analitice complementare pentru analiza 
Europol, asigurând totodată capacitatea Eurojust de a-şi 
îndeplini rolul de promovare proactivă a cooperării şi 
coordonării internaţionale.

Noi funcţionalităţi IT Folosirea deplină a funcţionalităţilor IT, 
precum sistemele de videoconferinţă 
şi instalaţiile de comunicare securizată 
cu Europol şi statele membre, pentru 
schimbul de informaţii şi intensificarea 
cooperării. 

Proiectul de conectare a statelor membre a dus la 
extinderea folosirii conexiunii securizate de e-mail 
dincolo de birourile naţionale, până la autorităţile 
din statele membre, în urma unui proiect pilot cu 
Slovacia. În noiembrie 2008, erau conectate 22 de state 
membre. Acest sistem de e-mail permite transmiterea 
documentelor în mod securizat, eficient şi la timp.

Eurojust a achiziţionat instalaţiile necesare pentru 
asigurarea unui sistem sofisticat de videoconferinţă. 
Echipamentul a fost pus la dispoziţia întregii organizaţii. 
O dată cu echipamentul de videoconferinţă, acum pot fi 
folosite şi instalaţiile de interpretare simultană.  

Evaluarea şi analiza 
activităţilor legate de 
cazuistică

Exploatarea potenţialului de analiză a 
activităţilor legate de cazuistică.

Diseminarea, în rândul practicienilor, 
a expertizei privind cele mai bunele 
practici existente şi soluţiile posibile.

Cooperarea dintre Eurojust şi Europol pe marginea 
datelor analitice a sporit, atât la nivel strategic, cât şi 
operativ.  Familiarizarea cu modul de funcţionare al 
celuilalt a dus la o mai bună înţelegere a diferitelor 
puncte de interes şi a potenţialului de complementaritate 
pe care le prezintă rapoartele de analiză întocmite de 
Eurojust şi, respectiv, de Europol. Analizele strategice 
şi operative ale Eurojust s-au concentrat pe probleme 
şi instrumente de cooperare judiciară, precum şi pe 
examinarea amănunţită a datelor judiciare. Eurojust 
se ocupă în prezent de perfecţionarea instrumentelor 
de evaluare şi a conceptelor sale privind diseminarea 
cunoştinţelor şi celor mai bune practici din domeniul 
cazuisticii şi al activităţilor aferente. 

Diseminarea cunoştinţelor, a celor mai bune practici 
şi a expertizei se face nu numai în cadrul întâlnirilor 
tactice şi de coordonare organizate de Eurojust, ci şi 
prin intermediul manualului privind JIT, de exemplu, sau 
cu ocazia seminariilor strategice. Eurojust a organizat, 
printre altele, o întâlnire strategică comună, pe tema 
„Priorităţile OCTA şi urmăririle penale transfrontaliere”, în 
cooperare cu Europol. Constatările făcute cu acest prilej, 
cuprinse în raportul final, vizau în special problemele 
recurente sau piedicile din calea cooperării judiciare 
transfrontaliere. Concluziile raportului au fost trimise 
Consiliului în mai 2008.



51

Subiect Linii	directoare	şi	sarcini	
pentru Eurojust

Stadiul	implementării

Furnizarea de analize pentru 
Europol, ca o contribuţie la Evaluarea 
Ameninţărilor legate de Crima 
Organizată (OCTA).

Eurojust a contribuit la evaluarea OCTA realizată de 
Europol, prin includerea unei secţiuni ce viza, în special, 
probleme de asistenţă judiciară internaţională şi se baza 
pe constatări făcute în cadrul întâlnirilor strategice pe 
marginea OCTA.  

Contribuţiile Eurojust la evaluarea ROCTA şi la Raportul 
TE-SAT ale Europol au cuprins, de asemenea, atât o 
analiză cantitativă, cât şi una calitativă a cazuisticii 
Eurojust. 

Reţele de puncte de 
contact în materie 
de criminalitate 
informatică şi punct de 
contact central pentru 
persoane dispărute

Coordonarea cu alte organizaţii 
sau organisme internaţionale care 
acţionează în domenii relevante, 
pentru evitarea suprapunerilor şi 
dublării eforturilor.

