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MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

10 octombrie 2014

 

Participarea ministrului justiției, Robert CAZANCIUC, la Consiliul JAI,

Luxemburg, 9-10 octombrie 2014

 

 

Ministrul justiției, Robert CAZANCIUC, a participat în perioada 9-10 octombrie 2014, la lucrările Consiliului Justiție și Afaceri Interne, de la
Luxemburg, prima reuniune formală organizată sub egida Președinției italiene.

                 

Pe agenda discuțiilor au figurat adoptarea unui capitol din proiectul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal, aspecte
privind funcționarea viitorului Parchet European, principii care vor sta la baza proiectului Directivei privind prezumția de nevinovăție și
dreptul de a fi prezent în procesul penal, precum și principii pe baza cărora se poate face recunoașterea anumitor documente oficiale în
UE, în scopul promovării liberei circulații a cetățenilor și a întreprinderilor.

 

În cursul dezbaterilor, ministrul român a agreat textul propus de Președinția Italiană referitor la protecția datelor, dar a atras atenția asupra
necesităţii unei abordări precaute din perspectiva hotărârii Curţii de la Luxemburg în cazul Google, în sensul că „dreptul de a fi uitat”
trebuie pus în balanță nu doar cu libertatea de exprimare, dar și cu restul drepturilor și libertăților prevăzute de Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene.

Referitor la funcționarea Parchetului European, ministrul a reafirmat susținerea de către România a structurii ierarhice a instituției și a
subliniat că în instrumentarea viitoarelor cauze, aceasta ar trebui să funcționeze ca un birou unic. În cadrul discuțiilor referitoare la
prezumția de nevinovăție, ministrul a subliniat că efectuarea probatoriului trebuie să revină acuzării, instanțele administrând probe în
temeiul rolului lor activ în aflarea adevărului.

Oficialul român a atras atenția asupra dificultăților ce ar putea deriva din folosirea formularelor standard multilingve pentru recunoașterea
actelor de stare civilă și a actelor privind statutul juridic și reprezentarea unei societăți comerciale. De asemenea, folosirea sistemului IMI
(Internal Market Information System) pentru verificarea autenticității documentelor nu este viabilă, având în vedere că acest sistem a fost
constituit în alt scop, asociindu-se propunerii Președinției de a invita Comisia Europeană să elaboreze un studiu de fezabilitate care să
preceadă dezvoltarea unui sistem electronic specific pentru schimbul de documente oficiale între statele membre UE.

 

În marja Consiliului, ministrul justiţiei, domnul Robert Cazanciuc a avut o întâlnire bilaterală cu omologul italian, domnul Andrea Orlando,
abordând aspecte legate de priorităţile Preşedinţiei în exerciţiu şi de iniţiativa comună de lansare a unei reflecţii la nivel european cu
privire la susţinerea financiară a sistemelor penitenciare.

 

Următorul Consiliu JAI va avea loc la Bruxelles, în decembrie 2014.
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