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Sumar Executiv
Raportul Eﬁciența cooperării judiciare în
materie penală în UE. România, Italia și
Spania - Aplicarea ordinului european de
supraveghere judiciară, a deciziilor privind
sancțiunile alternative și transferul
deținuților prezintă concluziile unor analize
aplicate în trei state membre UE (România,
Spania și Italia) privind trei instrumente legislative europene, Decizia-cadru 829/2008
privind ordinul european de supraveghere
judiciară, Decizia-cadru 947/2008 privind
măsurile de probațiune și sancțiunile alternative și Decizia-Cadru 909/2008 privind
transferul deținuților. Sunt analizate în mod
special primele două decizii cadru, însă
raportul include ca studiu de caz și Decizia-cadru 909/2008 pentru a oferi o
înțelegere aprofundată a modului în care
cooperarea judiciară dintre cele trei state a
evoluat în ultimii ani.
România, Spania și Italia au fost vizate de
cercetarea de față deoarece sistemele lor
penitenciare și cele de probațiune înregistrează un număr mare de resortisanți
străini aﬂați sub măsuri de arestare
preventivă sau de probațiune. Prin urmare,
documentarea a ce se întâmplă în aceste
țări poate reprezenta un teren de testare
promițător pentru alte state membre în
ceea ce privește strategiile pentru asigurarea aplicării efective a instrumentelor
respective, dar și drepturile persoanelor
în cauză.

Atunci când a consolidat legislația europeană
pentru aplicarea mandatului european de
arestare, UE a luat măsuri concrete și pentru
ca nerezidenții implicați în anchete penale în
alte state să beneﬁcieze de același tratament
ca rezidenții, motiv pentru care nu doar
sentința privativă de libertate să ﬁe recunoscută, ci și măsurile alternative, inclusiv
supravegherea judiciară.
Decizia-cadru privind mandatul european de
supraveghere judiciară (DC 829), cea privind
măsurile de probațiune și sancțiunile alternative (DC 947), alături de cea privind transferul
deținuților (DC 909), reprezintă un pachet
legislativ creat pentru a intensiﬁca atât
cooperarea judiciară între statele membre,
cât și pentru a asigura drepturi egale pentru
cetățenii săi.
Centrul Român de Politici Europene (CRPE),
alături de Universitatea din Torino, Amapola
Progetti (Italia), Ministerul de Justiție din Italia
și Universitatea A Coruña (Spania), reuniți în
consorțiul proiectului Trust and Action:
Cooperare judiciară și reabilitare socială în
practică, au analizat în ultimii trei ani,
împreună cu practicieni, magistrați, experți în
cooperare judiciară, cum funcționează cele
trei decizii-cadru în practică, ce limitări sunt,
atât în ceea ce privește cooperarea
intra-state, cât și cele de ordin național, ce
obstacole sunt întâlnite de magistrați în buna
folosire a acestor instrumente, dar și
propuneri pentru îmbunătățirea cadrului
practic de implementare a deciziilor.
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La 12 ani de când aceste instrumente legislative au fost lansate, ele sunt folosite limitat chiar și
între statele cu o intensă cooperare și cu un număr semniﬁcativ de cetățeni străini rezidenți sau
nerezidenți (cazurile România - Italia și România – Spania cu o populație de peste un milion de
români în ﬁecare din celelalte două state membre). Disponibile din 2008, transpunerea prevederilor deciziilor-cadru în legislațiile naționale și aplicarea efectivă a deciziilor s-a făcut și după 8 ani
de la publicarea documentelor legislative europene, ﬁind preferate instrumente clasice precum
Convenția de la Strasbourg pentru transferul deținuților. Cum principiul recunoașterii reciproce
este esențial pentru așa numitul spațiu comun de justițieeste lesne de înțeles că transpunerea
reciprocă/sincronizată a instrumentelor legislative este importantă și dă măsura eﬁcienței
cooperării statelor membre.
Deși instrumentele legislative sunt vechi, există încă o cazuistică redusă și o cooperare timidă
între statele membre chiar și în procedurile bilaterale, acolo unde numărul procedurilor potențial
vizate este relevant (cei mai numeroși delincvenți străini-UE din Spania și Italia sunt cetățenii de
origine română).
Iată cele mai relevante cifre așa cun reies din cercetările consorțiului:

o În Italia, peste 75% dintre cetățenii altor
state membre UE, aﬂați în detenție sau
condamnați deﬁnitiv, sunt de naționalitate
română;
o În Spania, aproape jumătate din cetățenii altor state UE aﬂați în închisoare sunt, de
asemenea, din România;
o Magistrații și condamnații din Italia
folosesc mai frecvent instrumentul
transferului deținutului (373 de transferuri
din Italia în România în ultimii cinci ani, iar
cetățenii români reprezintă peste jumătate
din transferurile dinspre Italia spre alt stat
membru UE), comparativ cu Spania (56
dosare de transfer din Spania în România,
unde cetățenii români reprezintă peste 25%
din transferurile dinspre Spania spre alt stat
membru UE);

numărul de proceduri de recunoaștere
reciprocă continuă să rămână extrem de
scăzut;

o Numărul de proceduri inițiate de
recunoaștere reciprocă privind măsurile de
probațiune și sancțiunile alternative sau
privind ordinul european de supraveghere
judiciară este extrem de scăzut în toate cele
trei state;
o Autoritățile italiene au primit cele mai
multe cereri privind măsurile de probațiune și
sancțiuni alternative dintre cele trei țări, cu
un număr maxim de 21 cereri în 2017. În ceea
ce privește ordinul european de supraveghere
judiciară, autoritățile italiene au primit numai
trei cereri în 2019, același număr cu cel al
autorităților spaniole.

o În Spania, aproape jumătate din cetățenii altor state UE care execută sentințe
neprivative de libertate sunt români, dar
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Cercetările consorțiului evidențiază trei cauze principale care au determinat folosirea limitată a
instrumentelor legislative europene analizate:

1.

blocaje/obstacole administrative - documentele de transfer, explicarea/traducerea,
respectiv înțelegerea speței și deci a deciziei
instanței dintr-un stat de către autoritățile
judiciare din alt stat membru nu sunt
întotdeauna suﬁciente și coerente, ceea ce în
mod evident generează întârzieri
semniﬁcative în rezolvarea cazurilor;

2. necunoașterea sau reticiența folosirii

acestor acestor instrumente de către
practicieni și o cooperare limitată între
autoritățile judiciare din statele membre;

3. necunoașterea acestor instrumente de

către persoanele condamnate sau aﬂate sub
măsuri de supraveghere.

