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Observații introductive 

1. La 8 iunie 2011, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul 
de a comunica după arestare1. 

Propunerea respectivă este cea de a treia măsură („C1 – fără asistență judiciară + D”) în 
aplicarea foii de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor 
suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, care a fost adoptată de Consiliu la 30 
noiembrie 20092. 

  
1 11497/11 (propunere) + ADD1 REV1 (studiu de impact) + ADD2 REV1 (sinteza studiului de 

impact).
2 JO C 295, 4.12.2009, p. 1. Prima măsură („A”, privind interpretarea și traducerea) a fost 

adoptată la 20 octombrie 2010 (JO L 280, 26.10.2010, p. 1). Cea de a doua măsură („B” 
privind o notă privind drepturile) se află în dezbatere în cadrul procedurii legislative ordinare 
(12564/10).  
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2. În cadrul reuniunii Consiliului JAI din 22-23 septembrie 2011, Comisia și-a prezentat 
propunerea de directivă la nivel ministerial, iar miniștrii au discutat propunerea în termeni 
generali. În cursul acestei discuții, s-a făcut trimitere la un document de poziție care fusese 
transmis de cinci state membre1, iar UK și IE și-au anunțat intenția de a nu participa la această 
directivă, în aplicarea articolului 3 din Protocolul 21 la Tratatul de la Lisabona. 

3. Președinția ar dori să informeze Consiliul cu privire la lucrările aflate în desfășurare cu privire 
la acest dosar important. Prin urmare, a decis să prezinte acest document despre „stadiul 
lucrărilor” referitor la lucrările desfășurate la nivelul grupurilor de pregătire după reuniunea 
din 22-23 septembrie.  

Lucrările la nivelul grupurilor de pregătire 
 

4. În urma dezbaterii din cadrul Consiliului din septembrie, Grupul de lucru pentru dreptul penal 
material a discutat proiectul de directivă în cadrul reuniunilor sale din 27-28 septembrie și 11-
12 octombrie, iar CATS a discutat anumite aspecte specifice ale proiectului de directivă la 7 
octombrie 20112. 

5. Cel mai recent rezultat al lucrărilor, cuprinzând o serie de propuneri neexaminate încă de 
Președinție, este cuprins în documentul 15120/11. După reuniunea Consiliului din octombrie, 
va fi distribuit un nou text care va reflecta lucrările desfășurate la reuniunea Grupului de lucru 
pentru dreptul penal material din 11-12 octombrie 2011. 

6. Președinția mulțumește tuturor delegațiilor pentru contribuțiile constructive aduse pe 
parcursul lucrărilor din cadrul grupurilor de pregătire, care au permis realizarea de progrese 
substanțiale în ajungerea la un acord care să fie acceptabil pentru toate statele membre. După 
ce se va conveni asupra textului „abordării generale”, acesta va constitui baza pentru 
negocieri cu Parlamentul European în contextul procedurii legislative ordinare („codecizie”). 

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Scurtă trecere în revistă a lucrărilor desfășurate   

7. Pe parcursul lucrărilor, s-a confirmat faptul că numeroase articole sunt strâns interconectate. 

Prin urmare, delegațiile întâmpină dificultăți în formularea unei poziții clare cu privire la un 

articol, fără a cunoaște rezultatul final al discuțiilor privind unul sau mai multe alte articole. 

Președinția cunoaște această dificultate și ține seama de ea atunci când conduce lucrările cu 

privire la proiectul de directivă. 

O scurtă trecere în revistă a lucrărilor desfășurate până acum (aspecte selecționate):   

Domeniul de aplicare (articolul 2) 

8. Articolul 2, care, împreună cu articolele 3 și 4 formează „centrul” directivei, a făcut obiectul 

unor dezbateri intense în cadrul grupului de lucru1 și al CATS. 

9. Actualul articol 2 este foarte similar cu textele corespondente din măsurile A și B. Unele 

delegații au ridicat, însă, întrebarea dacă textul respectivului articol ar trebui reformulat pentru 

a evidenția în mod mai concret în ce moment încep să se aplice drepturile indicate de 

directivă. În speță, s-a formulat întrebarea dacă cuvintele „sunt informate”, astfel cum sunt ele 

utilizate în articolul respectiv, ar trebui să devină mai precise2. 

10. Președinția este de opinie că coerența între măsuri trebuie să constituie un principiu director 

pentru lucrările cu privire la elementele consecutive ale foii de parcurs. Cu toate acestea, 

remarcă de asemenea, faptul că „domeniul de aplicare”, astfel cum a fost utilizat pentru 

măsurile anterioare, ar putea face obiectul unor adaptări (minore) acolo unde acestea se 

justifică, având în vedere particularitățile acestei directive.

