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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
doreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].



PR\852634RO.doc 3/27 PE452.900v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................24



PE452.900v01-00 4/27 PR\852634RO.doc

RO



PR\852634RO.doc 5/27 PE452.900v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
dreptul la informare în cadrul procedurilor penale
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2010)0392),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 82 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0189/2010), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate Preşedintelui Parlamentului de către 
parlamentele naţionale privind conformitatea proiectului cu principiul subsidiarităţii;

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziţia prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

                                               
1

2



PE452.900v01-00 6/27 PR\852634RO.doc

RO

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezenta directivă nu se aplică în 
procedurile conduse de autorităţile 
administrative în legătură cu încălcarea 
legislaţiei în domeniul concurenţei, fie că 
este de drept intern, fie europeană, în 
afara cazului în care cauza respectivă este 
adusă în faţa unei instanţe care deţine 
competenţa în materie penală.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să vizeze toate cazurile de limitare a libertăţii individuale, 
indiferent de modul în care statele membre  evaluează  procedurile. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva prevede normele referitoare la 
dreptul persoanelor suspectate şi învinuite 
la informare cu privire la drepturile 
acestora şi la învinuirile aduse în cadrul 
procedurilor penale.

Directiva prevede normele referitoare la 
dreptul persoanelor suspectate şi învinuite 
la informare cu privire la drepturile 
acestora şi la acuzaţiile aduse.

Or. en

Justificare

Termenul acuzaţii pare a fi o formulare mai bună şi mai flexibilă din perspectiva transpunerii 
de către statele membre. 
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură că orice 
persoană suspectată sau învinuită de 
comiterea unei infracţiuni este informată 
prompt, într-un limbaj simplu şi accesibil,
cu privire la drepturile procedurale de care 
beneficiază.

(1) Statele membre asigură că orice 
persoană suspectată sau învinuită de 
comiterea unei infracţiuni este informată 
imediat în scris cu privire la drepturile 
procedurale de care beneficiază.

Or. en

Justificare

Persoanei suspectate/acuzate trebuie să i se ofere dreptul de a fi informată în legătură cu 
drepturile sale cât mai curând posibil.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informaţiile la care se referă alineatul 
(1) includ cel puţin:

(2) Informaţiile la care se referă alineatul 
(1) includ cel puţin:

−dreptul la interpretare şi traducere;
− dreptul de a fi asistat de un avocat, pro 
bono dacă este cazul;

− dreptul de a fi asistat de un avocat;

-  condiţiile pentru obţinerea asistenţei 
gratuite din partea unui avocat,

− dreptul de a fi informat cu privire la 
învinuire şi, dacă este cazul, de a i se 
acorda accesul la dosarul cauzei;

- dreptul de a fi informat cu privire la 
acuzaţie;

− dreptul de a avea acces la elementele 
probatorii din cauza  respectivă; 
− dreptul de a păstra tăcerea;

− dreptul la interpretare şi traducere;
− dreptul de a fi adus cu promptitudine în 
faţa unei instanţe, în cazul arestării 
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persoanei suspectate sau învinuite.

Or. en

Justificare

Structura propusă pare mai logică. Dreptul al traducere şi interpretare ar trebui menţionat 
primul, deoarece este deja armonizat la nivelul UE.

Structura propusă pare mai logică.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a

Nota privind drepturile

(1) Informaţiile prevăzute la articolul 3 se 
dau în scris sub forma unei note privind 
drepturile.
(2) Nota privind drepturile se redactează 
într-un limbaj simplu şi conţine cel puţin 
elementele prezentate în anexa I la 
prezenta directivă.

(3) Informaţiile care urmează a fi furnizate 
în temeiul prezentei directive se oferă într-
o limbă pe care persoana suspectată sau 
acuzată o înţelege. În cazul unui copil sau a 
unei persoane cu dizabilităţi mentale, 
informaţiile referitoare la acuzaţie se 
furnizează într-un mod adaptat vârstei 
acestuia, nivelului de maturitate, precum şi 
capacităţilor intelectuale şi emoţionale ale 
copilului.

(4) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care persoana suspectată sau acuzată 
nu vorbeşte sau nu înţelege limba 
procedurală, aceasta primeşte nota 
privind drepturile în limba pe care o 
înţelege. Statele membre asigură un 
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mecanism de transmitere a informaţiilor 
pentru persoanele suspectate sau acuzate 
care suferă de cecitate parţială sau totală, 
ori nu ştiu să citească. 

(5) În situaţii excepţionale, în cazul în 
care nota privind drepturile nu este 
disponibilă în limba corespunzătoare, 
persoana suspectată sau acuzată este 
informată pe cale verbală, într-o limbă pe 
care o înţelege, cu privire la drepturile de 
care beneficiază. Ulterior, persoana 
respectivă trebuie să primească fără 
întârziere nejustificată Nota privind 
drepturile, într-o limbă pe care persoana 
în cauză o înţelege.