Au fost identiﬁcate o serie de măsuri care pot contribui la o mai bună înțelegere a deciziilor-cadru
în rândul practicienilor, dar și a persoanelor care pot beneﬁcia de acestea printre care: i) stabilirea
unei proceduri comun acceptate de către statele membre privind documentele de transfer și
modul de completare și de traducere a acestora, ii) stabilirea unui tabel de corespondență pentru
cele mai frecvente infracțiuni, inclusiv măsuri alternative și de supraveghere prevăzute de
legislațiile naționale, iii) elaborarea unei baze electronice de date statistice și a unui protocol
comun de colectare a acestora în timp real de către autoritățile judiciare naționale, iv) organizarea
de întâlniri/workshop-uri/webinarii între autoritățile judiciare din statele membre cu participarea
autorităților centrale și practicienilor pentru cunoașterea legislației și a jurisprudenței în materie
din ﬁecare stat membru v) elaborarea de broșuri de informare în limba persoanei transferabile
pentru ca aceasta să poată decide în cunoștință de cauză dacă apelează la transfer sau nu.
Aplicarea acestor măsuri poate ﬁ facilitată de formatele Eurojust prin Rețeaua Judiciară
Europeană care ar putea contribui la sprijinirea cooperării între autoritățile judiciare naționale.
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Introducere

02.

Introducere
Recunoașterea și executarea pedepselor în
interiorul blocului comunitar sunt printre
cele mai importante instrumente legislative
atunci când vorbim despre cooperarea
judiciară în materie penală în interiorul UE.
Executivul și legislativul comunitar au gândit
o serie de instrumente cadru pe care statele
membre le au la dispoziție nu doar pentru a
recunoaște deciziile altor state UE, ci și
pentru a aplica întregul dispozitiv al
condamnării de la executare până la
supraveghere și măsuri alternative.
Raportul de față prezintă principalele
concluzii ale cercetărilor din cadrul
proiectului Trust and Action: Cooperare
judiciară și reabilitare socială în practică în
care am evaluat împreună cu parteneri din
Italia și Spania cum se aplică în practică și
între statele membre decizii-cadru pe care
executivul de la Bruxelles le-a creat pentru a
face mai facilă și mai eﬁcientă aplicarea
legislației UE referitoare la detenție în cadrul
justiției penale.
O parte dintre acestea, precum cea privind
transferul deținuților (DC 909), a
operaționalizat Decizia-cadru privind
mandatul european de arestare. Celelalte
două, Decizia-cadru 829 privind ordinul

european de supraveghere judiciară și
Decizia-cadru 947 privind măsurile de
probațiune și sancțiunile alternative
stabilesc și recunoașterea reciprocă a altor
tipuri de măsuri ce pot ﬁ dispuse în cadrul
procesului penal: recunoaştereahotărârilor
judecătoreşti şi a deciziilor de probaţiune,
respectiv recunoaşterea reciprocă în materia
deciziilor privind măsurile de supraveghere
judiciară ca alternativă la arestarea
preventivă.
Cercetările consorțiului au urmărit aplicarea
în practică a Deciziilor-cadru 947 si 829. Pe
parcursul raportului vom face însă referire și
la Decizia-cadru 909 privind transferul
deținuților și la aplicarea sa din perspectivă
comparativă, tocmai pentru a sublinia
frecvența folosirii acestor instrumente
legislative adoptate simultan. Anterior acestui
proiect, consorțiul a lucrat într-un format mai
larg și la o analiză a implementării DC 909 în
cadrul proiectului RePeRs - Încredere
reciprocă și reabilitare socială în practică1.
Cele trei instrumente au fost deﬁnite de către
Comisia Europeană ca un un pachet de
legislație coerentă și complementară, care
abordează problematica detenției
cetățenilor UE în alte state membre și are
potențialul de a conduce la reducerea
detenției preventive și de a facilita
reabilitarea socială a deținuților într-un
context transfrontalier2.

1 Mai multe informații despre cele două proiecte sunt disponibile la: http://www.eurehabilitation.unito.it/home.
2 Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare de către statele membre a deciziilor-cadru 2008/909/JAI, 2008/947/JAI și 2009/829/JAI privind recunoașterea
reciprocă a deciziilor judiciare referitoare la pedepsele privative de libertate sau măsurile care vizează privarea de libertate, deciziile de probațiune și sancțiunile alternative, precum și măsurile de supraveghere ca
alternativă la detenția provizorie, disponibil la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52014DC0057.
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Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului
privind aplicarea principiului recunoașterii
reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al
deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a
aalternative (Decizia-cadru privind măsurile
de probațiune și sancțiunile alternative)
Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului
privind aplicarea, între statele membre ale
Uniunii Europene, a principiului recunoașterii
reciproce în materia deciziilor privind măsurile
de supraveghere judiciară ca alternativă la a
restarea preventivă (Decizia-cadru privind
ordinul european de supraveghere judiciară)
Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului
privind aplicarea principiului recunoașterii
reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în
materie penală care impun pedepse sau
măsuri privative de libertate (Decizia-cadru
privind transferul deținuților)

Decizia-cadru 947 a fost adoptată de Consiliul UE în 2008 și a avut un dublu scop: din
punct de vedere administrativ, vorbim de
nevoia unei îmbunătățiri a monitorizării
respectării măsurilor de probațiune și a
sancțiunilor alternative în spațiul european.
Atât pentru a preveni riscul de recidivă a
persoanelor condamnate, cât și pentru
îmbunătățirea măsurilor de protecție a
victimelor, printr-o mai bună cooperare între
autoritățile judiciare din statele membre.
Însă, la fel de important, prin creșterea
posibilității de reabilitare socială a persoanelor condamnate și reintegrării în societate
prin executarea măsurilor de probațiune sau
supraveghere într-un mediu familiar, păstrând
legăturile de familie, culturale, lingvistice etc.,
acolo unde este posibil. Cu alte cuvinte, decizia îi oferă unei persoane condamnate posibilitatea de a cere executarea pedepsei în
statul membru de unde provine sau unde s-a
stabilit ulterior, acesta putând ﬁ diferit de
statul de condamnare.