11. O altă chestiune discutată pe larg în contextul acestui articol vizează excepțiile pentru cauzele 

minore și pentru alte cauze, de exemplu pentru procedurile disciplinare și pentru cauze 

referitoare la fapte incriminate de legea penală care au fost comise într-o închisoare sau într-

un context militar. 

  
1 14470/11
2 A se vedea, de exemplu, 15351/11.
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Articolele 3 și 4 - Dreptul de a fi asistat de un avocat  

12. Aceste articole, strâns interconectate, au fost discutate pe larg. În ce situații persoanele 

suspectate sau acuzate ar trebui să aibă dreptul de a fi asistate de un avocat?      

13. Pe parcursul discuțiilor din cadrul grupurilor de pregătire, a părut să existe un acord larg cu 

privire la interpretarea potrivit căreia acest drept ar trebui acordat cel puțin în toate situațiile în 

care o persoană suspectată sau acuzată face obiectul unor proceduri penale în instanță și în 

cazurile în care a fost arestată (privată de libertate).

14. Cu toate acestea, nu s-a înregistrat unanimitate cu privire la situația în care o persoană a fost 

invitată să se prezinte de bună voie la o secție de poliție (sau într-un loc similar) pentru a fi 

chestionat de către autoritățile de investigare sau de alte autorități competente1 și la situația în 

care o persoană a fost oprită pe stradă și solicitată de aceste autorități să răspundă la întrebări. 

Aceste situații trebuie examinate în continuare, inclusiv în lumina domeniului de aplicare al 

directivei astfel cum apare acesta la articolul 2. 

15. „Acțiunile procedurale sau de strângere de probe” au fost discutate în câtva ocazii. Având în 

vedere propunerea foarte cuprinzătoare a Comisiei în acest sens, multe delegații au solicitat 

eliminarea acestor acte din articolele 3 și 4. Comisia, sprijinită de câteva delegații, ar dori să 

mențină aceste dispoziții, cu posibile modificări ale textului.

  
1 În situația răspunsului la întrebări „de bună voie” la secția de poliție, persoana vizată nu este 

întotdeauna o persoană suspectată sau acuzată de la început. Această persoană poate fi 
chestionată în calitate de martor (categorie nevizată de această directivă), iar apoi, pe durata 
interviului, aceasta poate deveni suspectată sau acuzată de a fi comis o infracțiune. Se poate 
analiza dacă această „zonă gri”ar putea fi acoperită prin clarificarea domeniului de aplicare al 
directivei.
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Articolele 7 și 8 - Confidențialitate și derogări 

16. Articolele 7 și 8 privind „confidențialitatea” și respectiv „derogările” au făcut obiectul unor 

dezbateri dedicate în cadrul grupului de lucru1 și al CATS. Ca urmare a acestor dezbateri, o 

posibilitate strictă, specifică de a deroga de la principiul confidențialității va fi introdusă la 

articolul 7. La articolul 8, statele membre au convenit să extindă conceptul „motive 

imperioase”. 

17. O chestiune rămasă nesoluționată este legată de domeniul de aplicare al articolului 8 în 

legătură cu articolele 5 și 6. În legătură cu această din urmă situație (dreptul de a comunica cu 

autoritățile consulare sau diplomatice) s-a ridicat întrebarea dacă derogările chiar sunt 

necesare. 

Articolul 13 - Căi de atac  

18. Articolul 13 privește chestiunea căilor de atac. Propunerea inițială a Comisiei prevede 

obligația de a asigura instituirea unor căi de atac eficace și propune ca declarațiile sau probele 

obținute prin încălcarea dreptului de a fi asistat de un avocat să nu poată fi utilizate în nicio 

etapă a procedurilor ca probe împotriva persoanei vizate, menținând totodată o marjă de 

discreție în cazurile în care utilizarea unor astfel de probe nu ar aduce atingere drepturilor 

apărării.  

19. Aproape toate statele membre au precizat fără echivoc că nu pot să accepte textul propunerii 

Comisiei. De asemenea, multe state membre au precizat fără echivoc că nu ar trebui să se dea 

niciun fel de instrucțiuni judecătorilor, prin care să se indice ce valoare trebuie să se acorde 

declarațiilor obținute de la o persoană suspectată sau acuzată prin încălcarea dreptului acesteia 

de a fi asistată de un avocat sau în cazurile în care o derogare de la acest drept a fost 

autorizată în conformitate cu directiva propusă.

  
1 14568/11. 
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20. În vederea ajungerii la un compromis, Președinția reflectează în prezent la o soluție prin care 

să se prevadă că statele membre ar trebui să pună la dispoziție căi de atac în temeiul dreptului 

intern, iar, pe de altă parte, să se susțină că chestiunea valorii care trebuie să se acorde 

declarațiilor obținute de la o persoană suspectată sau acuzată prin încălcarea dreptului acesteia 

de a fi asistată de un avocat ar trebui examinată de o instanță competentă în materie penală. 

