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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la abordarea UE privind dreptul penal

(2010/2310(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și, în special, 
partea a treia titlul V capitolul 4 intitulat „Cooperarea judiciară în materie penală”,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în special, titlul VI 
privind justiția,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2011 intitulată „Către o politică 
a UE în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin 
intermediul dreptului penal” (COM(2011)0573),

– având în vedere Concluziile Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind modele de 
dispoziții pentru îndrumarea dezbaterilor Consiliului în domeniul dreptului penal,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la criminalitatea 
organizată în Uniunea Europeană1,

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European din 7 mai 2009 adresată 
Consiliului privind crearea unui spațiu UE al justiției penale2,

– având în vedere studiile Parlamentului European privind „Armonizarea dreptului penal în 
UE”3 și „Crearea unui spațiu UE al justiției penale”4,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-
0144/2012),

A. întrucât, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE), Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, 
fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în 
coroborare cu măsuri adecvate privind, inter alia, prevenirea și combaterea criminalității ;

B. întrucât, în conformitate cu articolul 83 din TFUE, Parlamentul și Consiliul pot stabili 
norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domeniul 
criminalității;

C. întrucât simultan articolul 83 alineatul (3) din TFUE introduce o procedură de suspendare, 

1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0459.
2 JO C 212 E, 5.8.2010, p. 116.
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30499
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30168

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30499
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30499
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30168
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în cazul în care un membru al Consiliului consideră că măsura legislativă propusă ar 
aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiție penală,  
recunoscându-se astfel, că dreptul penal reflectă adesea valorile de bază, uzanțele și 
opțiunile oricărei societăți, cu toate acestea respectându-se pe deplin legislația 
internațională privind drepturile omului;

D. întrucât, prin urmare, principiile subsidiarității și proporționalității, după cum se 
menționează la articolul 5 din TUE, sunt relevante în mod special în cazul propunerilor 
legislative de reglementare a dreptului penal;

E. întrucât sistemele de drept penal și de procedură penală ale statelor membre s-au dezvoltat 
de-a lungul secolelor și fiecare stat membru are propriile caracteristici și particularități și, 
în consecință, domeniile de bază ale dreptului penal trebuie să rămână în responsabilitatea 
statelor membre;

F. întrucât principiul recunoașterii reciproce câștigă teren într-un număr tot mai mare de 
domenii politice, în special în legătură cu hotărârile și deciziile judecătorești  și este un 
principiu bazat pe încredere reciprocă, care necesită instituirea unor standarde minime de 
protecție la cel mai înalt nivel posibil;

G. întrucât armonizarea dreptului penal în UE ar trebui să contribuie la realizarea unei culturi 
juridice comune a UE în materie de combatere a  criminalității, care se adaugă la, dar nu 
substituie, tradițiile juridice naționale, și are un impact pozitiv asupra încrederii reciproce 
dintre sistemele judiciare ale statelor membre;

H. întrucât dreptul penal trebuie să reprezinte un sistem legislativ coerent, reglementat de un 
set de principii fundamentale și de norme de bună guvernanță, respectând pe deplin Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenția europeană a drepturilor omului și 
alte convenții internaționale privind drepturile omului la care statele membre sunt 
semnatare;

I. întrucât, având în vedere că prin însăși natura sa dreptul penal poate să limiteze anumite 
drepturi ale omului și libertăți fundamentale ale persoanelor suspectate, acuzate sau 
condamnate, în plus față de eventualul efect de stigmatizare al anchetelor penale, precum 
și că utilizarea excesivă a legislației penale duce la o scădere a eficacității, dreptul penal 
trebuie aplicat în ultimă instanță (ultima ratio) prin abordarea unei conduite clar definite și 
delimitate, care nu poate fi rezolvată eficient prin măsuri mai puțin severe și care aduce 
prejudicii semnificative societății sau persoanelor fizice;

