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Subiect: Examinarea aplicării Rezoluției Consiliului și a reprezentanților guvernelor 

statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind crearea unei rețele de 
cooperare legislativă a ministerelor de justiție din cadrul Uniunii Europene 

1. Rețeaua de cooperare legislativă a ministerelor de justiție din cadrul Uniunii Europene a fost 

instituită printr-o rezoluție a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, 

reuniți în cadrul Consiliului1. La 28 noiembrie 2008, la reuniunea Consiliului în cadrul 

căreia a fost adoptată rezoluția, Comisia s-a angajat să acorde rețelei sprijin deplin, inclusiv 

financiar atunci când este posibil.

2. În conformitate cu punctul 16 din rezoluția menționată, Consiliul trebuie să examineze 

aplicarea acesteia cel târziu la trei ani de la adoptarea sa.

3. Președinția a pregătit un proiect de raport, în cooperare cu ministerul francez al justiției, care 

are în prezent rolul de administrator al rețelei. 

  
1 JO C 326, 20.12.2008, p. 1
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4. Consilierii JAI au revizuit textul proiectului de raport în cadrul reuniunii lor din 17 

octombrie 2011. Textul, în forma rezultată în urma acestei reuniuni, cuprinzând o serie de 

sugestii ale Președinției, este prezentat în anexă. 

5. Coreper este invitat să examineze acest text, astfel încât Consiliul JAI să poată adopta 

raportul în cadrul reuniunii sale din 27-28 octombrie 2011. 

___________________________
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ANEXĂ

(Proiect de)

RAPORT 

privind aplicarea Rezoluției Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, 

reuniți în cadrul Consiliului, privind crearea unei rețele de cooperare legislativă a 

ministerelor de justiție din cadrul Uniunii Europene

Aspecte generale

1. La 28 noiembrie 2008, Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în 

cadrul Consiliului, au adoptat Rezoluția privind crearea unei rețele de cooperare legislativă a 

ministerelor de justiție din cadrul Uniunii Europene1.

2. Obiectivul rețelei este acela de a promova o mai bună înțelegere a legislațiilor celorlalte 

state membre, ceea ce, la rândul său, reprezintă un mijloc de consolidare a încrederii 

reciproce și de favorizare a aplicării principiului recunoașterii reciproce.

3. Scopul rețelei este de a îmbunătăți schimbul de informații referitoare la legislația în vigoare, 

la sistemele judiciare și juridice și la proiectele majore de reformă în materie de justiție, în 

special în domeniile dreptului civil și dreptului penal. De asemenea, rețeaua permite 

realizarea în comun de către ministerele de justiție a unor studii de drept comparat cu privire 

la chestiuni legislative sau juridice punctuale, printre altele în scopul de a obține o mai 

bună perspectivă asupra punerii în aplicare a legislației Uniunii Europene.

  
1 JO C 326, 20.12.2008, p. 1
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4. Douăzeci și cinci de state membre și-au desemnat corespondenți naționali în aplicarea 

punctului 4 din rezoluție și au furnizat administratorului informațiile de contact cerute în 

conformitate cu punctul 5 din rezoluție1. În cadrul ultimei reuniuni a corespondenților 

rețelei, în iunie 2011, Germania și-a anunțat intenția de a se alătura rețelei2 începând cu 1 

ianuarie 2012. 

5. Au fost organizate trei reuniuni ale corespondenților: la 19 iunie 2009 la Paris, la 28 iunie 

2010 la Madrid și la 27 iunie 2011 la Budapesta.

6. Orientările interne privind modalitățile practice de funcționare a rețelei, inclusiv aspectele de 

ordin lingvistic, au fost adoptate de corespondenții care reprezintă ministerele de justiție din 

statele membre ale Uniunii Europene în cadrul reuniunii inaugurale a rețelei, care a avut loc 

la Paris la 19 iunie 2009. Orientările au intrat în vigoare la data adoptării. Cu acest prilej, 

Franța a fost desemnată administrator al rețelei. 

7. Începând cu a doua reuniune a corespondenților rețelei, din iunie 2010 de la Madrid, 

Comisia Europeană a participat în calitate de observator la reuniunile corespondenților.

8. Site-ul web al rețelei a fost realizat de ministerul francez de justiție și a devenit operațional 

la 28 iunie 2010. Rețeaua pregătește a doua lansare a site-ului web la adresa 

http://legicoop.eu.

  
1 Informațiile de contact cerute includ următoarele: a) numele, prenumele și funcția 

corespondentului/corespondenților; (b) cunoștințele lingvistice ale fiecărui corespondent; 
și (c) mijloacele de comunicare aflate la dispoziția corespondentului/corespondenților, cu 
numerele (de telefon), adresele (adresă de e-mail specială) exacte etc.

2 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157
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9. Rapoartele anuale de activitate elaborate de administratorul rețelei arată o creștere constantă 

a schimbului de informații. În primul an (iunie 2009-iunie 2010) de activitate a rețelei, au 

fost formulate 113 solicitări de informații de către 17 țări.  Aceste solicitări au generat 634 

de răspunsuri. 