Eurojust a susţinut la Atena, o întâlnire strategică pe 
tema criminalităţii informatice, la care au participat 
reprezentanţi din statele membre, inclusiv puncte de 
contact naţionale în materie de criminalitate informatică, 
reprezentanţi ai SUA, ai Comisiei Europene, ai UNODC, 
ai Consiliului Europei, ai Europol şi ai Cybex. Aceştia au 
abordat chestiuni legate de criminalitatea informatică, 
ceea ce a permis participanţilor să afle mai multe atât 
despre existenţa, organizarea şi obiectivele reţelei 24/7, 
înfiinţată sub îndrumarea generală a Consiliului Europei, 
cât şi despre activitatea complementară a Eurojust în 
cazurile de criminalitate informatică.

În 2008, Eurojust a definit rolul Punctului de contact 
pentru protecţia copilului, în vederea stabilirii de relaţii 
strânse de cooperare cu alte organizaţii şi organisme 
competente în acest domeniu. Punctul de contact 
a cooperat cu Europol, Interpol, UNODC, Comisia 
şi Coaliţia UE a grupurilor angajate în combaterea 
difuzării comerciale pe Internet a unor imagini legate de 
exploatarea sexuală a copiilor.  

Ţări terţe Continuarea dezvoltării relaţiilor 
externe şi încheierea de acorduri 
de cooperare cu state terţe, care să 
cuprindă, între altele, prevederi clare 
privind protecţia datelor.

În noiembrie 2008, au fost încheiate acorduri de 
cooperare cu Elveţia şi Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei.

În noiembrie 2008, a avut loc seminarul pe tema 
pregătirilor pentru intrarea în vigoare a acordurilor 
UE-SUA privind extrădarea şi asistenţa judiciară 
internaţională, organizat de SUA, Comisia Europeană şi 
Eurojust.

Negocierile cu Federaţia Rusă sunt în curs, o întâlnire în 
acest sens având loc în iulie.  

Negocierile cu Ucraina nu au putut continua din cauza 
legislaţiei insuficiente în materie de protecţie a datelor.

Eurojust a fost gazda unor vizite de studiu prelungite din 
partea unor procurori din Ucraina şi Coreea de Sud.

Liechtenstein, Muntenegru, Republica Capului Verde, 
Serbia şi Israel şi-au exprimat dorinţa de a începe 
negocieri în vederea unor acorduri de cooperare.  

În vederea începerii negocierilor oficiale pentru acordurile 
de cooperare, la Eurojust au venit în vizită de studiu 
delegaţii din Liechtenstein, Muntenegru, Republica 
Capului Verde şi Moldova. Toate aceste ţări se află deja 
pe lista de priorităţi privind negocierile din 2009.  
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Subiect Linii	directoare	şi	sarcini	
pentru Eurojust

Stadiul	implementării

În vederea dezvoltării relaţiilor existente, au fost 
intensificate contactele cu Bosnia şi Herţegovina.

A fost organizată o întâlnire tactică cu ţările MEDA, în 
scopul îmbunătăţirii cooperării judiciare şi încurajării 
statelor MEDA să numească puncte de contact pentru 
Eurojust.

Eurojust – OLAF Încheierea de înţelegeri de lucru cu 
OLAF.

În septembrie 2008, a fost semnat un acord de 
cooperare practică între Eurojust şi OLAF.

Schimb de informaţii 
între Eurojust şi 
Europol

Sporirea în continuare a schimbului de 
informaţii.

Pe lângă cooperarea generală dintre cele două organizaţii 
şi cea sporită, din cadrul dosarelor de lucru analitice 
ale Europol, în urma Declaraţiei Consiliului aprobate în 
iunie 2008, Preşedinţia UE a înfiinţat şi un grup de lucru 
format din reprezentanţi ai Eurojust şi Europol, al cărui 
obiectiv este îmbunătăţirea pe mai departe a cooperării 
dintre cele două entităţi, în special în contextul dosarelor 
de lucru analitice ale Europol. Obiectivul va fi atins prin 
modificarea acordului de cooperare existent. Colaborarea 
dintre Europol şi Eurojust a avut ca rezultat un proiect 
de text comun şi o notă explicativă ce au fost înaintate 
grupului de lucru.

Tot pe marginea asocierii Eurojust la dosarele de lucru 
analitice ale Europol, a fost elaborat un ghid comun 
bazat pe cadrul legal actual şi pe experienţa practică.  

De asemenea, au fost identificate bunele practici în 
materie de organizare internă la Eurojust, de numire a 
punctelor de contact şi de manevrare, de către experţii 
Eurojust, a informaţiilor legate de dosarele de lucru 
analitic ale Europol.