Ele au fost lansate acum 12 ani, cu termen de
transpunere în legislația națională de trei sau
patru ani, însă până acum statele membre
le-au folosit foarte puțin. În practică, cel puțin
două dintre cele trei instrumente sunt foarte
puțin folosite, inclusiv în cazuri în care numărul
de persoane care pot intra sub incidența lor
este relativ ridicat, după cum este cazul
cooperării judiciare dintre România, Italia și
Spania. Avem astfel, din punct de vedere
legislativ, suﬁcient de multe pârghii pentru a
extinde cooperarea judiciară în interiorul UE,
dar cazuistica continuă să ﬁe limitată.
3 Legea nr. 302/2004 (republicată recent în Monitorul Oﬁcial nr. 411 din 27 mai 2019).

08

Transpunerea deciziei-cadru în legislația
națională a statelor membre trebuia să se realizeze până la data de 6 decembrie 2011, însă
procesul s-a dovedit a ﬁ destul de complicat
și anevoios, doar Danemarca și Finlanda
reușind să respecte termenul-limită. Decizia a
fost transpusă în legislația românească 3 cu
doi ani mai târziu decât termenul inițial (26
decembrie 2013), întârziere provocată în
principal de povara administrativă de la
nivelul Ministerului Justiției și de lunga procedură legislativă de la nivel parlamentar. În
Spania, decizia a fost transpusă în decembrie
2014, deci cu o întârziere de trei ani4 , iar Italia
a transpus decizia abia în 20165 . Decizia a
fost implementată cu o întârziere semniﬁcativă, deși un număr important de cetățeni UE
condamnați în special în Spania și Italia pot
cădea sub incidența acestor măsuri de
recunoaștere reciprocă.
Decizia-cadru 829 pune în aplicare principiul
recunoașterii reciproce a deciziilor privind
măsurile de supraveghere ca alternativă
pentru arestarea preventivă și a fost
adoptată la nivelul Consiliului UE în 2008.
Cu alte cuvinte, un stat membru recunoaște
o decizie privind măsurile de supraveghere
judiciară emisă în alt stat membru ca alternativă la arestarea preventivă, monitorizează
măsurile de supraveghere judiciară impuse
unei persoane ﬁzice și predă persoana respectivă statului emitent în cazul nerespectării acestor măsuri.
Din această perspectivă, decizia-cadru

vizează o chestiune recurentă în sistemele
penale naționale și anume utilizarea redusă a
măsurilor predetenție ca alternativă la arestul
preventiv în cazul în care persoana în cauză
este cetățean străin sau are reședința în alt
stat membru. De cele mai multe ori, acest
factor transfrontalier descurajează autoritățile
judiciare să prioritizeze alternativele de
detenție preliminară, motivele invocate ﬁind
de cele mai multe ori diﬁcultatea de
monitorizare a acestora, respectiv riscul de a
se sustrage procesului de judecată. Astfel,
decizia-cadru oferă autorităților competente
instrumentele necesare pentru a monitoriza
respectarea măsurilor de supraveghere chiar
și în lipsa aplicării măsurii arestului preventiv
dacă acest lucru se impune, dar
îmbunătățește și capacitatea acestora de a
proteja victimele.
Transpunerea deciziei-cadru avea ca termen
limită data de 1 decembrie 2012. Doar câteva
state membre s-au conformat termenului
(Letonia, Danemarca, Finlanda), în timp ce
majoritatea a tergiversat implementarea
pentru perioada 2014-2016. România a
transpus decizia-cadru cu un an întârziere6, în
decembrie 2013, Spania cu doi ani întârziere,
în 20147 , iar Italia a transpus decizia în 20168 .
Similar cu Decizia-cadru 947, și în cazul
acestui instrument, transpunerea a fost
întârziată, deși numărul de cetățeni europeni
care pot intra sub incidența ei este relativ
ridicat în Spania sau Italia.

4 Legea nr. 23/2014 reglementează acest instrument legal prin Titlul IV, articolele 93-108.
5 Decretul Legislativ Nr. 38/2016.
6 Legea nr. 302/2004 (republicată recent în Monitorul Oﬁcial nr. 411 din 27 mai 2019).
7 Legea nr. 23/2014, Capitolul V, Articolele 109-129.
8 Decretul legislativ nr. 36/2016.

09

Decizia-cadru 909 privind transferul deținuților. În mod tradițional, transferul persoanelor condamnate dintr-un stat în altul s-a desfășurat întotdeauna prin mecanisme deﬁnite în cadrul tratatelor internaționale bilaterale sau multilaterale. În ceea ce privește statele europene, Convenția
Consiliului Europei (CoE), semnată la Strasbourg la 21 martie 1983, a fost multă vreme
documentul-cheie. Recent însă, pentru a îmbunătăți cooperarea judiciară între statele membre,
Consiliul UE a adoptat Decizia-cadru 2008/909/JAI din 27 noiembrie 2008.
Cu alte cuvinte, odată cu implementarea deciziei-cadru, între statele membre se asigură
principiul recunoașterii reciproce. Acest lucru presupune că toate statele membre protejează în
mod adecvat drepturile fundamentale, asigurând în același timp eﬁciența legislației UE, iar
procedura de transfer are loc la nivel tehnic9 și în primul rând între autoritățile judiciare naționale.
Decizia-cadru a simpliﬁcat, astfel, în manieră considerabilă un scenariu de reglementare
complicat.
În România, dispoziţiile naţionale de transpunere a Deciziei-cadru 2008/909/JAI se regăsesc în
Titlul VI din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
similar cu prevederile celorlalte două decizii-cadru.