Or. en

Justificare

Structura propusă pare mai logică. Pentru a viza şi astfel de cazuri a fost introdusă o 
trimitere la dizabilităţile fizice sau mentale. Anexa ar trebuie să aibă caracter obligatoriu în 
ceea ce priveşte conţinutul său şi ar trebui să reflecte aria de acţiune a prezentei directive.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Dreptul la informare cu privire la acuzaţii
(1) Pentru a garanta echitatea 
procedurilor penale şi pentru exercitarea 
efectivă a dreptului la apărare, statele 
membre se asigură că o persoană 
suspectată sau acuzată primeşte 
informaţii suficiente cu privire la acuzaţii.
(2) Statele membre se asigură că persoana 
acuzată de o infracţiune primeşte  
suficiente informaţii privind natura şi 
cauza învinuirii, imediat ce are dreptul în 
temeiul legislaţiei naţionale să facă 
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primele demersuri în apărarea sa;
(3) Statele membre se asigură că, imediat 
după ce persoana este privată de libertate, 
primeşte informaţii privind motivele 
reţinerii, inclusiv informaţii privind 
infracţiunea pe care este suspectată că a 
comis-o, în conformitate cu articolul 4 al 
prezentei directive;
(4) Informaţiile care trebuie furnizate 
cuprind cel puţin:
(a) descrierea împrejurărilor în care ar fi 
fost comisă infracţiunea, inclusiv ora, 
locul şi gradul de participare la 
infracţiune a persoanei suspectate sau 
acuzate, precum şi
(b)  natura şi clasificarea infracţiunii. 

Or. en

Justificare

Structura propusă pare mai logică. Termenul „acuzaţie” pare a fi o formulare mai bună şi 
mai flexibilă decât „învinuire”din perspectiva transpunerii de către statele membre.  
Momentul în care intră în vigoare dreptul la informare cu privire la acuzaţiile aduse ar trebui 
să fie momentul în care, în conformitate cu dreptul naţional, persoana suspectată/acuzată are 
dreptul să întreprindă orice acţiune în apărarea sa sau momentul în care a fost privată de 
libertate. 

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la informare scrisă cu privire la 
drepturi în momentul arestării

Dreptul la informare scrisă cu privire la 
drepturi în cazul privării de libertate

Or. en

Justificare

Formularea propusă este mai cuprinzătoare.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o persoană este arestată de 
autorităţile competente ale unui stat 
membru în timpul procedurilor penale, 
persoana respectivă primeşte cu 
promptitudine, în scris, informaţiile cu 
privire la drepturile de care beneficiază 
(Notă cu privire la drepturi). Persoanei în 
cauză i se va oferi oportunitatea de a citi 
Nota cu privire la drepturi şi i se va permite 
să deţină această Notă pe toată perioada în 
care este privată de libertate.

(1) Atunci când o persoană este privată de 
libertate de autorităţile competente ale unui 
stat membru în timpul procedurilor penale, 
persoana respectivă primeşte imediat, în 
scris, informaţiile cu privire la drepturile de 
care beneficiază (Notă cu privire la 
drepturi). Persoanei în cauză i se va oferi 
oportunitatea de a citi Nota cu privire la 
drepturi şi i se va permite să deţină această 
Notă pe toată perioada în care este privată
de libertate. Prezenta dispoziţie se aplică 
în toate cazurile în care persoanele sunt 
private de libertate de către autorităţile 
publice.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui aplicată în orice caz de privare de libertate, indiferent de modul 
în care este definită procedura în conformitate cu dreptul naţional.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nota cu privire la drepturi se 
redactează într-un limbaj simplu şi 
include cel puţin informaţiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2). Anexa I la 
prezenta directivă prevede un model 
orientativ de astfel de notă.

(2) În cazul în care o persoană este 
privată de libertate,  nota cu privire la 
drepturi include cel puţin elementele 
prezentate în anexa 1 la prezenta directivă 
la care se adaugă informaţiile cerute la 
alineatul (2a).

Or. en

Justificare

Anexa ar trebui să aibă caracter obligatoriu. Celelalte dispoziţii au deplasate într-o 
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dispoziţie orizontală.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În plus faţă de informaţiile oferite în 
temeiul articolului 3, persoana privată de 
libertate este informată cu privire la 
următoarele:

(a) numărul de ore/zile pentru care 
persoana poate fi privată de libertate 
înainte de a fi adusă în faţa unei 
autorităţi judiciare; 
(b) modul în care poate contesta arestarea 
şi modul în care poate obţine o revizuire a 
detenţiei;
(c) perioada maximă de arest preventiv  
aplicabilă cazului său; 

Or. en

Justificare

Structura propusă pare mai logică.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Persoanei private de libertate i se va 
oferi oportunitatea de a citi Nota privind 
drepturile şi i se va permite să deţină 
această notă pe toată perioada în care este 
privată de libertate.
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Or. en