A devenit operaţională conexiunea securizată, destinată 
transmiterii în siguranţă a informaţiilor operative, 
strategice şi tehnice, pe baza Acordului Europol-Eurojust.

Eurojust – EJN Dezvoltarea în continuare a legăturilor 
de la nivel naţional, în scopul unei 
mai bune coordonări a activităţilor 
respective. 

Noua Decizie Eurojust prevede, inter alia, introducerea, 
la nivel naţional, a unui Sistem Eurojust de coordonare 
naţională, menit să întărească relaţiile dintre Eurojust şi 
EJN, să amelioreze coordonarea activităţilor lor, pe baza 
principiului complementarităţii, şi să evite eventualele 
suprapuneri ale eforturilor făcute.

Mandatul european de 
arestare (EAW)

Includerea în Raportul anual a 
informaţiilor legate de datele primite 
din partea statelor membre despre 
încălcarea limitelor de timp, precum şi 
a analizei acestor date.

S-au strâns date statistice privind cazurile legate 
de executarea de mandate europene de arestare şi 
încălcările limitelor de timp raportate la Eurojust.
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7 	 	O B I E C T I V E L E 	 S T R A T E G I C E 	 Ş I	
R E A L I Z Ă R I L E 	 D I N 	 2 0 0 8	

Obiectivele strategice stabilite de Colegiu pentru 2008 

şi 2009 sunt:

1. Obţinerea asigurării că în materie de terorism:

• Eurojust se ocupă mai eficient de cazurile specifice 

şi că există structuri care să încurajeze autorităţile 

competente din statele membre să transmită către 

Eurojust toate informaţiile în materie de terorism, 

prevăzute de Decizia Consiliului din acest dome-

niu.

• Eurojust are capacitatea de a procesa şi gestiona 

informaţiile care îi sunt transmise în materie de 

terorism.  

• Eurojust contribuie la aspectele de politică în 

materie de terorism.

2. Îmbunătăţirea lucrului de caz prin:

• Crearea unor proceduri standardizate pentru lucrul 

de caz.

• Implementarea unui Sistem de evaluare a lucrului 

de caz.

• Crearea unei instalaţii pentru conexiuni mobile 

securizate.

• Crearea unui mediu de asistenţă ITC solid şi secu-

rizat, pentru lucrul de caz. 

• Crearea unor conexiuni securizate cu autorităţile 

naţionale din toate statele membre.

3. Creşterea numărului de cazuri complexe înaintate 

Eurojust de către statele membre.

4. Convingerea statelor membre să le ofere membrilor 

naţionali Eurojust sprijinul necesar, pentru ca aceştia să 

se poată ocupa de activitatea operativă şi de alte res-

ponsabilităţi ce le revin în calitate de membri naţionali.

5. Structurarea şi dezvoltarea, în continuare, a cooperă-

rii dintre Eurojust, EJN, Europol şi OLAF.

6. Încheierea a cel puţin trei acorduri formale de coope-

rare cu ţări din afara Uniunii Europene şi cu organisme 

internaţionale, şi consolidarea cooperării dintre statele 

membre şi ţări din exteriorul Europei.

Eurojust a prezentat deja, în capitolele anterioare, rea-

lizările înregistrate, pe parcursul anului 2008, în dome-

niile susmenţionate.  

Dezvoltarea CMS, introducerea, în statele membre, a 

unei conexiuni securizate prin e-mail şi instalarea echi-

pamentelor de videoconferinţă contribuie la punerea în 

practică a celorlalte obiective. 

În plus, noua Decizie a Consiliului privind consolidarea 

Eurojust va conferi acestui organism mai multă efici-

enţă, constituind, în acelaşi timp, o bază solidă pentru 

atingerea pe mai departe a obiectivelor sale. 

Noua Decizie Eurojust prevede, printre altele, îmbu-

nătăţirea schimbului de informaţii, întărirea puterilor 

membrilor naţionali şi ale Colegiului, consolidarea coo-

perării cu autorităţile naţionale şi punctele de contact 

EJN, precum şi sporirea cooperării cu statele terţe şi cu 

celelalte organisme şi reţele ale Uniunii Europene, în 

special EJN, Europol şi OLAF.    

Punerea în aplicare deplină a Deciziei Eurojust din 2002 

şi implementarea noii Decizii a Consiliului privind con-

solidarea Eurojust vor constitui o bază solidă şi vor per-

mite Eurojust să joace un rol mai eficient în sprijinirea 

autorităţilor naţionale în combaterea infracţionalităţii 

transfrontaliere grave şi să atingă obiectivele pe care 

le-a fixat pentru 2008 şi 2009.   

