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1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care locuiește în Germania, își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că 
autoritățile judiciare din România au decis în cazul său, că executarea mandatului european de 
arestare nu este posibilă. Prin urmare, petiționarul consideră că sistemul juridic ar trebui 
reformat și sugerează modificarea legislației relevante, precum Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor și procurorilor și Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

În ceea ce privește executarea mandatului european de arestare (MEA), Comisia Europeană 
dorește să clarifice faptul că MEA este în totalitate o procedură judiciară și că, Comisia nu are 
nici un temei juridic în baza căruia să intervină într-un anumit caz. Decizia privind predarea 
fie în sensul urmăririi penale, fie în cel al executării unei pedepse, în temeiul unui mandat 
european de arestare, trebuie să fie luată de către autoritatea judiciară, în statul membru de 
executare, luând în considerare anumite elemente ale situației de fapt și cadrul juridic 
european și intern pentru aplicarea mandatului european de arestare1. 

                                               
1 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de 

predare între statele membre (2002/584/JAI).
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Comisia dorește să explice faptul că există, de asemenea, legislație UE privind transferul 
executării unei pedepse, de la un stat membru la altul1. În ciuda datei de punere în aplicare, 5 
decembrie 2011, la momentul redactării prezentei, acest instrument nu a fost încă transpus în 
dreptul intern, de către Germania și România - cele două state membre care par a fi vizate în 
prezenta petiție. Comisia a solicitat în mod repetat, tuturor statelor membre, să pună în 
aplicare, fără întârziere, acest instrument și legislația UE privind aspectele legate de detenție, 
pentru a se asigura că toate persoanele acuzate și condamnate au acces la aceste posibilități. 
De asemenea, se speră că statele membre se vor conforma în viitorul apropiat. Comisia va 
avea posibilitatea de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru a impune statelor 
membre, care nu și-au îndeplinit obligațiile, să pună în aplicare aceste instrumente, numai de 
la 1 decembrie 2014.

În ceea ce privește sistemul justiției din România, în sens mai larg, Comisia susține ferm 
necesitatea ca România să continue procesul de reformă a justiției în general și să 
îmbunătățească funcționarea justiției. Comisia s-a angajat, în cadrul mecanismului de 
cooperare și de verificare2 (MCV), să sprijine România în vederea remedierii deficiențelor în 
domeniul reformei justiției și al combaterii corupției, care ar putea împiedica aplicarea 
eficientă a legislației, politicilor și programelor europene și ar putea împiedica cetățenii 
români să beneficieze de drepturile depline conferite de calitatea de cetățeni ai UE. Comisia 
verifică în mod regulat progresele înregistrate în raport cu cele patru criterii de referință 
stabilite în acest scop și a publicat rapoarte încă din 2007.3 Comisia a adoptat ultimul său 
raport privind România, la 30 ianuarie 2013, în care se arată că România a pus în aplicare 
câteva dintre recomandările sale, însă nu pe toate. Comisia va monitoriza îndeaproape 
progresele înregistrate și va adopta un nou raport privind progresele realizate de România în 
cadrul mecanismului de cooperare și de verificare, la începutul anului viitor.

Concluzie

În ceea ce privește mandatul european de arestare (MEA), acesta este în totalitate o procedură 
judiciară, iar Comisia nu are nici un temei juridic în baza căruia să intervină într-un anumit 
caz.

În ceea ce privește legislația UE privind transferul executării unei pedepse, de la un stat 
membru la altul, menționată anterior, Comisia nu dispune, până la 1 decembrie 2014, de 
posibilitatea de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru a impune statelor 
membre, care nu și-au îndeplinit obligațiile, să pună în aplicare aceste instrumente.

În ceea ce privește solicitarea de modificare a legislației românești privind statutul 
judecătorilor și procurorilor și legea privind organizarea judiciară, Comisia dorește să clarifice 
faptul că acordă asistență României în domeniul justiției, în cadrul mecanismului de cooperare 
și verificare. 

                                               
1 Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii 

reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de 
libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană. (JO L 327, 5.12.2008).

2 Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de 
verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în 
domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției (JO L 354, 14.12.2006, p. 56).

3 Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm
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