9 Mecanismul de transfer la nivelul Convenției de la Strasbourg era unul politic, la nivelul autorităților guvernamentale, în comparație cu DC 909 unde mecanismul de transfer are loc între autoritățile judiciare.
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03.

De ce autoritățile
judiciare nu folosesc
instrumentele europene
Așadar, legiuitorul european a creat instrumente prin care cetățenii statelor membre UE
care săvârșesc infracțiuni pe teritoriul altei țări
să poată alege locul în care execută pedeapsa
– ﬁe că este vorba de condamnare,
supraveghere și/sau restrângerea unor drepturi, ﬁe de măsuri altternative. Instrumente
există, însă cazuistica la nivel de UE rămâne
limitată cu un număr relativ scăzut de cazuri
chiar și între state unde numărul cetățenilor
străini ai altui stat membru este semniﬁcativ –
cum este situația românilor aﬂați în Spania și
Italia, iar cele trei instrumente ar putea avea o
aplicare largă.

În cazul României, numărul de cereri privind
recunoașterea și executarea hotărârilor
penale și a actelor judiciare (atât ca stat de
executare, dar și de condamnare) este redus
în privința DC 947, dar mai ales în aplicarea
prevederilor DC 829.
În cazul DC 947, numai 28 de persoane au
fost transferate din România către alte
state membre UE în perioada 2014-2019, în
timp ce numărul de cetățeni transferați în
România a fost de numai cinci. La acestea
se adaugă și numărul de transferuri inițiate
și neîncheiate, ﬁe din cauza refuzului
celuilalt stat, ﬁe, cum se întâmplă cel mai
frecvent, din cauze administrative (procedura durează mai mult decât durata măsurii
de supraveghere, documentația incompletă
a dosarului/sentinței pronunțate de
instanță, etc): 28 dinspre România și doar
două având România ca stat de executare10.

Tabel 1 - Date statistice Decizia-cadru 947
An

Transferuri complete
dinspre România spre
alte state UE

Transferuri inițiate și
neîncheiate dinspre
România spre alte state UE

Transferuri complete
dinspre statele UE spre
România

Transferuri inițiate și
neîncheiate dinspre
statele UE spre România

2014

1

0

0

0

2015

4

2

0

0

2016

3

6

1

0

2017

6

6

4

1

2018

8

4

0

0

2019

7

10

0

1

Total

28

28

5

2

10 Conform datelor primite de la Departamentul Național de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției din România în septembrie 2019.
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În cazul Spaniei, cazuistica este și mai limitată. Autoritățile spaniole au inițiat procedurile de
recunoaștere reciprocă pentru numai zece cazuri în perioada 2015-2017, respectiv au fost solicitate în opt proceduri de recunoaștere reciprocă. Cu toate acestea, numărul persoanelor
care ar putea ﬁ beneﬁcia de DC 947, ﬁind sub incidența măsurilor neprivative de libertate, era
de 1.701 persoane în 2014, 1.714 persoane în 2015, 1.442 persoane în 2016, 1.349 persoane în
2017 și 1.399 persoane în 201811. Dintre acestea, un număr semniﬁcativ sunt de naționalitate
română (835 în 2014, 850 în 2015, 681 în 2016, 635 în 2017 și 622 în 2018).
Situația este oarecum similară și în cazul Italiei. În perioada 2014-2018, autoritățile italiene au
primit numai 63 de cereri de recunoaștere reciprocă și au inițiat 41 de transferuri spre alte
state membre. Cu toate acestea, numărul de persoane care pot intra sub incidența DC 947
este estimat la 3.483 numai pentru anul 201912.
În cazul DC 829, numărul de cazuri este și mai limitat. Numărul de proceduri de recunoaștere
reciprocă inițiate de autoritățile din Spania a fost de șapte în perioada 2015-2017, primind în
schimb trei cereri de recunoașteri reciproce. România a primit opt cereri în perioada
2013-2018 și a inițiat doar trei astfel de proceduri în perioada 2017-2018, în timp ce în Italia
autoritățile au primit numai nouă cereri.

11 Estimările privind numărul de persoane care intră sub incidența deciziei-cadru au fost făcute de Administrația Penitenciarelor din Spania și au fost publicate de către consorțiul proiectului într-un prim raport privind
colecția de date privind deciziile-cadru 947 și 829 și este disponibil la: http://www.eurehabilitation.unito.it/home.
12 Date colectate de Amapola Progetti (Italia), în cadrul proiectului Încredere reciprocă și reabilitare socială în practică. Raportul complet privind colectarea de date poate ﬁ accesat la:

http://www.eurehabilitation.unito.it/home.
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04.

Cazuistica: De ce
legislația privind
transferul deținuților
este utilizată mai des13
În comparație cu deciziile-cadru 947 și 829,
transferul persoanelor condamnate deﬁnitiv și care execută măsuri privative de
libertate în închisoare (DC 909) este un
instrument mult mai folosit. Există estimări
oﬁciale potrivit cărora numărul potențial de
cazuri care poate intra sub incidența DC
909 este semniﬁcativ mai mare decât în
cazul celorlalte două instrumente, iar
cazuistica este mai numeroasă în ceea ce
privește transferul persoanelor condamnate. Chiar dacă este mai folosit, și în cazul
DC 909, există numeroase obstacole și
limitări în ceea ce privește bună aplicare a
legislației.