J. întrucât, în general, legislația penală a UE ar trebui doar să prevadă pedepse pentru acte 
care au fost comise în mod intenționat sau, în situații excepționale, pentru actele care 
implică o neglijență gravă, și trebuie să aibă la bază principiul răspunderii penale 
subiective (nulla poena sine culpa), cu toate că, în anumite cazuri poate fi justificată 
prevederea răspunderii persoanelor juridice pentru anumite tipuri de infracțiuni;

K întrucât, în conformitate cu cerința de lex certa, elementele unei infracțiuni trebuie să fie 
exprimate în mod precis pentru a i se asigura predictibilitatea în ceea ce privește aplicarea, 
domeniul de aplicare și sensul;
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L. întrucât, în cazul directivelor, statele membre își păstrează o anumită libertate cu privire la 
modul de transpunere a dispozițiilor în legislația lor națională, ceea ce înseamnă că, pentru 
a îndeplini cerința de lex certa, nu doar legislația UE în sine, dar și transpunerea sa în 
legislația națională trebuie să fie de cea mai înaltă calitate;

M. întrucât introducerea dispozițiilor UE în materie de drept penal nu se limitează la 
domeniul libertății, securității și justiției, ci poate avea legătură cu numeroase politici 
diferite;

N. întrucât, până în prezent, Uniunea Europeană adesea a elaborat ad-hoc dispoziții de drept 
penal, astfel creându-se nevoia unei coerențe crescute;

O. întrucât este nevoie ca Parlamentul să își dezvolte propriile proceduri pentru a asigura, 
împreună cu colegislatorul, un sistem de drept penal coerent și de cea mai înaltă calitate;

P. întrucât, pentru a facilita cooperarea în domeniul dreptului penal dintre Comisie, Consiliu 
și Parlament, este necesar un acord interinstituțional,

Q. întrucât articolul 67 alineatul (1) din TFUE prevede că Uniunea reprezintă un spațiu de 
libertate, securitate și justiție, cu respectarea drepturilor fundamentale, a diferitelor 
sisteme judiciare și tradiții ale statelor membre;

1. subliniază faptul că propunerile de dispoziții de drept penal material ale UE trebuie să 
respecte pe deplin principiile subsidiarității și proporționalității;

2. reamintește faptul că dreptul penal trebuie să respecte pe deplin drepturile fundamentale 
ale persoanelor suspectate, acuzate sau condamnate;

3. subliniază faptul că, în acest sens, nu este suficient să se facă referiri la noțiuni abstracte 
sau la efecte simbolice, ci trebuie demonstrată necesitatea dispozițiilor de drept penal 
material prin probe necesare care să clarifice următoarele:

– dispozițiile penale vizează o conduită care cauzează prejudicii patrimoniale sau 
nepatrimoniale semnificative societății, persoanelor sau unui grup de persoane;

– nu există alte măsuri mai puțin invazive care să vizeze o astfel de conduită,

– infracțiunea respectivă este de o gravitate deosebită și are o dimensiune transfrontalieră 
sau are un impact negativ direct asupra punerii în aplicare eficiente a politicii Uniunii într-
un domeniu care a făcut obiectul măsurilor de armonizare;

– există o nevoie de a combate în mod comun infracțiunea în cauză, adică există o valoare 
adăugată practică printr-o abordare comună a UE, având în vedere, inter alia, modul de 
răspândire și frecvența infracțiunii în statele membre și

– în conformitate cu articolul 49 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, pedepsele propuse nu sunt disproporționate față de infracțiune;

4. recunoaște importanța celorlalte principii generale care reglementează dreptul penal, 
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precum:

– principiul răspunderii penale subiective (nulla poena sine culpa), astfel prevăzându-se 
pedepse numai pentru acte care au fost comise în mod intenționat sau, în situații 
excepționale, pentru actele care implică o neglijență gravă,

– principiul securității juridice (lex certa): descrierea elementelor unei infracțiuni trebuie să 
fie exprimată în mod precis, astfel încât o persoană fizică să poată să prevadă acțiunile 
care vor atrage răspunderea sa penală,

