
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 18.12.2018  

COM(2018) 858 final 

 

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2012/13/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale 

 



 

1 
 

1. Introducere 

1.1. Context 

Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale
1
 

(„directiva”) este cel de al doilea instrument care a fost adoptat în temeiul Foii de parcurs 

pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul 

procedurilor penale
2
. La 11 decembrie 2009, Consiliul European a salutat foaia de parcurs și 

a inclus-o în Programul de la Stockholm — O Europă deschisă și sigură în serviciul 

cetățenilor și pentru protecția acestora
3
. 

Prima măsură adoptată în urma foii de parcurs a fost Directiva 2010/64/UE privind dreptul la 

interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale
4
. După adoptarea acestor prime 

două directive, au fost întreprinse acțiuni suplimentare legate de drepturile procedurale. UE a 

adoptat de atunci patru directive suplimentare privind dreptul de a avea acces la un avocat și 

de a comunica cu persoane terțe în timpul privării de libertate
5
; privind consolidarea anumitor 

aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces
6
; privind 

garanțiile procedurale pentru copii
7
 și privind asistența juridică

8
. 

Aceste șase directive urmăresc să contribuie la obiectivul general de creștere a încrederii 

reciproce, permițând o mai bună aplicare a principiului recunoașterii reciproce, piatra de 

temelie a spațiului de libertate, securitate și justiție al UE. Directivele realizează acest lucru 

prin furnizarea unor standarde minime comune pentru drepturile procedurale în toate 

procedurile penale și prin asigurarea unei puneri în aplicare mai coerente a dreptului la un 

proces echitabil prevăzut la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene
9
, precum și la articolul 6 din Convenția europeană privind drepturile 

omului (CEDO). 

                                                            
1 JO L 142, 1.6.2012, p. 1. 
2  Rezoluția Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor 

procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, JO C 295, 4.12.2009, p. 1. 
3 JO C 115, 4.5.2010, p. 1. 
4 JO L 280, 26.10.2010, p. 1. 
5  Directiva 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al 

procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în 

urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării 

de libertate, JO L 294, 6.11.2013, p. 1. 
6 Directiva (UE) 2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de 

a fi prezent la proces, JO L 65, 11.3.2016, p. 1. 
7 Directiva (UE) 2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate 

în cadrul procedurilor penale, JO L 132, 21.5.2016, p. 1. 
8  8 Directiva (UE) 2016/1919 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele 

acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul 

european de arestare, JO L 297, 4.11.2016, p. 1. 
9 JO C 326, 26.10.2012, p. 392. 
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1.2. Scopul și principalele elemente ale directivei 

Directiva 2012/13/UE urmărește să contribuie la asigurarea aplicării în practică a dreptului la 

informare în cadrul procedurilor penale al persoanelor suspectate și acuzate. 

Prin stabilirea unor norme minime comune care să reglementeze dreptul la informare în 

cadrul procedurilor penale (și al procedurilor privind mandatul european de arestare), 

directiva urmărește creșterea încrederii statelor membre în sistemele de justiție penală ale 

celorlalte state membre. În acest scop, directiva se bazează pe drepturile prevăzute, de 

exemplu, la articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
10

 și 

urmărește promovarea acestora. 

Directiva stabilește standarde minime pentru toate persoanele suspectate sau acuzate în cadrul 

UE, indiferent de statutul lor juridic, de cetățenie sau de naționalitate. Aceasta este concepută 

pentru a contribui la prevenirea erorilor judiciare și la reducerea numărului căilor de atac. 

Directiva stabilește dreptul la informare în cadrul procedurilor penale și al procedurilor 

privind mandatul european de arestare. Persoanele au acest drept din momentul în care 

autoritățile competente le aduc la cunoștință că sunt suspectate sau acuzate de săvârșirea unei 

infracțiuni și până la încheierea procedurilor. 

Directiva prevede dreptul la informare cu privire la drepturile procedurale oral (articolul 3) 

sau în scris în cazul în care persoana este privată de libertate (articolul 4) sau este vizată de un 

mandat european de arestare (articolul 5), dreptul la informare cu privire la acuzare 

(articolul 6) și dreptul de acces la materialele cauzei (articolul 7). 