Obiectivele pentru anii următori vor fi integrate în pre-

zentările generale pentru perioada 2010-2014, fiind 

axate în special pe punerea în aplicare a noii Decizii 

Eurojust.
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Vizita la Eurojust a dlui Jozias van Aartsen, Primarul oraşului 

Haga

Vizita la Eurojust a dlui Jo Vandeurzen, Ministrul Justiţiei din 

Belgia

Vizita Procurorilor Generali din Statele Baltice (de la stânga la 

dreapta): dl. Bundzis, dl. Janis Maizitis, Procuror General al 

Letoniei, dl. Norman Aas, Procuror Şef al Estoniei, dl. Sepp, 

dna. Čekelienė şi dl. Algimantas Valantinas, Procuror General al 

Lituaniei
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A N E X A 	 1	  
Misiunea,	sarcinile	şi	structura	Eurojust	  
(potrivit	Deciziei	Consiliului	2002/187/JAI)

Misiune şi Sarcini

Eurojust este un organism de cooperare judiciară, creat 

pentru a contribui la asigurarea unui nivel ridicat de 

siguranţă într-un spaţiu de libertate, securitate şi justi-

ţie. A fost înfiinţat în urma deciziei Consiliului European 

de la Tampere (15-16 octombrie 1999), în vederea 

îmbunătăţirii luptei împotriva formelor grave de infrac-

ţionalitate, printr-o coordonare optimă a acţiunilor de 

investigaţie şi urmărire penală desfăşurate pe teritoriul 

a mai mult de un stat membru, cu respectarea deplină 

a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Pe 14 decembrie 2000, Consiliul Uniunii Europene a 

înfiinţat, în mod oficial, unitatea provizorie de coope-

rare penală „Pro-Eurojust”. Procurori din toate statele 

membre au încercat şi au testat diferite concepte, 

menite să consolideze lupta împotriva formelor grave de 

infracţionalitate, prin facilitarea coordonării acţiunilor de 

investigaţie şi urmărire penală din cadrul UE.

Pro-Eurojust şi-a început activitatea pe 1 martie 2001. 

Eurojust a fost, la rândul său, instituit prin Decizia 

din 28 februarie 2002, ca organism al UE, având per-

sonalitate juridică (a se vedea Decizia Consiliului din 

28 februarie 2002 de instituire a Eurojust, în scopul 

consolidării luptei împotriva formelor grave de infrac-

ţionalitate, 2002/187/JAI). Eurojust este primul orga-

nism permanent creat în scopul cooperării judiciare în 

spaţiul juridic european, şi este finanţat de la bugetul 

general al UE.

Eurojust este monitorizat de o Autoritate comună de 

control, independentă, care se asigură că procesarea 

datelor cu caracter personal este efectuată în confor-

mitate cu Decizia Eurojust. Această autoritate soluţi-

onează, de asemenea, apelurile formulate de diverse 

persoane cu privire la accesul la informaţii cu caracter 

personal.

Eurojust stimulează şi îmbunătăţeşte coordonarea inves-

tigaţiilor şi urmăririlor penale desfăşurate de autorităţile 

competente din statele membre şi consolidează coope-

rarea dintre aceste autorităţi, în special prin facilitarea 

executării cererilor de asistenţă judiciară internaţională 

şi de extrădare. Eurojust sprijină, în orice mod posibil, 

autorităţile competente ale statelor membre, pentru a 

eficientiza investigaţiile şi urmăririle penale ale acestora 

în cazurile de infracţionalitate transfrontalieră.

La cererea unui stat membru, Eurojust poate oferi asis-

tenţă la investigaţiile şi urmăririle penale desfăşurate de 

respectivul stat membru şi în relaţie cu un stat care nu 

este membru al Uniunii, în cazul în care a fost încheiat un 

acord de cooperare în acest sens sau dacă există un inte-

res fundamental pentru oferirea unei astfel de asistenţe.

Competenţa Eurojust acoperă aceleaşi tipuri de infracţi-

uni pentru care este competent şi Europol, de exemplu, 

terorismul, traficul de droguri, traficul de persoane, 

contrafacerea, spălarea banilor, criminalitatea informa-

tică, infracţiunile contra patrimoniului privat sau public, 

inclusiv frauda şi corupţia, infracţiunile care afectează 

interesele financiare ale Comunităţilor Europene, infrac-

ţiunile contra mediului şi apartenenţa la organizaţii cri-

minale. Pentru alte tipuri de infracţiuni, Eurojust poate 

oferi asistenţă la investigaţii şi urmărire penală, la cere-

rea unui stat membru.