Justificare

Persoana suspectată/acuzată ar trebui să aibă dreptul de a păstra o copie a Notei privind 
drepturile pentru a putea beneficia de un interval rezonabil de timp în care să se gândească 
la drepturile sale şi la o strategie de apărare, ţinând seama de  posibilităţile oferite de lege.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care persoana suspectată sau învinuită 
nu vorbeşte sau nu înţelege limba 
procedurală, aceasta primeşte Nota cu 
privire la drepturi în limba pe care o 
înţelege. Statele membre asigură existenţa 
unui mecanism de transmitere a
informaţiilor unei persoane suspectate 
sau învinuite care suferă de cecitate 
parţială sau nu ştie să citească. În cazul 
în care persoana suspectată sau învinuită 
este un copil, informaţiile prevăzute de 
Nota privind drepturile se furnizează, de 
asemenea, pe cale verbală, într-un mod 
adaptat vârstei copilului, nivelului de 
maturitate, precum şi capacităţilor 
intelectuale şi emoţionale ale copilului.

eliminat

Or. en

Justificare

Structura propusă pare mai logică. Aceste dispoziţii au fost mutate într-o dispoziţie 
orizontală.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Nota privind 
drepturile nu este disponibilă în limba 
corespunzătoare, persoana suspectată sau 
învinuită este informată pe cale verbală, 
într-o limbă pe care o înţelege, cu privire 
la drepturile de care beneficiază.
Ulterior, persoana respectivă trebuie să 
primească fără întârziere nejustificată 
Nota privind drepturile, într-o limbă pe 
care persoana în cauză o înţelege.

eliminat

Or. en

Justificare

Structura propusă pare mai logică. Aceste dispoziţii au fost transferate într-o dispoziţie 
orizontală.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură că orice persoană 
care face obiectul procedurilor de punere în 
executare a mandatului european de 
arestare, primeşte o Notă corespunzătoare 
privind drepturile, în care se prevăd 
drepturile persoanei, astfel cum se prevede 
în Decizia-cadru (2002/584/JAI). Anexa II 
la prezenta directivă prevede un model 
orientativ de astfel de notă.

Statele membre asigură că orice persoană 
care face obiectul procedurilor de punere în 
executare a mandatului european de 
arestare, primeşte o Notă corespunzătoare 
privind drepturile, în care se prevăd 
drepturile persoanei, astfel cum se prevede 
în Decizia-cadru (2002/584/JAI). Nota 
privind drepturile se redactează într-un 
limbaj simplu şi conţine cel puţin 
elementele prezentate în anexa II la 
prezenta directivă.

Or. en
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Justificare

Anexa ar trebuie să aibă caracter obligatoriu şi ar trebui să reflecte aria de acţiune a 
prezentei directive.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de acces la dosarul cauzei Dreptul de acces la elementele probatorii 
din cauza respectivă

Or. en

Justificare

Referirea la „elementele probatorii” pare mai clară decât la „dosarul cauzei”.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când o persoană suspectată sau 
învinuită este arestată în orice etapă a 
procesului penal, statele membre asigură că 
persoana respectivă sau avocatul acesteia 
dobândeşte accesul la documentele 
ataşate la dosarul cauzei care au relevanţă 
pentru stabilirea legalităţii arestării sau 
detenţiei.

(1) Atunci când o persoană suspectată sau 
învinuită este arestată în orice etapă a 
procesului penal, statele membre se asigură 
că elementele probatorii referitoare la 
cauza respectivă, în posesia autorităţilor 
competente şi care au relevanţă pentru 
stabilirea legalităţii arestării sau detenţiei, 
sunt puse la dispoziţia persoanei arestate 
sau a avocatului acesteia.

Or. en

Justificare

Referirea la „elementele probatorii” pare mai clară decât la „dosarul cauzei”. Toate 
elementele probatorii referitoare la cauza respectivă trebuie puse la dispoziţia persoanei 
învinuite.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsuri pentru ca 
persoanei învinuite sau avocatului acesteia 
să i se acorde accesul la dosarul cauzei 
atunci când au fost încheiate cercetările 
privind infracţiunea. Accesul la anumite 
documente din dosarul cauzei poate fi 
respins de către o autoritate judiciară 
competentă în cazul în care accesul la 
aceste documente poate avea drept 
consecinţă periclitarea gravă a vieţii unei 
alte persoane sau poate afecta grav 
securitatea internă a statului membru în 
care se desfăşoară procedurile. Atunci 
când este în interesul actului de justiţie,
persoana învinuită sau avocatul acesteia 
poate solicita lista cu documentele ataşate 
la dosar.