România: 2.720 (76%) în 2016, 2.588 (76%)
în 2017 și 2.549 în 2018 (76%).
Aceste procente se reﬂectă și în numărul de
transferuri inițiate către România sub
incidența DC 909: 89 persoane în 2016
(73% din totalul transferurilor), 67 persoane în
2017 (62%) și 26 în primul semestru din 2018
(52%). În ceea ce privește cooperarea
judiciară Spania – Italia, cetățenii spanioli
sunt a doua naționalitate din punct de vedere
numeric care beneﬁciază de prevederile
deciziei, deși aceștia reprezintă sub 2% din
totalul cetățenilor UE din penitenciarele
italienești. În 2016, 19 cetățeni spanioli au fost
transferați (15% din totalul transferurilor), în
2017, 14 persoane (13%), iar în primul semestru
din 2018, 7 persoane (14%).

Cum arată cifrele și ce ne spun?
România este statul european cu cei mai
mulți cetățeni aﬂați în detenție în Italia sau
Spania și care pot beneﬁcia de măsurile
Deciziei-cadru 909. În Italia, numărul de
cetățeni UE, alții decât cei italieni, aﬂați în
închisoare, era de 3.534 în 2016, 3.374 în
2017 și 3.317 în 2018. Dintre aceștia, un
număr semniﬁcativ era reprezentat de
persoanele condamnate provenite din

13 Toate datele prezentate privind Decizia-cadru 909 au fost colectate de către consorțiul proiectului Încredere reciprocă și reabilitare socială în practică, ﬁnanțat de Programul de Justiție JUST-AG-2016, Direcția
Generală Justiție și Consumatori, Comisia Europeană.
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O situație similară regăsim și în Spania. În
2015, în închisorile spaniole se aﬂau 4.233 cetățeni europeni, dintre care 2.052 cetățeni
români (48%), în 2016 numărul total a scăzut la
4.001, dintre care 1.870 cetățeni români (46%),
iar în 2017 din 3.728 cetățeni europeni în închisorile spaniole, 1.650 erau români (42%).
Numărul de transferuri inițiate către România
a fost de 42 persoane în 2015 (30%), 26 persoane în 2016 (27%) și 23 persoane în 2017
(23%).
În ultimii ani, numărul de persoane
condamnate și transferate din statele
europene în România în baza Deciziei-cadru
909 a crescut, în special, în urma

transpunerii acesteia de către Italia și
Spania. Mai mult de o treime din totalul
transferurilor în baza DC 909 din ultimii cinci
ani (2014-2019) în România au avut ca stat de
condamnare Italia (373 transferuri).
În relația cu Spania, numărul de transferuri
rămâne redus: 56 de dosare de transfer au
fost ﬁnalizate în perioada 2014-2018. Din cauza
transpunerii întârziate în legislația spaniolă a
DC 909, mai mult de două treimi din totalul
transferurilor din perioada menționată au avut
loc în baza Convenției Consiliului Europei din
1983. Italia a transpus Decizia-cadru 909 în
februarie 2011, în timp ce în Spania a fost
transpusă abia în decembrie 2014.

Tabel 2 - Numărul de persoane transferate în România în baza Deciziei-cadru 909

85

109

2014
34

237

2015
0

61

249

2017

22

92

264

2016

8

0

5%

77

237

2018

Decizia Cadru 909
Italia
Spania

26

13 Toate datele prezentate privind Decizia-cadru 909 au fost colectate de către consorțiul proiectuluiÎncredere reciprocă și reabilitare socială în practică, ﬁnanțat de Programul de Justiție JUST-AG-2016, Direcția
Generală Justiție și Consumatori, Comisia Europeană.
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Primele concluzii ale cercetării de față arată că, în comparație cu primele două instrumente,
Decizia-cadru 909 este mult mai folosită și mai bine cunoscută de către practicieni. Conform
unui sondaj efectuat de CRPE14 la nivelul instanțelor și practicienilor din România, mai mult de
două treimi dintre aceștia consideră că, la nivel național, gradul de cunoaștere al DC 909 este
unul bun sau foarte bun. Majoritatea a fost de acord însă că există în continuare numeroase
obstacole pentru o mai bună implementare a acesteia.
Din perspectiva practicienilor români, cele mai importante obiective ale legislației europene care
trebuie luate în calcul la decizia de transfer rămân i) reabilitarea socială a deținutului, ii) menținerea contactului acestuia cu familia și iii) asigurarea executării efective și eﬁciente a unei
condamnări.

Adaptarea fazei de execuție la situația personală a infractorului și la
perioada ulterioară ispășirii pedepsei/reintegrarea acestuia

2

10

Redistribuirea deținuților în statele membre care nu se confruntă cu
fenomenul supraagromerării în închisori

13

5

5

1

4

6

20

Asigurarea executării efective și eﬁciente a unei condamnări
deﬁnitive

1

5

4

21

Minimizarea impactului liberei circulații” a infractorilor în Uniunea
Europeană

4

Împărțirea sarcinilor (sociale, ﬁnanciare, …) care decurg din
comportamentul unui infractor cu statul membru care este
principalul responsabil pentru acea persoană

5

Puțin importantă

Importantă

1

1

1

12

10

1

13

8

4

1

14

7

7

6

Maximizarea șanselor deținutului de reabilitare socială

6

7

2

Scăderea numărului de deținuți din sistemul penitenciar național

Deloc importantă

7

1

8

Menținerea contactului dintre deținutul și familia sa/legăturile sale
sociale

Trimiterea deținutului înapoi în țara sa de origine/ în țara în care
locuiește sau este rezident

14

19

11

7

28

Foarte importantă

NS/NR

Sondajul efectuat de CRPE în anul 2018 a presupus răspunsuri din partea a 32 de practicieni: avocați, judecători, procurori și experți în cooperare judiciară.
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Ce obstacole au identiﬁcat practicienii români în o mai bună implementare a Deciziei cadru 909:
i) proceduri administrative întârziate sau
documentație incompletă;
ii) timp îndelungat pentru proceduri;
iii) lipsa acordării asistenței juridice adecvate
persoanei în cauză și lipsa comunicării
hotărârii persoanelor transferabile în limbă
maternă sau

iv) persoanele condamnate nu știu de procedură sau au informații eronate. Pe lângă aceste
obstacole, întâlnim deseori și o lipsă de
încredere între autoritățile judiciare din statele
membre, precum și o comunicare insuficientă
între acestea.
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05.