10. Acest număr a crescut în anul următor (iulie 2010-iunie 2011), cu 129 de solicitări de 

informații și 797 de răspunsuri. 242 de solicitări au fost făcute între momentul demarării 

rețelei în 2009 și 23 iunie 2011. Aceste solicitări au generat 1 431 de răspunsuri. Aceste 

cifre confirmă motivele care au stat la baza rezoluției Consiliului din 2008, deși ar fi de 

dorit ca mai multe state membre să furnizeze răspunsuri la solicitări. 

11. Exista în mod clar exista o nevoie neacoperită de a cunoaște mai bine sistemele judiciare și 

juridice ale celorlalte state membre și legislația acestora, precum și de a schimba informații 

în legătură cu proiectele de reformă și cu transpunerea dispozițiilor europene în sistemele 

juridice naționale.  Rețeaua a compensat această carență, cel puțin într-o anumită măsură, 

contribuind astfel la instituirea spațiului european de libertate, securitate și justiție. 

12. Rețeaua nu are personalitate juridică. În prezent, este gestionată de un administrator din 

partea ministerului francez de justiție care, de la desemnarea sa, asigură funcționarea 

practică a rețelei, funcționarea administrativă și tehnică, întreținerea și dezvoltarea rapidă. 

Concluzii

13. Rețeaua s-a dovedit a fi un instrument util pentru schimbul de informații cu privire la 

sistemele juridice și a contribuit la îmbunătățirea transpunerii instrumentelor juridice 

europene în sistemele naționale și la reforme juridice majore în statele membre. 
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14. Pentru a asigura consolidarea și evoluția rețelei (…), ar putea fi avute în vedere noi 

orientări interne privind modalitățile practice sau, după caz, o nouă rezoluție a Consiliului 

sau un alt instrument.  Alte îmbunătățiri importante au fost deja propuse, printre altele 

pentru a urmări asigurarea faptului că 

· solicitările sunt formulate într-un mod mai clar și mai precis; 

· sunt stabilite termene rezonabile pentru furnizarea răspunsurilor, acordând  

totodată toată atenția cazurilor urgente în care statelor membre li se solicită un 

răspuns într-un termen scurt; 

· mai multe state membre furnizează un răspuns la o solicitare, fiind înțeles că 

răspunsurile sunt oferite pe o bază voluntară;

· conținutul informațiilor disponibile va fi mai bine exploatat și  

· tehnologia informației și comunicațiilor cu care operează rețeaua va fi ajustată 

constant la standardele moderne.

15. Buna funcționare a rețelei se bazează pe participarea corespondenților naționali care oferă 

răspunsuri la solicitările de informații. Prin urmare, este important să se reflecteze 

asupra modalităților de facilitare a activității corespondenților naționali. Monitorizarea 

activității rețelei și rapoartele statistice periodice (automate) din partea administratorului 

rețelei către corespondenții naționali ar putea fi utile în acest sens.

16. Activitățile rețelei, în etapa redactării legislative, reflectă, într-o anumită măsură sarcina N-

Lex de publicare a textelor legilor naționale de punere în aplicare a instrumentelor Uniunii. 

S-ar putea examina modul în care aceste două etape, activitatea legislativă și publicarea, ar 

putea fi coordonate în avantajul tuturor, ținând seama de faptul că informațiile de bază 

schimbate în cadrul rețelei nu sunt destinate publicului larg. Totuși, ar putea fi avută 

în vedere publicarea pentru studii de drept comparat. În acest scop, a fost lansat deja un 

parteneriat între rețea și Oficiul pentru Publicații al UE.



15729/11 df/VV/nb 7
ANEXĂ DG H RO

17. Pentru ca rețeaua și activitățile acesteia să fie mai bine cunoscute și ca informațiile 

culese de rețea să fie mai accesibile, ar fi de dorit ca site-ul web al rețelei să fie integrat 

în portalul european e-justiție. 

18. În termen de trei ani de la instituire, rețeaua a devenit un instrument european extrem de 

apreciat în virtutea particularităților sale.  Pe lângă faptul că utilizează tehnologie de ultimă 

oră pentru informațiile juridice, forța rețelei constă și în faptul că se bazează pe experți 

juridici experimentați din administrațiile publice ale statelor membre, care sunt adesea în 

posturi de conducere și care sunt bine familiarizați cu negocierea, transpunerea și punerea în 

aplicare a instrumentelor dreptului european. 

19. Pentru a putea continua să își desfășoare sarcinile sale utile, rețeaua are nevoie de 

stabilitate.  O finanțare solidă a funcționării cotidiene a rețelei ar consolida probabil 

stabilitatea rețelei și funcționarea sa eficientă. O formă juridică nouă a organizării 

care ar implica personalitatea juridică a rețelei ar putea fi, de asemenea, avută în 

vedere, în special dacă acest lucru ar fi benefic pentru atragerea finanțării din alte 

surse, diferite de contribuțiile statelor membre, care ar trebui să rămână voluntare.  În 

orice caz, rețeaua ar trebui să își păstreze administrarea flexibilă și facilă care i-a 

asigurat succesul și care i-l va asigura și pe viitor. 

(fostele puncte 15, 20 și 21 au fost eliminate)

________________________