(2) Statele membre iau măsuri pentru ca 
persoanei suspectate sau învinuite sau 
avocatului acesteia să i se acorde accesul 
integral la elementele probatorii 
referitoare la cauza respectivă, aflate în 
posesia autorităţilor competente, cel mai 
târziu în momentul în care au fost 
încheiate cercetările privind infracţiunea. 
Persoana suspectată sau învinuită sau 
avocatul acesteia poate solicita un inventar 
al elementelor probatorii aflate în posesia 
autorităţilor competente;

Or. en

Justificare

Referirea la „elementele probatorii” pare mai clară decât la „dosarul cauzei”. Toate 
elementele probatorii referitoare la cauza respectivă trebuie puse la dispoziţia persoanei 
învinuite.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Accesul la dosar se acordă fără a se 
percepe o taxă şi în timp util, astfel încât să 
se permită persoanei suspectate sau 
învinuite să-şi pregătească apărarea sau să 
atace deciziile preliminare judecăţii. 
Accesul la dosar se acordă fără a se plăti 
nici un fel de taxe.

(3) Accesul la elementele probatorii 
referitoare la cauza respectivă, aflate în 
posesia autorităţilor competente, se acordă 
fără a se percepe o taxă şi în timp util, 
astfel încât să se permită persoanei 
suspectate sau învinuite să-şi pregătească 
apărarea sau să atace deciziile preliminare 
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judecăţii. Accesul la dosar se acordă fără a 
se plăti nici un fel de taxe.

Or. en

Justificare

Aceeaşi ca şi în cazul amendamentului anterior.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre se asigură că, atunci 
când se pun informaţii la dispoziţia 
persoanei suspectate sau acuzate, în 
temeiul prezentei directive, acest lucru se 
consemnează, în conformitate cu 
procedura de ţinere a evidenţelor 
prevăzută de legislaţia statului membru 
respectiv.

Or. en

Justificare

Ar trebui înregistrat faptul că persoana suspectată/acuzată a fost informată cu privire la 
drepturile sale.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură instituirea unei 
proceduri pe baza căreia să se constate 
dacă o persoană suspectată sau învinuită a 
primit toate informaţiile care au relevanţă 
pentru aceasta, conform articolelor 3-7.

(1) Statele membre asigură instituirea unei 
proceduri pe baza căreia să se constate 
dacă o persoană suspectată sau învinuită a 
primit toate informaţiile care au relevanţă 
pentru aceasta, conform prezentei 
directive.

Or. en
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Justificare

Această dispoziţie ar trebui să acopere întreaga directivă.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 8 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu procedurile din legislaţia 
naţională, persoanele suspectate sau 
învinuite au dreptul să conteste posibila 
incapacitate sau refuzul autorităţilor 
competente de a furniza informaţiile 
solicitate în temeiul prezentei directive.

Or. en

Justificare

Această dispoziţie pare mai clară decât articolul 8 alineatul 2 din propunerea Comisiei.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură că persoana 
suspectată sau învinuită beneficiază de o 
remediere eficientă în situaţiile în care nu 
primeşte informaţiile respective.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceeaşi ca şi în cazul amendamentului anterior.
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Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Probele colectate prin încălcarea 
drepturilor conferite în această directivă 
nu sunt acceptate în cadrul procedurilor 
judiciare.  

Or. en

Justificare

În cazul în care se încalcă drepturile persoanei suspectate/acuzate, ar trebui respinsă orice 
probă colectată.

Amendamentul 24

Propunere de directivă 
Anexa I

Textul propus de Comisie

Model orientativ1 de notă privind drepturile persoanelor suspectate sau învinuite aflate în 
stare de arest:

În cazul în care sunteţi arestat de poliţie aveţi următoarele drepturi:
A. să fiţi informat cu privire la infracţiunea pe care sunteţi suspectat că aţi comis-o;
B. să beneficiaţi de asistenţa unui avocat;
C. să beneficiaţi de serviciile unui interpret şi de traducerea documentelor, în cazul în care 
nu înţelegeţi limba;
D. să vi se spună cât timp puteţi fi deţinut
Aveţi dreptul să păstraţi cu dumneavoastră pe toata durata detenţiei această Notă privind 
drepturile.
A. Informaţii privind suspiciunea de infracţiune
- aveţi dreptul de a vi se comunica, imediat ce aţi fost privat de libertate, chiar dacă nu 
sunteţi interogat de poliţie, motivul pentru care sunteţi suspectat a fi comis o infracţiune.
- dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră poate solicita să consulte părţi din dosarul 
cauzei care au legătură cu arestarea şi deţinerea dumneavoastră sau de a fi informat în 

                                               
1 A se completa cu alte drepturi procedurale relevante aplicabile în statele membre.
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detaliu cu privire la conţinutul acestora. 
B. Asistenţă din partea unui avocat
- aveţi dreptul să vorbiţi cu un avocat înainte de a fi interogat de către poliţie;
- dacă solicitaţi să vorbiţi cu un avocat, acest lucru nu va face să apăreţi ca şi cum aţi fi 
făcut ceva rău;
- poliţia trebuie să vă ajute să contactaţi un avocat;