Folosirea limitată a
mandatului european de
supraveghere și
recunoașterea măsurilor
alternative
Transpunerea deciziilor-cadru a fost mult
întârziată în majoritatea statelor membre,
multe ﬁind nevoite să amâne procedura de
aplicare până în perioada 2014-2016. Toate
cele trei instrumente europene ar ﬁ trebuit
să ﬁe transpuse în legislațiile naționale și
folosite încă din perioada 2011-2012. Până
când au folosit noile prevederi, statele
membre au continuat să utilizeze vechile
proceduri de cooperare judiciară, cum este
cazul Convenției de la Strasbourg din 1983
pentru transferurile persoanelor condamnate.
În cazul relațiilor dintre România – Italia și
România – Spania, autoritățile naționale au
început să folosească exclusiv DC 909 abia
în anul 2017. De exemplu, în 2016, din cele
27 transferuri efectuate din Spania către
România a unor persoane condamnate, în
cazul a 19 persoane s-a folosit Convenția de
la Strasbourg și doar în cazul a opt deținuți
s-a folosit Decizia-cadru.
Avem astfel o practică mai degrabă recentă
de folosire a acestor instrumentele europene care necesită nu doar o comunicare
eﬁcientă și în timp util a măsurilor, dar se
fundamentează în special pe încrederea
dintre autoritățile judiciare.

Trei cauze principale au limitat folosirea
extinsă a instrumentelor europene, așa cum
reies ele din cercetările CRPE și ale partenerilor din acest consorțiu, inclusiv doi ani
de workshop-uri internaționale, interviuri cu
practicieni, cursuri online de formare și o
activitate de cercetare judiciară aplicată.

Convenția de la Strasbourg

1983

1. Obstacole administrative. Nu există o
abordare unitară privind modul de completare a documentației de transfer și, de cele
mai multe ori, acest lucru a generat întârzieri semniﬁcative între autoritățile judiciare.
Conform practicienilor din cele trei țări, de
cele mai multe ori i) lipsește acordul de
transfer al persoanei condamnate sau aﬂată
sub măsuri de supraveghere/alternative, ii)
documentația este incompletă sau completată necorespunzător, iii) autoritățile din
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statele membre au o abordare diferită
privind nevoia de a traducere parțial sau
complet dosarul de transfer.
În acest ultim caz, traducerea și adaptarea
și, prin urmare, înțelegerea de către
judecătorul din statul de destinație a
executării pedepsei a legislației penale și
deciziei din statul de emitere a sentinței
continuă să ﬁe provocări care fac ca această
procedură să devină mai lungă decât cele
60 de zile prevăzute de legislație.
De asemenea, din cauza procedurii
întârziate, de multe ori durata procedurală a
unui transfer depășește pedeapsa persoanei respective, mai ales în cazurile celor cu
pedepse reduse, ceea ce face ca transferul
să ﬁi inițiat, dar să nu se mai ﬁnalizeze.
2. Necunoașterea acestor instrumente de
către practicieni și o cooperare limitată
între autoritățile judiciare din statele
membre. Cazuistica limitată, în special

privind deciziile 829 și 947, dublată de un
număr redus de programe de formare (atât
naționale, dar în special la nivel european)
au condus la o ignorare parțială a acestor
instrumente la nivel european.
De multe ori, practicienii preferă să caute
alternative la aceste instrumente europene,
iar folosirea lor implică deseori o procedură
mai diﬁcilă.
3. Necunoașterea și utilizarea limitată a
acestor instrumente de către persoanele
condamnate sau aﬂate sub măsuri
desupraveghere. Deși autoritățile judiciare
au făcut eforturi de a informa persoanele
care ar putea beneﬁcia de cele trei instrumente, folosirea lor rămâne una redusă, iar
de multe ori procedura lungă și costisitoare
reprezintă un obstacol substanțial pentru
aceștia. Mai mult, persoanele condamnate
sunt de multe ori reticiente la transferul în
țara de origine pentru că nu doresc că să se
aﬂe despre natura faptelor lor.
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Cum văd magistrații și
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06.

Cum văd magistrații și
practicienii aplicarea deciziilor-cadru
CRPE și ﬁecare din partenerii din cadrul
proiectui au intervievat magistrați și
practicieni din România, Spania și Italia în
legătură cu gradul de aplicare a deciziilorcadru, limitele utilizării acestora, dar și pașii de
urmat pentru a facilita cooperarea judiciară
între țările membre UE.
De multe ori, magistrații din cele trei țări au
arătat că s-au confruntat cu obstacole
birocratice în aplicarea acestora, dar și cu o
colaborare nesatisfăcătoare între
autoritățile judiciare naționale, ceea ce a
limitat și mai mult aplicarea deciziilor- cadru.
Citatele de mai jos reﬂectă de ce cazuistica și
numărul de cazuri rămân limitate și cum
cooperarea judiciară între cele trei țări poate ﬁ
îmbunătățită.
Aplicarea practică a deciziilor: rezolvarea
cererilor de transfer
Magistrații și practicienii consultați de CRPE
consideră că cele două decizii-cadru (DC 947
și DC 829) nu au doar o aplicabilitate mai
redusă, ținând cont de numărul mai mic de
persoane ce pot intra sub incidența acestora,
însă procedura diﬁcilă de recunoaștere
reciprocă a deciziilor alternative face ca
numărul cazurilor ﬁnalizate să ﬁe limitat.
Această situație are loc chiar și între țări unde
aplicarea deciziilor poate ﬁ extinsă, cum este

cazul relației dintre România, Italia și
Spania. Procedurilor îndelungate, determinate atât de aspecte birocratice, cât și cele
ce țin de dialogul dintre autoritățile judiciare
naționale, li se adaugă, de multe ori, și o
durată redusă a măsurilor ce ar trebui aplicate, ceea ce conduce deseori la un număr
ridicat de proceduri de recunoaștere începute, dar neﬁnalizate.