– principiul neretroactivității și al lex mitior: excepțiile de la principiul retroactivității sunt 
permise numai dacă sunt în beneficiul autorului faptei,

– interzicerea principiului ne bis in idem care interzice ca o persoană deja condamnată sau 
achitată definitiv pentru o infracțiune în conformitate cu legislația unui stat membru să fie 
urmărită ori sancționată din nou în cadrul unei proceduri judiciare dintr-un alt stat 
membru,

– prezumția de nevinovăție, care prevede că orice persoană acuzată de o infracțiune este 
considerată nevinovată până în momentul demonstrării vinovăției sale din punct de vedere 
juridic;

5 salută recunoașterea de către Comisie în  Comunicarea sa recentă privind o politică a UE 
în materie de drept penal, a faptului că primul demers în cadrul legislației în materie de 
drept penal ar trebui să fie întotdeauna decizia de adoptare sau nu a măsurilor de drept 
penal material;

6. încurajează Comisia să propună măsuri care să faciliteze o aplicare mai consistentă și 
coerentă la nivel național a dispozițiilor existente în materie de drept penal material al UE, 
fără a aduce atingere principiilor necesității și subsidiarității;

7. subliniază faptul că măsurile de armonizare ar trebui propuse în primul rând cu scopul de 
a sprijini punerea în practică a principiului recunoașterii reciproce, mai degrabă decât 
numai pentru a extinde domeniul de aplicare a dreptului penal armonizat al UE; 

8. încurajează Comisia să continue să includă în evaluările sale de impact testul privind 
necesitatea și proporționalitatea, să se bazeze pe cele mai bune practici din statele membre 
care prezintă garanții înalte privind drepturile procedurale, să includă o evaluare în 
conformitate cu lista sa de control în domeniul drepturilor fundamentale și să introducă un 
test prin care să se specifice modul în care propunerile sale reflectă principiile generale 
sus-menționate care reglementează dreptul penal;

9. subliniază necesitatea creării de standarde unitare minime de protecție la cel mai înalt 
nivel posibil pentru persoanele suspecte și acuzate în cadrul proceselor penale în vederea 
consolidării încrederii reciproce;

10. încurajează Comisia și statele membre să ia în considerare, de asemenea, măsuri fără 
caracter legislativ care consolidează încrederea reciprocă între diferitele sisteme judiciare 
din statele membre, consolidează coerența și încurajează crearea unei culturi juridice 
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comune împotriva criminalității în UE;

11 subliniază nevoia unei abordări mai coerente și de înaltă calitate din partea UE față de 
dreptul penal și deplânge abordarea fragmentată urmată până în prezent;

12. salută existența în cadrul Comisiei a unui grup de coordonare interservicii privind dreptul 
penal și solicită Comisiei să furnizeze Parlamentului informații mai specifice privind 
mandatul și funcționarea grupului;

13. solicită asigurarea în cadrul Comisiei a unei responsabilități clare de coordonare pentru 
toate propunerile care conțin dispoziții de drept penal, pentru a asigura  astfel, o abordare  
coerentă;

14. salută existența unui grup de lucru al Consiliului privind dreptul penal material și solicită 
Consiliului să furnizeze Parlamentului informații specifice privind modul în care acest 
grup cooperează cu alte grupuri de lucru ale Consiliului care tratează dispoziții de drept 
penal în domenii politice, altele decât justiția și afacerile interne;

15. solicită un acord interinstituțional privind principiile și metodele de lucru ce 
reglementează propunerile de viitoare dispoziții de drept penal material ale UE și invită 
Comisia și Consiliul să creeze un grup de lucru interinstituțional în cadrul căruia aceste 
instituții și Parlamentul să poată să elaboreze un astfel de acord și să discute, consultând, 
unde este cazul, experți independenți, chestiuni generale în vederea asigurării coerenței 
dreptului penal al UE;