Această soluție ar avea avantajul de a nu interfera cu sistemele statelor membre și de a nu da 

instrucțiuni judecătorilor naționali, asigurându-se în același timp că chestiunea examinării 

valorii care trebuie să se acorde declarațiilor obținute de la o persoană suspectată sau acuzată 

prin încălcarea dreptului acesteia de a fi asistată de un avocat este abordată, ceea ce va 

contribui la consolidarea încrederii reciproce în rândul autorităților judiciare.    

Chestiuni orizontale    

21. Pe parcursul discuțiilor, s-au evidențiat câteva întrebări orizontale. Una dintre aceste întrebări 

vizează precizarea a ceea ce se înțelege prin dreptul de a fi asistat de un avocat. Cu toate că o 

clasificare a sistemelor statelor membre nu este ușoară, se pot face urătoarele observații:  

22. Pe de o parte, unele state membre sunt de părere că dreptul de a fi asistat de un avocat ar 

trebui să dea persoanei suspectate sau acuzate un drept care să aibă drept consecință directă 

asistența concretă din partea unui avocat, dacă persoana vizată și-a exprimat dorința de a fi 

asistată de un avocat. În aceste sisteme, responsabilitatea exercitării dreptului de a fi asistat de 

un avocat revine, cel puțin parțial, autorităților publice (abordarea de tip garanție).  

23. Pe de altă parte, un număr considerabil de state membre dispun de un sistem diferit, în care 

dreptul de acces la un avocat nu presupune în mod necesar ca persoana suspectată sau acuzată 

să fie asistată de un avocat în toate cazurile. Astfel, în acest sistem, responsabilitatea asigurării 

asistenței din partea unui avocat trece în seama persoanei suspectate sau acuzate. Potrivit 

acestor state membre, dreptul de a fi asistat de un avocat ar trebui să acorde persoanei 

suspectate sau acuzate oportunitatea de a fi asistată de un avocat (abordarea de tip 

oportunitate).  
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24. Această diferență de sistem influențează abordarea statelor membre în ceea ce privește 

domeniul de aplicare al directivei propuse. Pe de o parte, preocuparea primului grup de state 

membre este că prevederea unui domeniu de aplicare larg pentru dreptul de a fi asistat de un 

avocat poate avea consecințe procedurale și financiare considerabile. Pe de altă parte, cel de al 

doilea grup înclină spre prevederea unei serii de drepturi relativ largi. În opinia acestora, 

dreptul de a fi asistat de un avocat pentru persoanele suspectate sau acuzate ar trebui să 

reprezinte un principiu major și în fazele timpurii ale procedurilor penale, chiar dacă acest 

drept nu va fi exercitat în toate cazurile. Alte state membre și Comisia nu consideră că aceste 

abordări sunt neapărat contradictorii și pretind că printr-o formulare corespunzătoare se poate 

ajunge la o soluție acceptabilă.

25. Președinția este de părere că această chestiune ar trebui discutată în continuare, pentru a 

permite clarificarea în directivă a consecințelor dreptului de a fi asistat de un avocat și pentru 

a risipi preocupările legate de modalitățile practice în care acesta poate fi exercitat (de 

exemplu, percheziția unei case nu trebuie să fie tratată în același fel ca un interogatoriu). 

Aceasta va împiedica apariția unor probleme ulterioare legate de interpretare sau de întrebarea 

dacă directiva a fost transpusă corect în dreptul intern.   

Observații finale     

26. În conformitate cu articolul 67 alineatul (1) din TFUE, Uniunea constituie un spațiu de 

libertate, securitate și justiție, care respectă, printre altele, diversele sisteme și tradiții juridice 

ale statelor membre. Articolul 82 alineatul (2) din TFUE prevede că în contextul stabilirii 

unor norme minime, ar trebui să se țină seama de diferențele dintre tradițiile și sistemele 

juridice ale statelor membre. 

27. Având în vedere acestea, Președinția consideră că directiva ar trebui, pe cât posibil, să poată fi 

aplicată în cadrul sistemelor tuturor statelor membre, astfel cum funcționează acestea în 

prezent, fiind înțeles că directiva ar trebui să  acorde garanții de un nivel ridicat care să 

respecte pe deplin standardele Convenției europene a drepturilor omului, astfel cum este 

interpretată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. 
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28. Președinția este recunoscătoare pentru excelența colaborare a tuturor actorilor implicați în 

acest dosar și pentru abordarea activă și constructivă de care au dat dovadă delegațiile de la 

începutul lucrărilor. Președinția invită Comisia și statele membre să își continue abordarea 

constructivă și să dea dovadă de flexibilitate pe cât posibil, astfel încât să se poată ajunge la 

rezultate tangibile în acest dosar în perioada următoare, spre beneficiul nostru, al tuturor.

____________________