Eurojust le poate solicita autorităţilor competente ale 

statelor membre vizate să ia în considerare următoa-

rele:

— să investigheze sau să urmărească penal anumite 

fapte;

— să se coordoneze între ele;

— să accepte că una dintre ţări este mai bine plasată 

decât cealaltă pentru a efectua urmărirea penală;

— să creeze o echipă comună de anchetă; sau

— să pună la dispoziţia Eurojust informaţiile necesa-

re pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin.

Mai mult, Eurojust:

— se asigură că autorităţile competente se informea-

ză reciproc în privinţa investigaţiilor şi urmăririlor 

penale în legătură cu care a fost sesizat;

— asistă autorităţile competente, realizând cea mai 

bună coordonare posibilă a investigaţiilor şi a 

urmăririlor penale;
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— oferă asistenţă în vederea îmbunătăţirii cooperării 
dintre autorităţile naţionale competente, în special 
pe baza analizelor Europol;

— cooperează şi se consultă cu Reţeaua Judiciară 
Europeană (EJN), foloseşte baza de date cu 
documentaţie a acesteia şi contribuie la alimen-
tarea ei;

— în conformitate cu obiectivele sale, poate încerca 
să amelioreze cooperarea şi coordonarea dintre 
autorităţile competente şi să înainteze cereri de 
asistenţă judiciară, atunci când acestea: (i) sunt 
formulate de autoritatea competentă a unui stat 
membru, (ii) vizează investigaţia sau urmărirea 
penală efectuată de respectiva autoritate într-un 
anumit caz, şi (iii) necesită intervenţia Eurojust în 
vederea unei acţiuni coordonate;

— poate oferi asistenţă Europol, în special sub formă 
de opinii pe marginea analizelor efectuate de 
Europol; şi

— poate furniza sprijin logistic, de pildă ajutor în 
privinţa traducerii, a interpretării şi a organizării 
întâlnirilor de coordonare.

Pentru a-şi îndeplini sarcinile, Eurojust întreţine 
relaţii privilegiate cu EJN, Europol, Oficiul European 
AntiFraudă (OLAF) şi magistraţii de legătură. De ase-
menea, prin intermediul Consiliului, este în măsură 
să încheie acorduri de cooperare cu state nemembre 
UE şi cu organizaţii sau organisme internaţionale, în 
vederea schimbului de informaţii sau a detaşării de 
reprezentanţi.

Structura

Eurojust este format din 27 de membri naţionali, câte 
unul din fiecare stat membru al Uniunii Europene. 
Aceştia sunt detaşaţi, în conformitate cu legislaţia naţi-
onală din statul pe care îl reprezintă, fiind de profesie 
judecători, procurori sau ofiţeri de poliţie cu o compe-
tenţă echivalentă.

Statutul, durata mandatului, natura şi limitele puterilor 
judiciare conferite fiecărui membru naţional sunt prevă-

zute de legislaţia naţională a statului membru care l-a 
desemnat.

Mai multe state membre au numit adjuncţi şi asistenţi 
care să-i ajute şi să-i suplinească pe membrii naţionali. 
Unii dintre membrii naţionali sunt, de asemenea, spri-
jiniţi în activitatea lor operativă de zi cu zi, de experţi 
naţionali detaşaţi (SNE), numiţi de autorităţile naţionale 
în acest scop. SNE fac parte din administraţia Eurojust, 
dar colaborează îndeaproape cu Birourile lor Naţionale.

Membrii naţionali formează Colegiul Eurojust, care răs-
punde de organizarea şi funcţionarea acestui organism. 
Eurojust îşi poate îndeplini sarcinile printr-unul sau mai 
mulţi membri naţionali sau prin Colegiu.

Colegiul este sprijinit de administraţie. Directorul 
Administrativ se ocupă de administrarea de zi cu zi a 
instituţiei şi de managementul personalului.

Eurojust a pus la punct şi implementat un sistem de 
treisprezece echipe şi două unităţi de consultanţă, 
Criminalitate informatică şi Infracţionalitate în dome-
niul fotbalului, care îi ajută pe membrii naţionali să îşi 
folosească timpul, competenţele şi resursele, cât mai 
eficient, să accelereze procesul luării de decizii şi să se 
adapteze mai bine formei şi dimensiunilor în schimbare 
ale organizaţiei. Această structură le permite totodată 
membrilor Colegiului să colaboreze în grupuri mici, pe 
teme şi probleme specifice.

