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INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII, 22-23.11.2010 

ConferinŃa : „Formarea profesionala a magistratilor în spatiul 
european: standarde, strategii, programe, formatori” 

 

Cooperarea judiciară în spaŃiul european – provocări şi soluŃii 
GABRIELA SCUTEA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie 
şi JustiŃie 

 
 

 
 
 
 
Doamnelor şi Domnilor, 

 
 
 
Este o deosebită onoare să fiu prezentă la această conferinŃă 
organizată de Institutul NaŃional al Magistraturii pentru a discuta cu 
dumneavoastră aspecte privind cooperarea judiciară internaŃională 
şi formarea magistraŃilor în spaŃiul european.  
 
În scurta mea intervenŃie doresc în principal să vă subliniez 
preocupările Ministerului Public în legătură cu îmbunătăŃirea 
cooperării judiciare internaŃionale din trei perspective şi anume:  
- contribuŃiile noastre la completarea şi modificarea cadrului 
legislativ existent,   
- măsurile având ca scop creşterea operativităŃii şi eficienŃei în 
soluŃionarea cererilor de cooperare judiciară internaŃională  
- formarea profesională a procurorilor în această materie. 
 
Aşa cum ştim cu toŃii, creşterea galopantă a fenomenului 
infracŃional şi dezvoltarea laturii internaŃionale a acestuia au impus 
crearea şi utilizarea unor forme de cooperarea judiciară 
internaŃională variate, care să ajute la realizarea spaŃiului de 
libertate, securitate şi justiŃie despre care se vorbea pentru prima 
oară în Tratatul de la Amsterdam din 1999. 
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Încă de la început doresc să precizez faptul că, asemenea 
celorlalte State Membre ale UE, România dispune de un cadru 
legislativ  adecvat şi de mijloace tehnice corespunzătoare 
desfăşurării  unei cooperări judiciare internaŃionale  operative şi 
eficiente.  
 
România a ratificat cea mai mare parte a instrumentelor 
multilaterale existente în domeniul asistenŃei judiciare internaŃionale 
în materie penală sau care conŃin dispoziŃii în această materie, 
adoptate sub egida Consiliului Europei sau a OrganizaŃiei NaŃiunilor 
Unite.  
 
Privind transpunerea şi implementarea numeroaselor instrumente 
adoptate în cadrul Uniunii Europene, este momentul să subliniem 
iniŃiativa PreşedinŃiei Belgiene de elaborare a unei Metodologii cu 
privire la transpunerea în legislaŃiile naŃionale a documentelor 
adoptate la nivelul UE. Numărul mare de acte normative existente 
creează unele dificultăŃi practicienilor în ceea ce priveşte 
identificarea rapidă a informaŃiilor de care au nevoie pentru a 
aplica în mod corect şi rapid unele instrumente. În acest sens 
apreciem ca extrem de util şi binevenit demersul de a se publica pe 
site-ul ReŃelei Judiciare Europene în materie penală informaŃii 
actualizate cu privire la transpunerea şi aplicarea acestora. 
 
Pentru a facilita aplicarea tuturor instrumentelor internaŃionale a fost 
adoptată o lege specială Legea nr.302/2004 modificată prin 
nr.224/2006. 
 
Legea privind cooperarea judiciară internaŃională în materie 
penală, departe de a fi perfectă, este o lege modernă  în care şi-au 
găsit reglementarea toate formele de cooperare judiciară 
cunoscute în prezent la nivel european. Astfel, sunt reglementate: 
extrădarea, predarea în baza mandatului european de arestare, 
comisiile rogatorii, transferul de proceduri, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor străine, echipele comune de anchetă, etc. 
Sunt de asemenea prevăzute în cuprinsul legii mijloace moderne de 
investigare precum: audierile prin videoconferinŃă, livrările 
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supravegheate, anchetele sub acoperire, supravegherile 
transfrontaliere, schimbul spontan de informaŃii, etc.  
 
În ceea ce ne priveşte, am răspuns cu interes tuturor solicitărilor 
venite atât din partea Ministerului JustiŃiei cât şi din partea 
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor în sensul de a exprima puncte 
de vedere şi de a participa la grupurile de lucru organizate în 
vederea transpunerii Deciziilor-cadru sau a altor instrumente 
existente în materia cooperării judiciare sau poliŃieneşti 
internaŃionale. Delimitarea  strictă dintre cele două forme de 
cooperare nu este întotdeauna relevantă sau uşor de făcut.   
 
DeficienŃele apărute în aplicarea legislaŃiei existente au fost 
semnalate direcŃiei de specialitate a Ministerului JustiŃiei sau, după 
caz, Comisiei de unificare a practicii judiciare din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
De asemenea, am promovat în ultimii 3 ani 8 recursuri în interesul 
legii în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziŃiilor Legii 
privind cooperarea judiciară internaŃională, sus-menŃionată. Pe 
această cale, durata arestului la domiciliu, executat în străinătate, s-
a statuat că trebuie luată în calcul în cadrul procedurii penale 
române şi dedusă din durata închisorii aplicate de instanŃele 
naŃionale. SoluŃia a premers reglementarea din noul Cod de 
procedură penală, Legea nr.135/2010, care consacră expres arestul 
la domiciliu. 
 