„În general, aceste proceduri
(n.n DC 947 și DC 829) au o
aplicare redusă. În plus, consider
că ele sunt anevoioase, întrucât
necesită un certificat riguros,
care trebuie îndeplinit la
instanțele de judecată și, de
obicei, necesită o traducere care
poate dura câteva luni.
Menționez că instanțele spaniole
se confruntă cu un număr
copleșitor de cazuri și consider că
este o mare greșeală să nu facem
diferența între infracțiunile
minore și cele dificile.
Infracțiunile mici au nevoie de
proceduri simple, în locul celor
dificile care sunt în vigoare în
prezent”.
(Procuror, Spania)
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„Ori de câte ori avem un dosar de
acest gen (n.n pe cooperare
judiciară între țări), primul lucru
pe care îl facem este să ne luăm
cu mâinile de cap pentru că nu
știm cum se va finaliza și nu știm
ce va înțelege autoritatea străină.
În decizia-cadru se recomandă
un termen de 60 de zile și în
cazuri excepționale termenul
poate fi depășit. Ne scoatem din
cap acele 60 de zile și rămânem
doar la ideea că toate sunt cazuri
excepționale”.

„Atunci când vorbim despre
măsuri de probațiune, care sunt
solicitate odată cu executarea
pedepsei privative de libertate,
există foarte puține cereri
deoarece în mod normal, în
aceste cazuri, foștii condamnați
preferă să rămână în Spania.
Acest lucru face ca acest
instrument (2008/947/JAI) să
aibă o implementare foarte slabă”.

(Judecător, România)

Limitele cooperării între autoritățile din
statele membre

„Străinii cu rezidența în România
cer să le fie aplicate măsurile
(n.n de probațiune) în România,
însă cazurile celor care au
solicitat în altă țară sunt foarte
rare – sunt câteva. Sunt câțiva
care încearcă să facă procedura
respectivă și sunt raportate drept
„în curs de” și care pe perioada de
supraveghere nu se întâmplă
nimic pentru că fie ei nu fac
suficientă diligență pentru a
grăbi procesul pentru că nu știu,
pentru că sunt greoaie, pentru că
necesită avocat și foarte mulți
bani”.
(Consilier de probațiune, România)

(Judecător, Spania)

Numărul limitat de cazuri este cauzat și de
particularitățile sistemelor judiciare naționale unde măsurile ce pot ﬁ dispuse pentru
aceleași tipuri de infracțiuni să ﬁe diferite.
În acest context, și mai ales dacă vorbim de
o procedură relativ nouă, utilizată puțin în
practica judiciară, autoritățile naționale pot
ﬁ înclinate să respingă cererile venite din
alte state membre sau să solicite noi seturi
de informații care să prelungească excesiv
procedura de recunoaștere.
Soluția enunțată de practicieni se referă la
nevoia unui dialog extins și continuu între
autoritățile judiciare naționale pentru a facilita procesul de recunoaștere.
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„Din toate cazierele pe care
le-am văzut, ale românilor care
au trăit mult în Italia sau în
Spania, aceștia sunt
cetățeni ce săvârșesc
infracțiuni minore pe
teritoriul Italiei și Spaniei, cum
sunt, de exemplu, furturile.
Dacă analizăm (...) hotărârile de
condamnare pronunțate în
Italia, de exemplu, vom observa
că legislația este mult mai, să
zicem, permisivă, decât cea din
România și sunt condamnați la
pedepse cu amendă. Din ce am
văzut pe cazierele care ne vin
din Italia, noi dăm cu
supravegheri că sunt de la
amânarea aplicării, că de la
suspendarea sub supraveghere,
munca în folosul comunității. În
schimb, în Italia e numai un șir
de amenzi încontinuu. Și atunci
ei nu au ce să ne solicite nouă să
supraveghem, au doar amendă”.
(Judecător, România)

„Corespondența între măsurile
din state diferite este un factor
critic pentru că fiecare țară are o
serie de măsuri care, în mod
firesc, nu coincid în fiecare stat.
Riscul este ca măsura să pară
prea diferită față de cea
națională, să existe o reacție de
respingere din partea unui
organism străin. Mai ales în cazul
în care autoritatea judiciară
interesată este una care nu
primește multe cazuri și care nu
este familiarizată
cu acel tip de procedură”.
(Reprezentant Ministerul Justiției, Italia)

„Dialogul între statul emitent şi
cel de executare (în special între
practicieni) ajută foarte mult la
formularea unor cereri de
asistenţă judiciară clare, la
obiect, având în vedere
posibilităţile oferite de legislaţia
naţională a fiecărui stat. Se evită
în acest fel formularea unor
cereri care pot fi respinse, încă de
la început, pe motiv de legislaţie
(vârstă, non bis in idem,
prescripţie, lipsa dublei
incriminări, durata minimă a
măsurii permisă de legislaţiai
naţională, etc)”.
(Reprezentant Direcţia Drept Internaţional
şi Cooperare Judiciară, Ministerul
Justiției, România)
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Recomandările magistraților și practicienilor

O mai bună utilizare a deciziilor-cadru
necesită nu doar un dialog extins între
autoritățile judiciare, ci și o simpliﬁcare a
procedurii de recunoaștere reciprocă,
dublată de o mai bună cunoaștere a
acestora de către magistrați și practicieni.
Aceștia se confruntă în toate cele trei țări cu
probleme similare privind aplicarea DC 947
și DC 829, iar recomandările enunțate de
aceștia au de multe ori o bază comună:
dialog extins, creșterea numărului
programelor de formare interne și internaționale, o procedură comun acceptată de
recunoaștere reciprocă. Am explicat pe larg
în capitolul următor care sunt principalele
măsuri care ar conduce la creșterea gradului
de utilizare a deciziilor-cadru.