- avocatul este independent de poliţie şi nu va dezvălui, fără acordul dumneavoastră, 
niciuna din informaţiile pe care i le furnizaţi;
- aveţi dreptul să vorbiţi cu un avocat în privat la secţia de poliţie şi/sau la telefon;
- în cazul în care nu aveţi posibilitatea de a plăti un avocat, poliţia trebuie să vă ofere 
informaţii privind asistenţa juridică gratuită sau parţial gratuită.
C. Asistenţă din partea unui interpret
- dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba, vi se va pune la dispoziţie un interpret. Interpretul 
este independent de poliţie şi nu va dezvălui, fără acordul dumneavoastră, niciuna din 
informaţiile pe care i le furnizaţi;
- de asemenea, puteţi solicita asistenţa unui interpret care să vă ajute să vorbiţi cu avocatul 
dumneavoastră;
- asistenţa acordată de interpret este gratuită;
- aveţi dreptul de a primi traducerea oricărui ordin judecătoresc în baza căruia aţi fost 
arestat sau ţinut în arest preventiv. De asemenea, puteţi solicita să vi se traducă alte 
documente esenţiale pentru investigaţie.
D. Cât timp puteţi fi privat de libertate?
Dacă nu sunteţi eliberat, trebuie să fiţi dus în faţa unui judecător în decurs de *1 ore din 
momentul în care aţi fost privat de libertate;

Judecătorul are obligaţia de a vă audia şi poate decide dacă veţi fi ţinut în arest preventiv 
ori eliberat. Aveţi dreptul de a primi traducerea ordinului judecătoresc în cazul în care 
judecătorul dispune să rămâneţi în arest preventiv
Aveţi dreptul să solicitaţi în orice moment eliberarea din arest. Avocatul dumneavoastră vă 
poate consilia cu privire la modul în care trebuie să procedaţi.

Amendamentul

Model de Notă privind drepturile persoanelor suspectate sau învinuite:
În cazul în care sunteţi suspectat sau învinuit aveţi următoarele drepturi:
A. să beneficiaţi de serviciile unui interpret şi de traducerea documentelor, în cazul în care 
nu înţelegeţi limba;
B. dreptul de a fi asistat de un avocat; 
C. dreptul de a fi informat cu privire la condiţiile pentru obţinerea asistenţei gratuite din 
partea unui avocat
D. dreptul de a fi informat cu privire la învinuiri
E. dreptul de a avea acces la elementele probatorii din cazul respectiv 

                                               
1 (...)
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F. dreptul de a păstra tăcerea.
În cazul privării de libertate, persoana arestată are următoarele drepturi:
A. dreptul de a fi informat cu privire la numărul de ore/zile pentru care persoana poate fi 
privată de libertate înainte de a fi adusă în faţa unei autorităţi judiciare;

B.  dreptul de a fi informată cu privire la modul în care poate contesta arestarea şi modul 
în care pot obţine o revizuire a detenţiei;
C. dreptul de a fi informată cu privire la perioada maximă de arest preventiv aplicabilă 
cazului său.
Aveţi dreptul de a păstra prezenta notă privind drepturile pe întreaga perioadă în care 
sunteţi privat de libertate.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Anexa II

