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Protecţia juridică a adulţilor: implicaţii transfrontaliere 

Rezoluţia Parlamentului European din 18 decembrie 2008 conținând recomandări către 

Comisie privind protecția juridică a adulților: implicații transfrontaliere (2008/2123(INI)) 

Parlamentul European, 

- având în vedere articolul 192 paragraful al doilea din Tratatul CE, 

- având în vedere Convenția de la Haga din 13 ianuarie 2000 privind protecția 

internațională a adulților, 

- având în vedere Convenția Organizaţiei Națiunilor Unite din 13 decembrie 2006 privind 

drepturile persoanelor cu handicap, 

- având în vedere Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea de către 

Comunitatea Europeană a Convenției Organizaţiei Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap (COM(2008)0530), 

- având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 10 

mai 2005, intitulată „Programul de la Haga: zece priorități pentru următorii cinci ani: un 

parteneriat pentru reînnoirea europeană în domeniul libertății, al securității și al justiției” 

(COM(2005)0184); 

- având în vedere articolele 39 și 45 din Regulamentul său de procedură, 

- având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6–0460/2008), 

A. întrucât în cadrul Comunicării cu privire la programul de la Haga, Comisia a susținut 

printre prioritățile sale necesitatea de a garanta un autentic spațiu european în ceea ce 

privește justiția civilă și, nu în ultimul rând, în ceea ce privește recunoașterea și 

executarea hotărârilor judecătorești; 

B. întrucât au avut loc activități și consultări în acest cadru cu privire la hotărârile referitoare 

la patrimoniul familial, succesiuni sau testamente, în vederea pregătirii unor noi propuneri 

legislative; 

C. întrucât trebuie favorizate în egală măsură recunoașterea și executarea hotărârilor 

judecătorești sau administrative adoptate cu privire la persoanele care fac obiectul unor 

măsuri de protecție; 

D. întrucât trebuie acordată atenție situațiilor,deseori caracterizate de fragilitate și 

vulnerabilitate, în care se află persoanele care fac obiectul măsurilor de protecție, precum 

și rapidității necesare cu care trebuie tratate cererile de cooperare, de informare sau de 

recunoaștere și executare; 

E. întrucât au apărut situații în care aplicarea protecției juridice privește două sau mai multe 

state membre; 



F. întrucât au apărut, de asemenea, situații în care chestiunea protecției juridice implică două 

sau mai multe state membre și implică state membre și state care nu sunt membre ale UE, 

în special din cauza fluxurilor migratorii tradiționale (fostele colonii, Statele Unite și 

Canada); 

G. întrucât au apărut probleme generate de circulația sporită dintre statele membre de unde 

pleacă un număr ridicat de pensionari, inclusiv adulți vulnerabili, și statele membre în 

care există un aflux de pensionari; 

H. întrucât toate statele membre ale UE au ajuns la un acord privind necesitatea protecției 

juridice a adulților vulnerabili și principiile care o reglementează, în cadrul Recomandării 

Consiliului Europei nr. R (99) 4 a Comitetului de miniștri către statele membre privind 

principiile referitoare la protecția juridică a adulților fără capacitate de exercițiu, adoptată 

la 23 februarie 1999; 

I. întrucât protecția juridică a adulților vulnerabili trebuie să constituie o temelie a dreptului 

la libera circulație a persoanelor; 

J. întrucât în prezent, există disparități între legile statelor membre în domeniul măsurilor de 

protecție; 

K. întrucât trebuie avute în vedere prevederile Convenției ONU privind drepturile 

persoanelor cu handicap; 

L. întrucât dispozițiile Convenției de la Haga pot contribui la obiectivul privind crearea unui 

spațiu de justiție, libertate și securitate, facilitând recunoașterea și executarea hotărârilor 

de pronunțare a unei măsuri de protecție, stabilirea legii aplicabile și cooperarea dintre 

autoritățile centrale; 

M. întrucât ar fi oportun să se adopte măsuri specifice și adecvate de cooperare între statele 

membre, care ar putea să se inspire din instrumentele acestei convenții; 

N. întrucât ar putea fi elaborate formulare comunitare unice pentru a facilita informarea cu 

privire la hotărârile de protecție, precum și circulația, recunoașterea și executarea acestor 

hotărâri; 

O. întrucât ar putea fi elaborat un formular unic la scara Uniunii Europene în cazul 

mandatului de reprezentare a persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu, pentru a 

garanta eficiența acestuia în toate statele membre; 

P. întrucât ar putea fi introduse mecanisme pentru identificarea, înregistrarea și utilizarea cu 

ușurință a împuternicirilor depline în toată Uniunea Europeană; 

1. salută angajamentul Președinției franceze referitor la situația adulților vulnerabili și a 

protecției juridice transfrontaliere a acestora; felicită statele membre care au semnat și 

ratificat Convenția de la Haga și încurajează statele membre care încă nu au semnat-o sau 

nu au ratificat-o să facă acest lucru; 

2. solicită Comisiei să-i prezinte, imediat după ce s-a obținut o experiență suficientă cu 

privire la funcționarea Convenției de la Haga, pe baza articolului 65 din Tratatul CE, o 

propunere legislativă cu privire la consolidarea cooperării dintre statele membre, precum 