1.3. Domeniul de aplicare a prezentului raport privind punerea în aplicare 

Această evaluare a punerii în aplicare a directivei a fost efectuată în conformitate cu 

articolul 12 din directivă, care prevede obligația Comisiei de a prezenta 

Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a măsurii în care statele membre 

au luat măsurile necesare pentru a se conforma directivei. 

Descrierea și analiza din prezentul raport se bazează în principal pe informațiile furnizate de 

statele membre. Acestea sunt completate de studii care sunt disponibile pentru public, 

realizate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
11

 sau de părți 

interesate externe care evaluează punerea în aplicare a directivelor privind drepturile 

procedurale prin intermediul granturilor pentru acțiuni din cadrul programului „Justiție”
12

. 

                                                            
10 A se vedea CJUE, 5 iunie 2018, Kolev a.o., C-612/15; alte hotărâri relevante cu privire la această directivă 

sunt CJUE, 15 octombrie 2015, Covaci, C-216/14; CJUE, 22 martie 2017, Tranca a.o., cauzele conexate 

C124/16, C-188/16 și C-213/16. 
11 A se vedea studiul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) intitulat „Drepturile 

persoanelor suspectate și acuzate de pe întreg teritoriul UE: drepturile la traducere, interpretare și informare”, 

noiembrie 2016. Disponibil la adresa http://fra/europaeuenpublication/2016/rights-suspected-and-accused-

persons-across-eu-translation-interpretation 
12 A se vedea studiul realizat de Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE) „TRAINAC 

Evaluare, bune practici și recomandări privind dreptul la interpretare și traducere, dreptul la informare și 

http://fra/europaeuenpublication/2016/rights-suspected-and-accused-persons-across-eu-translation-interpretation
http://fra/europaeuenpublication/2016/rights-suspected-and-accused-persons-across-eu-translation-interpretation
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Raportul se axează pe măsurile luate până în prezent de statele membre pentru a pune în 

aplicare directiva. Acesta evaluează dacă statele membre au pus în aplicare directiva în 

termenul specificat și dacă dreptul intern atinge obiectivele și îndeplinește cerințele directivei. 

2. Evaluare generală 

 

În temeiul articolului 11, statele membre trebuiau să transpună directiva în legislația națională 

până la 2 iunie 2014. La data expirării perioadei de transpunere, șapte state membre nu 

comunicaseră Comisiei măsurile necesare: Cipru, Republica Cehă, Luxemburg, Malta, 

Slovenia, Slovacia și Spania. Prin urmare, în iulie 2014 Comisia a decis să inițieze proceduri 

de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene împotriva celor șapte state membre care nu și-au comunicat 

măsurile de transpunere. 

Obiectivul principal al Comisiei a fost să se asigure că toate statele membre transpun 

cerințele directivei în legislația lor națională, astfel încât drepturile pe care le conține aceasta 

să fie protejate pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Transpunerea directivei este o condiție 

prealabilă pentru a evalua în mod corespunzător măsura în care statele membre au luat 

măsurile necesare pentru a se conforma directivei. Comisia a început să evalueze dacă 

măsurile naționale sunt conforme cu directiva de îndată ce acestea au fost notificate de către 

statele membre. Cu toate acestea, Luxemburg, de exemplu, a transpus directiva abia în 

martie 2017, iar România și-a completat notificarea parțială inițială cu măsurile de 

transpunere la 12 iulie 2016 și la 6 octombrie 2017. Aceste întârzieri de transpunere au 

amânat procesul global de evaluare. Ultimele proceduri de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor pentru necomunicare au putut fi finalizate abia în ianuarie 2018. În aceste 

circumstanțe și dată fiind complexitatea sarcinii de evaluare a tuturor măsurilor comunicate 

de cele 27 de state membre care au obligații în temeiul directivei, în special având în vedere 

diferitele sisteme juridice naționale, Comisia nu a fost în măsură să prezinte raportul mai 

devreme. 

Deși impactul directivei se limitează la stabilirea unor norme minime și, prin urmare, lasă 

posibilitatea existenței unor diferențe între legislațiile naționale în materie de procedură 

penală, aceasta impune obligații clare statelor membre.  

