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1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează că a fost președintele unei organizații de yoga în România, care a fost 
acuzată în 2004 că este o forță paramilitară. În 2005, autoritățile române l-au acuzat de 
abuzuri sexuale asupra unei minore. Petiționarul a plecat în Suedia, a fost închis pe baza unui 
mandat de arestare emis de către autoritățile române, însă Curtea Supremă din Suedia a 
hotărât să nu-l extrădeze. În 2006, petiționarul a primit drept de ședere permanentă în Suedia, 
iar în 2007 a primit documentele pentru statutul de refugiat. În iunie 2013, Curtea Supremă 
din România a revocat deciziile de achitare pronunțate de tribunalele anterioare. Petiționarul 
contestă hotărârea judecătorească de șase ani de închisoare și consideră că azilul politic 
acordat de Suedia ar trebui să prevaleze asupra mandatului european de arestare, iar 
autoritățile europene ar trebui să refuze executarea mandatului european de arestare emis pe 
numele său. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 aprilie 2015. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 iunie 2015

Observațiile Comisiei 

Mandatul european de arestare (MEA) este o procedură exclusiv judiciară, iar Comisia nu are 
nici un temei juridic în baza căruia să intervină într-un anumit caz. Deciziile privind predarea 
în temeiul mandatului european de arestare pot fi luate doar de către autoritatea judiciară din 
statul membru executant, în acest caz Suedia, având în vedere fondul cauzei și cadrul juridic 



PE564.869v01-00 2/2 CM\1067639RO.doc

RO

european și intern pentru aplicarea mandatului european de arestare1. Comisia observă în 
continuare faptul că nu poate interveni și nu poate influența acțiunea penală din România 
împotriva petiționarului, întrucât această chestiune nu ține de dreptul Uniunii.

Ar putea avea relevanță pentru această cauză faptul că cadrul juridic al MEA se bazează pe 
obligația de a respecta drepturile fundamentale. Deși încălcarea drepturilor fundamentale nu 
reprezintă un motiv explicit de refuz al predării în baza unui mandat european de arestare, 
predarea nu este autorizată în cazul în care o autoritate judiciară consideră, în urma evaluării 
circumstanțelor specifice cazului, că o astfel de predare ar determina încălcarea drepturilor 
fundamentale ale persoanei vizate. 

Concluzie

Comisia nu are nici un temei juridic în baza căruia să intervină în cazuri privind MEA sau 
procedurile penale naționale. Cadrul juridic al MEA se bazează pe obligația de a respecta 
drepturile fundamentale. 

                                               
1 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare 
între statele membre (2002/584/JAI).