Indiferent de poziŃia ierarhică pe care o ocupă, indiferent de 
unitatea în care funcŃionează sau de experienŃa pe care au 
acumulat-o, procurorii care îşi desfăşoară activitatea în anul 2010 se 
confruntă şi se vor confrunta cu cauze având elemente de 
extraneitate, condiŃii în care trebuie să ştie ce şi mai ales cum, în 
baza căror documente internaŃionale să solicite colegilor străini.  
De asemenea, fiecare dintre noi a fost şi, cu siguranŃă, va fi 
autoritate solicitată, astfel încât va fi nevoit să execute operativ şi 
legal cererile de cooperare judiciară internaŃională formulate de 
colegi străini. 
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Mai mult decât atât, în condiŃiile în care ConvenŃia din 29 mai 2000 
cu privire la asistenŃa judiciară reciprocă în materie penală între 
Statele Membre ale Uniunii Europene consacră principiului 
transmiterii directe a cererilor de asistenŃă, cunoaşterea limbilor 
străine şi a limbii engleze în mod special trebuie să devină o 
prioritate. 
 
În aceste condiŃii, formarea profesională a magistraŃilor trebuie să 
acorde o importanŃă cuvenită aspectelor privind cooperarea 
judiciară internaŃională. 
 
IniŃiativelor şi activităŃilor desfăşurate de Institutul NaŃional al 
Magistraturii, trebuie să li se alăture eforturile Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi cele ale Ministerului JustiŃiei 
- ca autorităŃi centrale în domeniul cooperării judiciare 
internaŃionale, dar şi efortul şi interesul propriu al fiecărui magistrat. 
 
În mod complementar formării continue organizate de INM, în 
materia cooperării internaŃionale proiectele derulate de Ministerul 
Public au vizat şi componenta de formare şi voi enumera: 
- Proiectul PHARE 2005 - Consolidarea cadrului instituŃional şi 

legislativ în domeniul cooperării judiciare internaŃionale 
(autoritate de implementare – Ministerul Justiției)  

- Proiectul Facilitatea de Tranziție 2007 - Întărirea capacităŃii 
instituŃionale a Ministerului Public (focus pe mandatul european 
de arestare)  

- JLS – Justiția Penală 2007 -  Întărirea cooperării româno-belgiene 
în domeniul investigării criminalităŃii organizate (JIT, mandatul 
european de arestare, comisii rogatorii etc.)  

- JLS – Justiția penală 2008 - ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor şi 
abilităŃilor procurorilor români şi bulgari în aplicarea instrumentelor 
de cooperare judiciară internaŃională (JIT, mandatul european 
de arestare, comisii rogatorii etc.) 

- JLS – Justiția penală 2008 - Punerea la dispoziŃia procurorilor a 
mijloacelor necesare de a combate activităŃile **** (obiectiv 
îmbunătățirea colaborării între Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de CasaŃie şi JustiŃie, Parchetul General din Spania şi 
Ministerul Justiției din Italia).  
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În 2010, Ministerul Public a aplicat pentru granturi în cadrul liniilor de 
finanțare JLS - Justiția penala şi Lupta împotriva criminalității pentru 
derularea următoarelor tipuri de proiecte:  

1. Îmbunătățirea abilitaților lingvistice cu scopul întăririi 
cooperării judiciare la nivel european (cursuri de limbi străine 
pentru procurori, formare in domeniul cooperării 
internaționale în cadrul unor organisme de formare acreditate 
de UE – ERA, EIPA)  

2. Întărirea capacității autorităților franceze și române de a 
combate traficul de ființe umane REFRACT. 

 
Nu pot să închei prezentarea fără să menŃionez faptul că procurorii 
români sunt membri sau puncte de contact într-un număr mare de 
reŃele şi organisme internaŃionale cu atribuŃii în materia cooperării 
judiciare internaŃionale:  
- ReŃeaua Judiciară Europeană,  
- ReŃeaua judiciară a punctelor de contact cu privire la persoane 

vinovate de genocid, crime împotriva umanităŃii şi crime de 
război,  

- ReŃeaua de cooperare 24/7 privind criminalitatea informatică,  
- ReŃeaua regională a punctelor focale investigative la nivelul 

Grupului Consultativ al Procurorilor din SE Europei,  
primind adesea aprecieri şi mulŃumiri din partea colegilor străini 
pentru modul în care răspund solicitărilor acestora. 
 
Agenda prezentei reuniuni cred că ne va apropia de metode 
pedagogice moderne, de criterii de modernizare a curriculei, de 
unificarea practicii judiciare.  
 
Vă doresc mult succes în dezbateri.  
 
 
 


