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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1844/2012, adresată de Marin Vasilescu, de cetățenie română, privind 
presupusele încălcări ale normelor europene care guvernează mandatul european 
de arestare și procedurile de predare între statele membre de către autoritățile 
române și belgiene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a fost arestat în România în 2009 pe baza unui mandat european de arestare emis 
de autoritățile belgiene, pentru a executa o pedeapsă de doi ani și trei luni. Curtea de Apel 
Craiova a hotărât predarea lui autorităților belgiene în conformitate cu principiul specialității 
prevăzut în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Petiționarul consideră că autoritățile belgiene au încălcat principiul specialității în mai multe 
rânduri în perioada 2009-2012, iar autoritățile române au confirmat că autoritățile belgiene nu 
au depus o cerere pentru obținerea extinderii consimțământului. Perioada de executare impusă 
a fost cu 15 zile mai lungă. Petiționarul consideră că, atât autoritățile belgiene, cât și cele 
române, au încălcat Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre.

Petiționarul reclamă, de asemenea, faptul că Legea din 17 mai 2006 privind situația juridică 
externă a persoanelor condamnate la o pedeapsă cu închisoarea este discriminatorie, deoarece 
doar cetățenii belgienii beneficiază de anumite măsuri speciale (precum etichetarea 
electronică, eliberare în baza unor autorizații sau permise). 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
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[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Petiționarul pare să afirme că după predarea sa pe baza unui mandat european de arestare din 
România către Belgia, autoritățile belgiene nu au respectat principiul specialității prevăzut la 
articolul 27 din Decizia-cadru privind mandatul european de arestare 1. Articolul 27 stabilește 
că în principiu „o persoană care a fost predată nu poate fi urmărită penal, condamnată sau 
privată de libertate pentru o infracțiune săvârșită înaintea predării sale, alta decât cea care a 
motivat predarea sa”. Deși nu este explicit menționat, petiționarul pare să sugereze că a fost 
urmărit penal, condamnat sau privat de libertate în Belgia pentru o infracțiune săvârșită 
înaintea predării sale, alta decât cea care a motivat predarea sa. Principiul specialității 
prevăzut la articolul 27 nu este absolut și există o serie de circumstanțe în care o persoana care 
a fost predată poate fi urmărită penal, condamnată sau privată de libertate pentru o infracțiune 
săvârșită înaintea predării sale, alta decât cea care a motivat predarea sa. În plus față de o 
situație în care statele membre, pe bază de reciprocitate, se prezumă că și-au dat 
consimțământul pentru ca o persoană să fie urmărită penal pentru alte infracțiuni, sunt incluse 
următoarele situații:

 atunci când persoana nu a părăsit teritoriul statului membru căruia i-a fost predată în 

45 de zile de la data eliberării sale definitive, deși a avut posibilitatea să o facă, sau 

atunci când s-a reîntors aici după ce l-a părăsit;

 infracțiunea nu se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de 

detenție;

 procedurile penale nu au drept consecință aplicarea unei măsuri care limitează 

libertatea persoanei;

 atunci când persoana este pasibilă de o pedeapsă sau de o măsură care nu implică 

privarea de libertate, în special o pedeapsă pecuniară sau o măsură echivalentă, chiar 

dacă această pedeapsă sau măsură este susceptibilă de restrângerea libertății sale 

individuale;

 atunci când persoana a acceptat să fie predată, renunțând, după caz, în același timp și 

la principiul specialității, în conformitate cu articolul 13;

 atunci când persoana a renunțat în mod expres, după predarea sa, să beneficieze de 

principiul specialității pentru fapte specifice anterioare predării sale. Renunțarea se 

face în fața autorităților judiciare competente ale statului membru emitent și se 

consemnează în conformitate cu dreptul intern al acestui stat. Aceasta este redactată 

astfel încât să reiasă clar că persoana în cauză a exprimat-o în mod liber și în deplină 

                                               
1 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și 
procedurile de predare între statele membre.
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cunoștință a consecințelor acesteia. Persoana are dreptul, în acest scop, să fie asistată 

de un avocat.

Din petiție nu reiese clar dacă în cazul petiționarului se aplică oricare dintre circumstanțele de 
mai sus.

În cazul în care se stabilește că autoritățile belgiene au urmărit penal, au condamnat sau au 
privat de libertate petiționarul pentru o infracțiune săvârșită înaintea predării sale, alta decât 
cea care a motivat predarea sa, și că nu se aplică niciuna dintre excepțiile de la principiul 
specialității, Comisia poate lua act de o astfel de circumstanță, astfel cum procedează în 
numeroase cazuri individuale, pentru a o include în procesul de monitorizare și evaluare a 
punerii în aplicare a Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare și a modului în 
care funcționează în practică, inclusiv a problemelor sistemice. Cu toate acestea, instituțiile 
UE nu au competența să intervină în cazuri individuale, întrucât administrația justiției este în 
continuare rezervată statelor membre. Prin urmare, în acest caz petiționarul trebuie să 
intenteze o acțiune la autoritățile naționale și ar trebui să consulte un avocat pentru a se stabili 
dacă, pe baza circumstanțelor individuale ale cazului său, principiul specialității prevăzut în 
Decizia-cadru privind mandatul european de arestare a fost efectiv încălcat și, dacă da, pentru 
a aduce la cunoștința autorităților belgiene respectiva încălcare, în conformitate cu procedurile 
interne.

Concluzie

În cazul în care se stabilește că autoritățile belgiene au urmărit penal, condamnat sau privat de 
libertate petiționarul pentru o infracțiune săvârșită înaintea predării sale, alta decât cea care a 
motivat predarea sa, și că nu se aplică niciuna dintre excepțiile de la principiul specialității, 
Comisia poate lua act de o astfel de circumstanță. Cu toate acestea, instituțiile UE nu au 
competența să intervină în cazuri individuale. Prin urmare, petiționarul ar trebui să se 
adreseze instanțelor naționale relevante.