Echipele se inspiră din vasta experienţă şi expertiză a 
membrilor naţionali, pe care o folosesc pentru a realiza 
munca pregătitoare pentru elaborarea politicilor şi alte 
aspecte practice. Aceste echipe raportează şi fac reco-
mandări Colegiului, care ia deciziile definitive.

Echipele sunt formate din membri naţionali, asistenţi şi 
SNE, şi sunt sprijinite de membrii administraţiei.

Rolul Punctului de Contact Eurojust pentru Protecţia 
Copilului a fost aprobat de Colegiu în ianuarie 2008 (a 
se vedea Capitolul 2).
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A N E X A 	 2

Birourile	naţionale

Belgia

Michèle Coninsx este Vice-Preşedinte al Colegiului şi membru naţional pentru Belgia. Este 
procuror şi a devenit membru al Pro-Eurojust în martie 2001.

Bulgaria

Mariana Ilieva Lilova este membru naţional pentru Bulgaria. Este procuror şi s-a alăturat 
Eurojust în martie 2007. 

Cehia

Pavel Zeman este membru naţional pentru Cehia. Este procuror şi se află la Eurojust din mai 
2004.

Anna Richterováeste membru naţional adjunct pentru Cehia. Este procuror şi s-a alăturat 
Eurojust în octombrie 2008.

Alice Havliková este expert naţional detaşat pentru Cehia. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust 
în octombrie 2008.

„Eurojust este format din câte un membru naţional, 
detaşat de fiecare stat membru, în conformitate cu sis-
temul său juridic având calitatea de procuror, judecător 
sau ofiţer de poliţie cu competenţe echivalente.” 

Titlurile de mai jos se referă la aceste funcţii, în conformi-
tate cu articolul 2(1) din Decizia Eurojust. Mai multe infor-
maţii despre membrii naţionali, adjuncţi şi asistenţi pot fi 
găsite pe site-ul nostru web, www.eurojust.europa.eu 
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Au părăsit Eurojust în 2008

Jaroslava Novotná, procuror, a fost membru naţional adjunct pentru Cehia, din martie 2007 
până în septembrie 2008. 

Katerine Weissová, procuror, a fost expert naţional detaşat pentru Cehia, din iunie 2008 până 
în septembrie 2008. 

Jana Zezulová, procuror, a fost expert naţional detaşat pentru Cehia, din ianuarie 2008 până 
în mai 2008. 

Danemarca

Lennart Hem Lindblom este membru naţional pentru Danemarca. Este procuror şi s-a alăturat 
Eurojust în septembrie 2006.

Germania

Michael Grotz este membru naţional pentru Germania. Este procuror şi se află la Eurojust din 
octombrie 2007.

Benedikt Welfens este membru naţional adjunct pentru Germania. Este procuror şi s-a alăturat 
Eurojust în octombrie 2006.
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Jörg Schröder ocupă funcţia de asistent al membrului naţional pentru Germania. Este procuror 
şi lucrează la Eurojust din ianuarie 2008.

Veronika Keller este expert naţional detaşat pentru Germania. Este procuror şi s-a alăturat 
Eurojust în februarie 2008. 

A părăsit Eurojust în 2008

Susanne Stotz judecător, a ocupat funcţia de asistent al membrului naţional pentru Germania, 
din ianuarie 2005 până în ianuarie 2008. 

Estonia

Raivo Sepp este Vice-Preşedinte al Colegiului şi membru naţional pentru Estonia. Este procuror 
şi se află la Eurojust din mai 2004.

Laura Vaik este expert naţional detaşat pentru Estonia. Este procuror şi lucrează la Eurojust 
din martie 2008.  

Irlanda

Jarlath Spellman este membru naţional pentru Irlanda. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust 
în iunie 2005.
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Grecia

Lampros Patsavellas este membru naţional pentru Grecia. Este procuror şi se află la Eurojust 
din iunie 2005.

Efstathios Tsirmpas este expert naţional detaşat pentru Grecia. Este specialist economic. S-a 
alăturat Eurojust în noiembrie 2008.  

Spania

Juan Antonio García Jabaloy este membru naţional pentru Spania. Este procuror şi s-a alăturat 
Eurojust în octombrie 2006. 