Textul propus de Comisie

Model orientativ1 de Notă privind drepturile persoanei arestate în baza unui mandat 
european de arestare:
Dacă sunteţi arestat de poliţie în baza mandatului european de arestare aveţi următoarele 
drepturi:
A. să vi se spună motivul pentru care aţi fost arestat;
B. să beneficiaţi de asistenţa unui avocat;
C. să beneficiaţi de serviciile unui interpret şi de traducerea documentelor, în cazul în care 
nu înţelegeţi limba;
D. să fiţi informat cu privire la dreptul de a consimţi să fiţi predat;
E. să fiţi audiat, în cazul în care nu consimţiţi să fiţi predat
F. să fiţi eliberat de îndată ce a expirat termenul stabilit
Aveţi dreptul de a păstra această notă privind drepturile pe toata durata detenţiei .
A. Dreptul de a cunoaşte motivul pentru care aţi fost arestat
Aveţi dreptul de a vi se spune motivul pentru care sunteţi dat în urmărire în altă ţară.
B. Asistenţă din partea unui avocat
Aveţi dreptul să vă consultaţi cu un avocat. Poliţia trebuie să vă ajute să contactaţi un 
avocat;
Avocatul este independent de poliţie şi nu va dezvălui, fără acordul dumneavoastră, niciuna 
din informaţiile pe care i le furnizaţi;
Aveţi dreptul să vorbiţi cu un avocat în privat la secţia de poliţie şi/sau la telefon;
În cazul în care nu aveţi posibilitatea de a plăti un avocat, poliţia trebuie să vă ofere 
informaţii privind asistenţa juridică gratuită sau parţial gratuită.
C. Asistenţă din partea unui interpret
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Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba, vi se va pune la dispoziţie un interpret. Interpretul 
este independent de poliţie şi nu va dezvălui, fără acordul dumneavoastră, niciuna din 
informaţiile pe care i le furnizaţi;
De asemenea, puteţi solicita asistenţa unui interpret care să vă ajute să vorbiţi cu avocatul 
dumneavoastră;
Asistenţa acordată de interpret este gratuită;
Aveţi dreptul de a primi traducerea oricărui ordin judecătoresc în baza căruia aţi fost 
arestat sau ţinut în arest preventiv. De asemenea, puteţi solicita să vi se traducă alte 
documente esenţiale pentru investigaţie.
D. Dreptul dumneavoastră de a consimţi să fiţi predat 
Aveţi dreptul de a consimţi să fiţi predat, în baza mandatului european de arestare. Acest 
lucru ar trebui să accelereze procedura; 
În cazul în care consimţiţi să fiţi predat, este posibil ca ulterior să fie dificil să se revină 
asupra acestei decizii. Înainte de a hotărî dacă doriţi sau nu să fiţi predat, ar trebui să vă 
consultaţi cu un avocat. 
E. Dreptul la audiere 
În cazul în care nu consimţiţi să fiţi predat statului membru care v-a dat în urmărire, aveţi 
dreptul să vă prezentaţi în faţa unui judecător pentru a-i explica motivul pentru care nu 
consimţiţi să fiţi predat.
F. Dreptul de a fi eliberat de îndată ce a expirat termenul stabilit
Ca regulă generală, trebuie să fiţi predat în termen de 10 zile de la data la care o instanţă a 
pronunţat o hotărâre definitivă privind predarea dumneavoastră. Dacă nu aţi fost predat în 
termenul de 10 zile, în mod normal autorităţile trebuie să vă elibereze. Cu toate acestea, 
există unele excepţii de la această regulă, prin urmare trebuie să luaţi legătura cu avocatul 
dumneavoastră cu privire la acest lucru. 

______________
1 A se completa cu alte drepturi procedurale relevante, aplicabile în statele membre.

Amendamentul

Model de Notă privind drepturile persoanei arestate în baza unui mandat european de 
arestare:
În cazul în care sunteţi arestat de poliţie aveţi următoarele drepturi:
A. să beneficiaţi de serviciile unui interpret şi de traducerea documentelor, în cazul în care 
nu înţelegeţi limba;
B. dreptul de a fi asistat de un avocat;
C. dreptul de a fi informat cu privire la condiţiile pentru obţinerea asistenţei gratuite din 
partea unui avocat
D. dreptul de a fi informat cu privire la învinuiri
E. dreptul de a avea acces la elementele probatorii din cazul respectiv 
F. dreptul de a păstra tăcerea
G. dreptul de a fi informat cu privire la numărul de ore/zile pentru care puteţi fi privat de 
libertate înainte de a fi adus în faţa instanţei
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H. dreptul de a fi informat cu privire la modalităţile de contestare ale mandatului 
european de arestare
I. dreptul de a fi informat cu privire la perioada maximă de detenţie în vederea predării
Aveţi dreptul de a păstra prezenta Notă privind drepturile pe întreaga perioadă în care 
sunteţi privat de libertate.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Instituirea unor standarde comune minime în cadrul procedurilor penale ar contribui la 
respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE şi la depăşirea dificultăţilor 
întâmpinate în aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cauzele penale, datorate lipsei 
de încredere din rândul autorităţilor judecătoreşti.

Ca urmare a neadoptării unui instrument juridic orizontal privind drepturile procedurale în 
cadrul procedurilor penale (propunerea Comisiei de decizie-cadru din 2004), Consiliul a optat 
pentru o abordare graduală şi, la 30 noiembrie, a adoptat o foaie de parcurs privind drepturile 
procedurale, invitând Comisia să înainteze o serie de propuneri legislative corespunzătoare 
măsurilor cuprinse în foaia de parcurs.  Propunerea de directivă privind dreptul la informare în  
cadrul procedurilor penale, prezentată de Comisia Europeană în iulie 2010 reprezintă al doilea 
pas din lista de măsuri cuprinse în foaia de parcurs privind drepturile procedurale. Propunerea 
vizează instituirea unor standarde comune minime în ceea ce priveşte dreptul la informare în 
cadrul procedurilor penale în întreaga Uniune Europeană. Prima măsură, aceea privind dreptul 
la interpretare şi traducere, o reprezintă directiva adoptată la 8 octombrie 2010.

În contextul acestei propuneri, directiva ar trebui să se aplice din momentul în care unei 
persoane i se aduce la cunoştinţă de către autorităţile competente ale unui stat membru, prin 
notificare sau în alt mod, că este suspectată sau învinuită de a fi comis o infracţiune, până la 
încheierea procedurilor (inclusiv a oricărui recurs). Procedurile de aplicare ale mandatului 
european de arestare  ar trebui să se situeze în aria de executare a directivei, în timp ce, în 
conformitate cu considerentul 15 din propunere, directiva nu ar trebui să se aplice în 
procedurile conduse de autorităţile administrative în legătură cu încălcarea legislaţiei în 
domeniul concurenţei, fie că este de drept intern, fie europeană, în afara cazului în care cauza 
respectivă este adusă în faţa unei instanţe care deţine competenţa în materie penală.