„Problematica abordată de cele
două decizii-cadru aflate în
discuţie trebuie să fie incluse în
continuare pe agenda
programelor de formare
profesională a magistraţilor. De
asemenea, discuţiile între
practicieni din statele implicate,
pe această temă, pot stimula
formularea de cereri în această
materie”.
(Reprezentant Direcţia Drept Internaţional
şi Cooperare Judiciară, Ministerul
Justiției, România)

„Considerăm că este foarte
important ca modalitatea de
raportare şi criteriile avute în
vedere să fie similare. O bază de
date electronică, în care să fie
introduse toate cererile în
materia cooperării judiciare
emise/primite, poate fi de mare
ajutor pentru obţinerea unor
date statistice în timp real şi de
o mai mare acurateţe”.
(Reprezentant Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară, Ministerul Justiției, România)

„Consider că ar trebui să existe
o autoritate judiciară
specializată pe gestionarea
acestor instrumente de
recunoaștere reciprocă.
Ar putea ține de competența
Curții Penale Centrale a
Audiencia Nacional (n.n. Curtea
Națională). Când se emite o
cerere autorităților române,
aceasta este trimisă
Ministerului de Justiție român,
iar ministerul o transmite mai
departe instanței competente.
Consider că este un sistem
foarte bun”.
(Judecător, Spania)
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„Este cu siguranță și o problemă de cunoaștere a instrumentelor care
pentru aceste două decizii-cadru nu este atât de răspândită între
practicieni. Atât în Italia, cât și în alte state, există instrumente puțin
cunoscute și, prin urmare, există o anumită reticență în utilizarea
acestora. Așadar, există cu siguranță acest element care ar putea fi
corectat sau cel puțin parțial depășit cu o pregătire specifică, despre
care s-a vorbit, printre altele, și la sediul Rețelei Judiciare Europene”.
(Reprezentant Ministerul Justiției, Italia)

27

Măsuri pentru
intensiﬁcarea folosirii
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07.

Măsuri pentru
intensiﬁcarea folosirii
deciziilor-cadru
Folosirea extinsă a celor trei instrumente
europene, dar în special a DC 947 și DC
829, necesită nu doar cunoașterea lor de
către practicieni, ci și creșterea încrederii
între autoritățile judiciare între statele
membre pentru a optimiza procedura de
recunoaștere reciprocă și a reuși menținerea întregii proceduri în limite de timp și
costuri acceptabile.
CRPE a identiﬁcat șase măsuri care pot
contribui la o mai bună înțelegere a deciziilor-cadru în rândul practicienilor, dar și a
persoanelor care pot beneﬁcia de acestea.
Mai mult, aceste măsuri vor spori colaborarea între autoritățile judiciare din diferite
state membre și vor genera practică relevantă, mult mai facil de urmat și aplicat.
1) Stabilirea unei proceduri comun
acceptate de către statele membre privind
documentele de transfer și modul de
completare a acestora (inclusiv o decizie
pentru traducere - parțială sau completă)
pentru a exista o practică unitară la nivel
european sau cel puțin stabilirea unor
parametri ai procedurii de transfer prin procedură bilaterală de către statele membre.
Un format agreat poate ﬁ gestionat și cu
sprijinul Eurojust - Rețeaua Judiciară Europeană care poate consolida template-urile
pe care le are în prezent sau poate facilita

găsirea unor formule mai avansate, în
funcție de nevoile concrete ale autorităților
judiciare din statele membre.
2) Realizarea și gestionarea unor tabele de
corespondență pe cele mai frecvent
întâlnite infracțiuni și măsurile cel mai des
promovate de instanțe conform legii penale
practicii judiciare din ﬁecare stat membru,
inclusiv măsuri alternative și de probațiune
pentru a consolida și extinde folosirea
acestor instrumente și pentru a scurta
durata actuală a procedurilor.
3) Stabilirea unui protocol comun de
colectare a datelor între autoritățile
judiciare din a) toate statele membre UE; b)
din statele în care cazuistica este
numeroasă: situația România - Italia și
România - Spania pe cazurile care intră sub
incidența deciziilor-cadru pentru a urmări în
timp, a evalua și a îmbunătăți practica.
4) Organizarea de întâlniri/workshop-uri/webinarii între autoritățile judiciare din statele membre cu participarea
autorităților centrale și practicienilor pentru
cunoașterea legislației și jurisprudenței în
materie din ﬁecare stat membru, facilitând
nu doar o comunicarea mai eﬁcientă în
timpul procedurilor de transfer, dar și
măsuri concrete pentru depășirea
obstacolelor de tip administrativ și
scurtarea duratei procedurilor. Realizarea
unor module de instruire online, gratuit,
pentru practicieni.
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5) Organizarea de workshop-uri/webinarii
cu prezentarea unor cazuri practice între
statele implicate în proiect, inclusiv simulări
pentru situații complexe, limită (persoana
care intră sub incidența deciziilor-cadru
aﬂată în România/Spania/Italia și se aﬂă în
executare în România/Spania/Italia/alt stat)
cu găsirea tuturor soluțiilor posibile, precum
și a traseelor procedurale de urmat; Realizarea unor module de instruire online, gratuit,
cu resurse disponibile pentru practicieni.

6) O mai bună protecție a drepturilor
procedurale pentru persoanele vizate: o
mai bună informare a acestora pe durata
procedurilor judiciare, inclusiv broșuri de
informare în limba maternă a persoanei
transferabile pentru ca aceasta să poată
decide în cunoștință de cauză dacă
apelează la transfer în țara de origine sau
nu, consolidarea asistenței juridice gratuite
în ambele state, traducerea documentelor,
etc.
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Despre proiect

Detalii despre proiectul Trust and Action: Cooperare judiciară și reabilitare socială în
practică pot ﬁ regăsite și pe http://www.eurehabilitation.unito.it/home.
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Universitatea din Torino (Italia), Amapola Progetti (Italia), Ministerul de Justiție din Italia
și Universitatea A Coruña (Spania).
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