16. consideră că grupul de lucru interinstituțional ar trebui să contribuie la definirea unui 
domeniu și a unei aplicări adecvate pentru sancțiunile de drept penal la nivelul UE, 
precum și la examinarea legislației existente cu scopul de a reduce fragmentarea și 
conflictele de jurisdicție care caracterizează actuala abordare;

17. decide să examineze modul în care o abordare coerentă a legislației UE privind dreptul 
penal material poate fi asigurată cel mai bine în cadrul Parlamentului și evidențiază, în 
acest sens, lipsa actuală a unei comisii de coordonare, precum și rolul important pe care 
Serviciul său Juridic ar putea eventual să îl joace;

18. subliniază necesitatea creării unui serviciu de informare în cadrul  Parlamentului, care 
poate sprijini deputații în activitatea zilnică, asigurând astfel calitatea activității 
Parlamentului, în calitate de colegiuitor;

19. indică faptul că o abordare coerentă impune Parlamentului, înainte de adoptarea oricărei 
propuneri legislative privind dreptul penal material, să aibă la dispoziție o analiză juridică 
a propunerii, în care se arată dacă au fost integral îndeplinite toate cerințele menționate în 
prezenta rezoluție sau ce îmbunătățiri ar fi încă necesare;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
parlamentelor naționale ale statelor membre și Consiliului Europei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona s-a renunțat la structura 
fundamentată pe piloni și a fost creată baza pentru dezvoltarea dreptului penal ca parte 
integrantă a dreptului comunitar al UE. Având în vedere că în trecut dreptul penal a fost 
considerat ca fiind responsabilitatea exclusivă a statelor membre și că numai prin Tratatul 
de la Maastricht din 1992 s-a deschis pentru prima oară calea către dezvoltarea dreptului 
penal al UE, aceasta poate fi văzută ca o hotărâre majoră.

Deși acum tratatul conține în mod oficial baza pentru noi dispoziții ale UE în materie de 
drept penal, nu înseamnă că dreptul penal a devenit un subiect mai puțin sensibil. Prin 
urmare, tratatul prevede o procedură de suspendare, în cazul în care un stat membru 
consideră că legislația propusă aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său 
de justiție penală. Aceasta este o procedură excepțională în cadrul tratatului.

În plus, dreptul penal diferă de alte domenii juridice, și anume că, prin definiție, acesta 
limitează anumite drepturi ale omului privind libertățile fundamentale ale persoanelor 
acuzate și/sau condamnate. În numeroase cazuri, libera circulație este restricționată, dar 
chiar și dacă infracțiunea se pedepsește numai prin amenzi, cel puțin dreptul de proprietate 
este restricționat. Astfel de restricții sunt, în principiu, legale și legitime, dar impun un 
„test privind necesitatea”. Chiar dacă o persoană nu este condamnată, ancheta penală în 
sine poate avea un efect de stigmatizare: numeroase persoane vor fi înclinate să creadă că 
nu există zvonuri fără o cauză reală.

În plus, trebuie avute în vedere și considerente de ordin practic. O abundență de noi 
inițiative ale UE în domeniul dreptului penal material poate cu ușurință să supraîncarce 
administrațiile naționale. Propunerile trebuie să fie de așa natură încât să poată fi pe deplin 
puse în aplicare și executate. Resursele autorităților naționale competente sunt limitate, în 
special pe parcursul actualei crize economice. Există pericolul ca adoptarea unei noi 
legislații să nu ducă la o mai bună punere în aplicare a legii, subminând astfel atât 
credibilitatea, cât și eficiența dreptului penal material al UE.