Propunerea are drept scop principal afirmarea dreptului persoanei suspectate sau 
învinuite de a fi informată cu privire la drepturile sale. Astfel de informaţii ar trebui 
oferite într-un limbaj simplu şi accesibil, verbal sau în scris, într-o limbă înţeleasă de către 
persoana suspectată sau acuzată.  Sunt cuprinse dispoziţii specifice pentru copii şi persoane 
care suferă de cecitate parţială sau totală, ori care nu ştiu să citească. Informaţiile ar trebui 
cuprinse în aşa-numita „Notă privind drepturile”.

Conform propunerii, trebuie oferite informaţii specifice în cazul în care persoana este privată 
de libertate de către autorităţile competente ale statelor membre în cursul procedurilor penale 
fiind suspectată de comiterea unei infracţiuni (de exemplu, prin arestarea de către poliţie şi 
prin arest preventiv în baza unei ordonanţe judecătoreşti). Numai în acest caz, statelor 
membre ar urma să li se solicite să acorde informaţii în scris cu privire la drepturile 
procedurale. 

Alături de dreptul general de a fi informat în legătură cu drepturile procedurale, propunerea 
urmăreşte să definească alte două drepturi specifice: dreptul de a fi informat cu privire la 
învinuirile aduse şi dreptul de acces la dosarul cauzei. Acest ultim drept este totuşi, limitat , 
propunerea menţionând că accesul la anumite documente din dosarul cauzei poate fi respins în 
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cazul în care accesul la aceste documente poate avea drept consecinţă periclitarea gravă a 
vieţii unei alte persoane sau poate afecta grav securitatea internă a statului membru în care se 
desfăşoară procedurile.

Pentru a asigura acordarea efectivă a dreptului la informare, propunerea prevede instituirea 
unei proceduri prin care să se evalueze dacă persoana suspectată sau acuzată a fost informată 
şi dacă există o cale de atac efectivă în cazul în care nu s-a întâmplat acest lucru.

Celelalte dispoziţii se referă la formare şi la cauza de neregresiune.

Propunerea conţine două anexe: Anexa I cuprinde un model orientativ al notei privind 
drepturile ce urmează a fi oferită persoanei suspectate sau acuzate în momentul arestării, iar 
anexa II cuprinde un model orientativ de notă privind drepturile, care urmează a fi dată 
persoanei arestate în temeiul mandatului european de arestare. 

Fiind modele „orientative”, statele membre au posibilitatea de a nu le utiliza. Trebuie 
remarcat că cele două anexe cuprind specificaţii cu o arie de acţiune mult mai largă decât ceea 
ce se oferă prin intermediul propunerii.
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POZIŢIA RAPORTOAREI

Cetăţenii UE au dreptul să călătorească, să studieze şi să muncească pe teritoriul Uniunii 
Europene. Totuşi, aceste libertăţi sunt restricţionate de către 27 de sisteme juridice diferite ale 
statelor membre. UE intenţionează aşadar, să instituie unui spaţiu unic de justiţie, cu norme 
comune şi cooperare intensivă. În timp ce cadrul legislativ existent în domeniul justiţiei se 
concentrează în principal pe cooperarea consolidată între autorităţile judiciare ale statelor 
membre, prezenta directivă se concentrează pe cetăţenii UE şi drepturile de care beneficiază 
în cazul în care sunt implicaţi în proceduri penale.  Într-un astfel de caz, trebuie să i se asigure 
un proces echitabil în conformitate cu jurisprudenţa CEDO, în ţara lui de origine sau într-un 
alt stat membru UE. Acest fapt presupune respectarea drepturilor procedurale de bază cum ar 
fi consultarea unui avocat sau furnizarea de interpretare sau traducere dacă este necesar. 

Cunoaşterea propriilor drepturi reprezintă primul pas pentru a asigura respectarea lor de către 
ceilalţi. Nerespectarea acestor drepturi de către autorităţile publice va periclita corectitudinea 
procedurilor penale şi poate conduce la erori judiciare. Raportoarea salută aşadar, faptul că 
propunerea Comisiei vizează instituirea unor standarde comune minime în ceea ce priveşte 
dreptul la informare în cadrul procedurilor penale în întreaga Uniune Europeană. Dacă va fi 
adoptată şi implementată corect, directiva va îmbunătăţi drepturile persoanelor suspectate şi 
acuzate, garantându-le informarea acestora în legăturile cu drepturile de care beneficiază.