María Teresa Gálvez Díez este membru naţional adjunct pentru Spania din octombrie 2008. A 
fost expert naţional detaşat până în iunie 2008. Este procuror şi se află la Eurojust din noiembrie 
2003.

Santiago García-Noblejas este expert naţional detaşat pentru Spania. Este ofiţer de poliţie şi 
s-a alăturat Eurojust în mai 2008.

Franţa

Gérard Loubens este membru naţional pentru Franţa. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust în 
august 2008.

Marie-José Aube-Lotte este membru naţional adjunct pentru Franţa. Este procuror şi se află la 
Eurojust din septembrie 2006.



61

Alain Grellet este membru naţional adjunct pentru Franţa. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust 
în septembrie 2007.

Anne Delahaie este asistent al membrului naţional pentru Franţa. Este avocat şi s-a alăturat 
Pro-Eurojust în iunie 2001.

Au părăsit Eurojust în 2008

François Falletti, procuror, a fost membru naţional pentru Franţa până în iulie 2008 şi se 
alăturase Eurojust în septembrie 2004.

Marie-Pierre Falletti, avocat, a fost asistent al membrului naţional pentru Franţa din  
septembrie 2004 până în iulie 2008. 

Italia

Carmen Manfredda este membru naţional adjunct pentru Italia. Este procuror şi s-a alăturat 
Eurojust în aprilie 2004.

Filippo Spiezia este membru naţional adjunct pentru Italia. Este procuror şi lucrează la Eurojust 
din decembrie 2007.

Cristiano Ripoli este expert naţional detaşat pentru Italia. Este ofiţer de poliţie şi se află la 
Eurojust din noiembrie 2007.  
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A părăsit Eurojust în 2008

Cesare Martellino, procuror, a fost membru naţional pentru Italia până în iunie 2008. Se 
alăturase Eurojust în iunie 2002. 

Cipru

Katerina Loizou este membru naţional pentru Cipru. Este procuror şi se află la Eurojust din 
septembrie 2004.

Letonia

Gunãrs Bundzis este membru naţional pentru Letonia. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust în 
aprilie 2004.

Dagmara Fokina este asistent al membrului naţional pentru Letonia. Este procuror şi a venit la 
Eurojust în aprilie 2004.

Lituania

Laima Čekelienė este membru naţional pentru Lituania. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust 
în martie 2008.

A părăsit Eurojust în 2008

Tomas Krusna, procuror, a fost membru naţional pentru Lituania până în martie 2008. Se 
alăturase Eurojust în iulie 2006.
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Luxemburg

Carlos Zeyen este membru naţional pentru Luxemburg. Este procuror şi se află la Eurojust din 
septembrie 2006. 

Ungaria

Ilona Lévai este membru naţional pentru Ungaria. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust în mai 
2004.

A părăsit Eurojust în 2008

Balázs Garamvölgyi, procuror, a fost expert naţional detaşat pentru Ungaria din iulie până în 
decembrie 2008.  

Malta

Donatella Frendo Dimech este membru naţional pentru Malta. Este procuror şi s-a alăturat 
Eurojust în iunie 2004.

Olanda

Arend Vast este membru naţional pentru Olanda. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust în 
octombrie 2007.
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Jolien Kuitert este membru naţional adjunct pentru Olanda. Este procuror. A fost membru naţi-
onal adjunct din iunie 2002 până în iunie 2008 şi s-a întors la Eurojust, în calitate de membru 
naţional adjunct, în octombrie 2008.

Thea Warmerdam ocupă funcţia de asistent al membrului naţional pentru Olanda. Este consul-
tant juridic. A venit la Eurojust în aprilie 2008.

Willette Smeenk este asistent al membrului naţional pentru Olanda. Este procuror şi s-a alătu-
rat Eurojust în octombrie 2008.

Austria

Ursula Koller este membru naţional pentru Austria. Este judecător şi s-a alăturat Eurojust în 
decembrie 2005.

Ulrike Kathrein este membru naţional adjunct pentru Austria. Este procuror şi a venit la 
Eurojust în decembrie 2008.

Lisa Horvatits ocupă funcţia de asistent al membrului naţional pentru Austria. Este avocat şi 
lucrează la Eurojust din martie 2008.