și la îmbunătățirea recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești referitoare la 

protecția persoanelor majore, a mandatelor de reprezentare a persoanelor fizice lipsite de 

capacitate de exercițiu și a împuternicirilor depline, în conformitate cu recomandările 

detaliate stabilite mai jos; 

3. invită Comisia să verifice punerea în aplicare a Convenției de la Haga și transpunerea ei 

în statele membre și să prezinte un raport Parlamentului și Consiliului, în timp util, care să 

cuprindă rezumatul problemelor și al celor mai bune practici în ceea ce privește aplicarea 

ei în practică, precum și care să conțină, dacă este necesar, propuneri de prevederi 

comunitare care să completeze sau să aducă precizări privind modalitatea în care trebuie 

aplicată Convenția; 

4. solicită Comisiei să evalueze posibilitatea aderării Comunității la Convenția de la Haga; 

sugerează că aceasta ar constitui un domeniu de cooperare consolidată între statele 

membre; 

5. solicită statelor membre care încă nu au semnat sau nu au ratificat Convenția, să adere la 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, ceea ce ar spori protecția 

adulților vulnerabili de pe teritoriul UE; 

6. solicită Comisiei să finanțeze un studiu comparativ al legislației statelor membre privind 

adulții vulnerabili și măsurile de protecție, pentru a confirma situațiile în care pot apărea 

probleme juridice și care sunt măsurile necesare la nivelul UE și al statelor membre 

pentru a soluționa astfel de probleme; consideră că studiul ar trebui să ia în considerare și 

chestiunea adulților cu handicap intelectual instituționalizați, sub aspectul tutelei și al 

capacităţii acestora de a-și exercita drepturile juridice; solicită Comisiei să organizeze o 

serie de conferințe destinate membrilor profesiilor juridice direct implicate în astfel de 

cazuri și să ia în considerare în cadrul viitoarei legislații rezultatele studiului, precum și 

avizul profesioniștilor; 

7. invită statele membre să se asigure că măsurile de protecție sunt proporționale cu situația 

adulților vulnerabili în cauză astfel încât cetățenii individuali ai UE să nu fie decăzuți 

dintr-un drept juridic pe care au capacitatea să îl exercite în continuare; 

8. solicită statelor membre să adopte măsuri care să protejeze adulții vulnerabili împotriva 

furturilor de identitate sau a fraudelor și a altor infracțiuni telefonice sau informatice, 

inclusiv măsuri juridice care să sporească protecția datelor cu caracter personal ale 

adulților vulnerabili și/sau să limiteze accesul la acestea; 

9. sprijină crearea unor mecanisme sigure, supuse normelor solide de protecție a datelor cu 

caracter personal și normelor referitoare la limitarea accesului, pentru schimbul de cele 

mai bune practici și de alte informații între statele membre privind măsurile de protecție 

care sunt în vigoare în prezent, inclusiv posibilitatea schimbului de informații privind 

statutul de protecție al unui adult vulnerabil între sistemele judiciare din statele membre; 

10. reamintește Comisiei și statelor membre că nu toți adulții vulnerabili sunt în această 

situație din cauza vârstei înaintate și solicită adoptarea unor măsuri pentru a consolida nu 

doar protecția juridică și drepturile adulților vulnerabili vârstnici, ci și a adulților care sunt 

vulnerabili din cauza unui handicap fizic și/sau mintal, precum și luarea în considerare a 

necesităților acestora, prin adoptarea de măsuri sociale viitoare care să le garanteze 

acestora drepturile juridice; 



11. confirmă faptul că aceste recomandări respectă principiul subsidiarității și drepturile 

fundamentale ale cetățeanului; 

12. consideră că propunerea solicitată nu are implicații financiare; 

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, precum și 

recomandările detaliate în anexă, Comisiei și Consiliului, precum și guvernelor și 

parlamentelor statelor membre. 

 

ANEXĂ 

RECOMANDĂRI DETALIATE PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII 

SOLICITATE 

 

A. PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE PROPUNERII 

1. să promoveze recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești sau administrative 

adoptate cu privire la persoanele care fac obiectul unor măsuri de protecție; 

2. Dispoziții care să ajute la realizarea obiectivului privind crearea unui spațiu de justiție, 

libertate și securitate, facilitând recunoașterea și executarea hotărârilor de pronunțare a 

unei măsuri de protecție, stabilirea legii aplicabile și cooperarea dintre autoritățile 

centrale; 

3. Ar trebui aplicate măsuri specifice și adecvate de cooperare între statele membre, care ar 

putea să se inspire din instrumentele Convenției de la Haga; 

4. Formulare comunitare unice pentru a facilita informarea cu privire la hotărârile de 

protecție, precum și circulația, recunoașterea și executarea acestor hotărâri; 

5. Un formular unic la scara Uniunii Europene în cazul mandatului de reprezentare a 

persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu, pentru a-i garanta eficiența în toate 

statele membre; 

B. ACȚIUNI DE PROPUS 

1. solicită Comisiei să-i prezinte, imediat după ce s-a obținut o experiență suficientă cu 

privire la funcționarea Convenției de la Haga, pe baza articolului 65 din Tratatul CE, o 

propunere legislativă cu privire la consolidarea cooperării dintre statele membre, precum 

și la îmbunătățirea recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești referitoare la 

protecția persoanelor majore, a mandatelor de reprezentare a persoanelor fizice lipsite de 

capacitate de exercițiu și a împuternicirilor depline. 