Prezentul raport modifică propunerea Comisiei cu scopul e ase asigura că directiva vizează 
toate cazurile de limitare a libertăţii individuale, indiferent de modul în care statele membre  
evaluează  procedurile în baza cărora persoana suspectă a fost privată de libertate. Nimeni nu 
ştie dinainte cât va sta o persoană suspectă în arestul poliţiei sau pentru cât timp va fi privată 
de libertate. Chiar dacă diferite drepturi menţionate în Nota privind drepturile s-ar putea să nu 
se aplice întotdeauna, persoana suspectată sau acuzată are dreptul de a fi imediat informată în 
scris privind drepturile sale procedurale.

Articolul 3 din directivă, prin care se stabileşte principiul general conform căruia toate 
persoanele suspectate şi acuzate în cadrul procedurilor penale trebuie să fie informate cel 
puţin informate, ar trebui extins la următoarele drepturi:

- dreptul la interpretare şi traducere;
- dreptul de a fi asistat de un avocat;
-  condiţiile pentru obţinerea asistenţei gratuite din partea unui avocat
- dreptul de a fi informat cu privire la învinuiri
- dreptul de a avea acces la elementele probatorii din cazul respectiv
- dreptul de a păstra tăcerea.

Nota privind drepturile ar trebui să conţină în plus şi următoarele informaţii menţionate în 
prezenta directivă pentru persoanele arestate:

(a) numărul de ore/zile pentru care persoana poate fi privată de libertate înainte de a fi adusă 
în faţa unei autorităţi judiciare; 
(b) modul în care persoana poate contesta arestarea şi modul în care poate obţine o revizuire a 
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detenţiei;
(c) termenul limită maxim pentru arestul preventiv aplicabil cazului său.
Persoanei în cauză ar trebui să i se ofere oportunitatea de a citi Nota privind drepturile 
şi să i se permită să deţină această Notă pe toată perioada în care este privată de 
libertate.

Este important ca statele membre să se asigure că persoana suspectată sau acuzată primeşte 
informaţii suficiente cu privire la acuzaţii astfel încât să fie garantată echitatea procedurilor 
penale şi exercitarea efectivă a dreptului la apărare. Ţinând seama de varietatea procedurilor 
penale şi de sensurile diferite ale termenului „învinuire” în statele membre, termenul 
„acuzaţie” pare mai adecvat. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că persoana 
acuzată de o infracţiune primeşte suficiente informaţii privind natura şi cauza acuzaţiei, 
imediat ce are dreptul în conformitate cu legislaţia naţională să facă primele demersuri în 
apărarea sa. Persoanei arestate ar trebui să i se ofere, imediat ce este privată de libertate, 
informaţii cu privire la motivele arestării, inclusiv informaţii privind infracţiunea de care este 
suspectată că ar fi comis-o, în conformitate cu articolul 4 din prezenta directivă.

În plus, noţiunea de dosar al cauzei, în temeiul articolului 7 din propunerea Comisiei, care nu 
este recunoscută de către toate statele membre, ar putea fi mai bine exprimată prin folosirea 
termenului „ elemente probatorii referitoare la cauză”, care lărgeşte aria de aplicare a 
termenului. Statele membre ar trebui  să se asigure întotdeauna că persoana suspectată sau 
acuzată sau avocatul acesteia beneficiază de accesul integral la elementele probatorii 
referitoare la cauza respectivă, aflate în posesia autorităţilor competente, cel mai târziu în 
momentul în care au fost încheiate cercetările privind infracţiunea. Persoana suspectată sau 
învinuită sau avocatul acesteia poate solicita o listă a materialelor  aflate în posesia 
autorităţilor competente. 

Deoarece existenţa unor note diferite privind drepturile, care s-ar aplica unor situaţii diferite,  
ar produce confuzie, ar trebui elaborat un singur model pentru Nota privind drepturile. Acest 
model cuprins în anexa I la prezenta directivă ar trebui să fie obligatoriu pentru statele 
membre şi ar trebui să includă cel puţin drepturile stabilite în prezenta directivă. Directiva 
conţine o a doua anexă cu o notă privind drepturile separată de mandatul european de arestare, 
deoarece executarea acestuia nu este considerată procedură penală în toate statele membre. 
Această diferenţiere a fost adoptată şi în cadrul măsurii A şi este aşadar, în concordanţă cu 
foaia de parcurs.

Prezenta directivă reprezintă doar cea de a doua etapă dintr-o serie de măsuri din cadrul Foii 
de parcurs privind drepturile procedurale şi este considerată o parte a unui pachet legislativ 
cuprinzător care urmează a fi prezentat de către Comisie în următorii ani, pachet care va oferi 
un set minim de drepturi procedurale în cadrul procedurilor penale din Uniunea Europeană. În 
consecinţă, ar fi extrem de util dacă Comisia ar putea furniza un model de notă privind 
drepturile la sfârşitul Foii de parcurs, care să corespundă drepturilor procedurale ce urmează a 
fi adoptate în următorii ani.