De aceea, UE trebuie să fie foarte atentă în abordarea sa, atunci când elaborează dispoziții 
suplimentare sau revizuiește dispozițiile existente de drept penal. Rezultatele sale nu sunt 
perfecte, astfel cum a fost demonstrat în mod competent de către un grup de profesori 
universitari, care alcătuiesc grupul European Criminal Policy Initiative. Aceștia 
menționează, inter alia, că utilizarea de numeroase trimiteri încrucișate în textele juridice 
este o încălcare a principiului de lex certa: legislația trebuie să fie precisă și ușor de înțeles 
astfel încât toate persoanele să poată prevedea dacă o faptă constituie o infracțiune sau nu. 
Directivele sunt cu atât mai vizate, deoarece acestea trebuie să fie transpuse în dreptul 
național, iar orice neclaritate poate duce la interpretări divergente, care pot spori cu 
ușurință confuzia în loc să o reducă.

UE nu a dezvoltat un spațiu separat pentru dispozițiile de drept penal. Acestea se pot găsi 
în instrumente privind justiția și afacerile interne, dar se pot găsi și în numeroase alte 
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domenii politice ale Uniunii. În recenta sa Comunicare privind o politică a UE în materie 
penală, Comisia menționează, de exemplu: sectorul financiar (manipularea pieței sau 
utilizarea abuzivă a tranzacțiilor pe bază de informații privilegiate), frauda, contrafacerea, 
cazurile de încălcare gravă a normelor sociale, tehnice, de siguranță și de piață ale UE 
pentru transporturile profesionale, încălcările grave ale normelor UE în materie de 
protecție a datelor, infracțiunile vamale, infracțiunile împotriva mediului, pescuitul ilegal, 
nedeclarat și nereglementat, precum și aspecte legate de politici privind piața internă.

Întrebarea este cum să se asigure coerența și înalta calitate într-un domeniu de drept care 
pare să își facă apariția în atât de multe domenii politice diferite. La nivel național, se 
poate observa că există adesea o unitate în cadrul Ministerului Justiției care este 
responsabilă cu întreaga coordonare a dreptului penal. Ceea ce înseamnă că, indiferent de 
ministerul care preia inițiativa pentru o propunere legislativă nouă, întotdeauna aceasta va 
fi supusă unei verificări finale de către această unitate centrală, înainte de adoptarea unui 
astfel de proiect de legislație de către guvernul național.

În instituțiile UE situația este diferită. Comisia a creat un grup de coordonare interservicii 
privind dreptul penal, care se presupune că îndeplinește un rol asemănător celui al unității 
centrale menționate anterior, din cadrul unui minister al justiției de la nivel național. Cu 
toate acestea, încă nu este clar care este mandatul grupului și ce se întâmplă dacă există 
dezacorduri. Este sigur că anumiți comisari au responsabilități parțiale, dar nu există 
niciun comisar coordonator.

În cadrul Consiliului, miniștrii justiției și afacerilor interne încearcă să asigure 
coordonarea propunerilor legislative care conțin dispoziții penale. Aceștia au creat un grup 
de lucru privind dreptul penal material, care discută nu numai propuneri tipice în materie 
de justiție și afaceri interne, ci revendică, în practică, orice responsabilitate asupra oricărei 
dispoziții penale, indiferent de subiect. Cu toate acestea, această structură nu a putut să 
evite fragmentarea actuală, precum și, uneori, slaba calitate a dispozițiilor UE în materie 
de drept penal.

Din nefericire, chiar Parlamentul pare să aibă cel mai slab dezvoltat sistem. Într-adevăr, 
Parlamentul are o comisie specială care tratează aspecte legate de justiție și afaceri 
interne, și anume Comisia pentru libertăți civile, dar aceasta nu este o comisie de 
coordonare și nu are competențe pentru toate propunerile legislative care conțin dispoziții 
în materie de drept penal.

În cadru audierii privind o abordare a UE în materie de drept penal, din 8 decembrie 2011, 
Serviciul Juridic al Parlamentului a afirmat că, teoretic, și-ar putea oferi serviciile pentru a 
furniza consiliere juridică Parlamentului privind calitatea și coerența propunerilor de 
legislație în materie de drept penal. Totuși, acest lucru ar implica o sarcină suplimentară, 
nouă, deoarece Serviciul Juridic nu desfășoară o astfel de activitate în mod structural. 
Atribuirea unei astfel de sarcini Serviciului Juridic va atrage, prin urmare, nevoia de 
resurse suplimentare.