Polonia

Mariusz Skowroński este membru naţional pentru Polonia. Este procuror şi s-a alăturat 
Eurojust în decembrie 2005.
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Portugalia

José Luís Lopes da Mota este Preşedinte al Colegiului şi membru naţional pentru Portugalia. 
Este procuror şi s-a alăturat Pro-Eurojust în martie 2001.  

António Luís Santos Alves este membru naţional adjunct pentru Portugalia. Este procuror şi a 
venit la Eurojust în aprilie 2004.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra este expert naţional detaşat pentru 
Portugalia. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust în octombrie 2007.

România

Elena Dinu este membru naţional pentru România din ianuarie 2007. Este procuror şi s-a alătu-
rat Eurojust în septembrie 2006, ca Magistrat de legătură.

Slovenia

Malči Gabrijelčič este membru naţional pentru Slovenia. Este procuror şi a venit la Eurojust în 
iulie 2005.

Gregor Žika Ševo este expert naţional detaşat pentru Slovenia. Este judecător şi s-a alăturat 
Eurojust în iulie 2008.
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A părăsit Eurojust în 2008

Jaka Brezigar, judecător, a fost expert naţional detaşat pentru Slovenia, din ianuarie până în 
iulie 2008.

Slovacia

Ladislav Hamran este membru naţional pentru Slovacia. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust 
în septembrie 2007.

Ladislav Majerník este expert naţional detaşat pentru Slovacia. Este procuror şi se află la 
Eurojust din octombrie 2008.

A părăsit Eurojust în 2008

Jana Kopernická, procuror, a fost expert naţional detaşat pentru Slovacia, din iunie până în 
septembrie 2008. 

Finlanda

Ritva Sahavirta este membru naţional pentru Finlanda. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust 
în august 2008.

Maarit Loimukoski a fost membru naţional pentru Finlanda din august 2004 până în iulie 2008 
şi a revenit la Eurojust, în calitate de membru naţional adjunct pentru Finlanda, în august 2008. 
Este procuror.   
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Kaj Björkqvist ocupă funcţia de asistent al membrului naţional pentru Finlanda. Este ofiţer de 
poliţie şi lucrează la Eurojust din decembrie 2008.

A părăsit Eurojust în 2008

Taina Neira a fost membru naţional adjunct pentru Finlanda până în iulie 2008. Era ofiţer de 
poliţie şi se alăturase Eurojust în decembrie 2007.

Suedia

Ola Laurell este membru naţional pentru Suedia. Este procuror şi se află la Eurojust din sep-
tembrie 2007.

Annette von Sydow este membru naţional adjunct pentru Suedia. Este procuror şi s-a alăturat 
Eurojust în septembrie 2005.

A părăsit Eurojust în 2008

Leif Görts, procuror, a fost membru naţional adjunct pentru Suedia din ianuarie până în decem-
brie 2008. 

Regatul	Unit	al	Marii	Britanii	şi	Irlandei	de	Nord

Aled Williams este membru naţional pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 
Este procuror şi s-a alăturat Eurojust în iulie 2006. 
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Phil Hicks ocupă funcţia de asistent al membrului naţional pentru Regatul Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord. Este procuror şi se află la Eurojust din iunie 2006.

Vincent Lunny este asistent al membrului naţional pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
de Nord. Este procuror şi s-a alăturat Eurojust în august 2008.

Janine Wood este expert naţional detaşat pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord. Este procuror şi a venit la Eurojust în noiembrie 2008.

A părăsit Eurojust în 2008

Lynne Barrie, procuror, a ocupat, din octombrie 2007 până în august 2008, funcţia de asistent 
al membrului naţional pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Directorul	Administrativ

Jacques Vos este Directorul Administrativ interimar din mai 2008.

A părăsit Eurojust în 2008

Ernst Merz a fost Director Administrativ. A părăsit Eurojust în mai 2008.  
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State	terţe	la	Eurojust

Procurori	de	legătură

Norvegia

Kim Sundet este procurorul de legătură pentru Norvegia. Se află la Eurojust din ianuarie 
2007.

Statele Unite ale Americii

Mary Lee Warren este procurorul de legătură pentru Statele Unite ale Americii. S-a alăturat 
Eurojust în august 2007.
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Seminarul UE/USA pe tema acordurilor dintre UE 

şi USA, Zoetermeer, Olanda

Întâlnirea strategică pe tema criminalităţii 

informatice, Atena, Grecia

Seminar de marketing, York, Regatul Unit al 

Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Întâlnirea strategică pe tema traficului de 

persoane şi a protecţiei martorilor, Portorož, 

Slovenia
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