Pentru a garanta înalta calitate și coerența abordării UE în materie de drept penal, nu ar fi 
suficient ca structurile interne ale celor trei instituții ale UE menționate să fie 
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îmbunătățite, ci ar trebuie să existe, de asemenea, un acord între cele trei instituții privind 
principiile relevante și metodele de lucru.

În 2009, Consiliul a adoptat concluzii privind modele de dispoziții pentru îndrumarea 
dezbaterilor Consiliului în materie de drept penal. În 2011, Comisia și-a prezentat opiniile 
într-o comunicare. În prezenta rezoluție, Parlamentul va specifica în mod clar principiile 
care sunt importante pentru propriile dezbateri. Astfel, ajungem foarte repede la situația în 
care toate cele trei instituții și-au clarificat propriile poziții, dar numai în cea ce privește 
propriile proceduri legislative interne.

Pentru a facilita cooperarea în viitor, pare esențial ca instituțiile să convină asupra unui 
anumit tip de cadru comun. Un astfel de cadru ar putea să includă în mod util un set de 
principii care să reglementeze orice instrument de drept penal. În plus, pot fi adăugate 
modele de dispoziții, astfel cum sunt incluse, de exemplu, în concluziile Consiliului din 
noiembrie 2009. Un astfel de cadru ar putea servi ca o bază pentru pregătirea de evaluări 
de impact de către Comisia Europeană și ar putea contribui la elaborarea de analize 
juridice corespunzătoare pentru Consiliu și Parlament. În plus, un cadru ar putea conține 
linii directoare precise privind procedurile interne din cadrul fiecărei instituții, cu scopul 
de a sigura o abordare coerentă.

Teoretic, în special principiile s-ar putea preta, de asemenea, unei codificări printr-o 
metodă legislativă mai formală, pe baza unei propuneri a Comisiei urmată de adoptarea sa 
oficială atât de către Consiliu, cât și de către Parlament. Cu toate acestea, deoarece 
acordurile privind metodele de lucru interne nu se pretează unui astfel de instrument mai 
formal, ar exista riscul fragmentării cadrului în mai multe părți. Numai din motive 
pragmatice, ar fi mai bine ca un cadru interinstituțional să fie elaborat într-un mod mai 
puțin formal, prin intermediul unui grup de lucru interinstituțional.

Raportorul este de părere că sunt propuse mult prea ușor dispoziții în materie de drept 
penal pentru presupusele lor efecte simbolice sau disuasive: ulterior acestea au ca scop să 
asigure cetățenii europeni că UE ia în serios securitatea lor și să avertizeze potențialii 
infractori că vor fi sever pedepsiți. Cu toate acestea, în realitate, nu o dispoziție de drept 
penal în sine duce la o criminalitate mai redusă în UE. Sancționarea infracțiunilor este la 
fel de importantă, dacă nu mai importantă: simpla acțiune a UE de a adopta o nouă 
legislație nu reduce criminalitatea. Numai dacă dispozițiile juridice sunt foarte clare și se 
potrivesc cu sistemele naționale existente, atunci executarea acestora poate deveni eficace. 
Existența dispozițiilor de drept penal și executarea acestora nu au în mod normal niciun 
impact asupra criminalității.

În cele din urmă, este puțin spus cât de importantă este respectarea pe deplin a Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a altor instrumente internaționale privind 
drepturilor omului, atunci când se elaborează dispoziții de drept penal. Este recomandată 
întotdeauna o verificare a drepturilor omului, deoarece se tratează unele dintre cele mai 
dificile măsuri pe care un guvern le poate impune asupra cetățenilor săi. În conținutul 
raportului, nu s-a menționat în mod explicit necesitatea unei astfel de verificări, dar a fost 
de la sine înțeles că, în contextul principiilor menționate, o astfel de verificare va trebui să 
fie efectuată în mod sistematic.
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