Evaluarea a evidențiat anumite probleme de conformitate în mai multe state membre, în 

special în ceea ce privește Nota privind drepturile în cadrul procedurilor penale și al 

procedurilor privind mandatul european de arestare, dreptul la informare cu privire la acuzare 

și dreptul de acces la materialele cauzei. Dacă nu sunt remediate, aceste divergențe pot afecta 

                                                                                                                                                                                         
dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale”, publicat în 2016. Disponibil la adresa: 

http://europeanlawyersfoundation.eu/wp-content/uploads/TRAINAC-study.pdf. A se vedea, de asemenea, 

studiile „Inside Police Custody” și „Inside Police Custody 2”, realizate de Consiliul Irlandez pentru Libertăți 

Civile în 2014 și în 2018. Disponibile la adresa: 

https://intersentia.be/nl/pdf/viewer/download/id/9781780681863_0/ . 

 

http://europeanlawyersfoundation.eu/wp-content/uploads/TRAINAC-study.pdf
https://intersentia.be/nl/pdf/viewer/download/id/9781780681863_0/
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în mod negativ eficacitatea drepturilor prevăzute de directivă. Comisia va lua toate măsurile 

necesare pentru a asigura conformitatea cu directiva în întreaga Uniune Europeană, inclusiv, 

atunci când este necesar, prin inițierea de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocol (nr. 22), Danemarca nu participă la adoptarea 

directivei, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale. Prin urmare, 

Danemarca nu este luată în considerare în evaluarea de mai jos. 

În conformitate cu articolul 3 din Protocol (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și a Irlandei 

cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, Regatul Unit și Irlanda au notificat 

intenția lor de a participa la adoptarea și aplicarea directivei. 

3. Puncte de evaluare specifice 

 

3.1. Obiectul (articolul 1) 

Articolul 1 din directivă precizează că directiva stabilește norme privind dreptul la informare 

al persoanelor suspectate și acuzate cu privire la drepturile lor în cadrul procedurilor penale și 

la acuzarea care le este adusă, precum și al persoanelor vizate de un mandat european de 

arestare. 

Majoritatea statelor membre aveau deja o legislație privind dreptul la informare. Prin urmare, 

procesul de transpunere a implicat modificarea legislației preexistente sau adoptarea unei 

legislații mai specifice de către statele membre. 

3.2. Domeniul de aplicare (articolul 2) 

Articolul 2 din directivă definește domeniul de aplicare a directivei. 

3.2.1. Domeniul de aplicare – articolul 2 alineatul (1) 

Articolul 2 alineatul (1) din directivă prevede că dreptul la informare în cadrul procedurilor 

penale și al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare se aplică din 

momentul în care o persoană este informată de către autoritățile competente că este 

suspectată sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni, până în momentul finalizării 

procedurilor, și anume până când hotărârea rămâne definitivă. 

Conform considerentului 19 din directivă, „autoritățile competente ar trebui să informeze cu 

promptitudine persoanele suspectate sau acuzate [...] și cel târziu înainte de primul 

interogatoriu oficial [...] de către poliție sau de către o altă autoritate competentă”. 

Majoritatea statelor membre nu abordează în mod specific momentul în care o persoană 

suspectată sau acuzată este „informată” cu privire la suspiciune sau acuzare și nici nu 

specifică faptul că dreptul la informare se aplică pe tot parcursul procedurii penale. Cu toate 
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acestea, o analiză sistematică a diferitelor etape ale procedurilor penale în contextele juridice 

naționale respective arată că, pentru un număr mare de state membre, conformitatea poate fi 

dedusă. 

Cu toate acestea, apar probleme cu privire la trei state membre
13

 care prevăd obligația de a 

furniza informații cu privire la drepturi numai în cazul în care o persoană este privată de 

libertate. Pentru persoanele care nu sunt private de libertate, nu se aplică aceleași garanții. 

În ceea ce privește domeniul personal de aplicare, în legislațiile statelor membre au apărut 

anumite discrepanțe între termenii „suspectat” și „acuzat”. Marea majoritate a statelor 

membre fac distincția între cei doi termeni atunci când se referă la persoanele vizate de 

procedurile penale. Cu toate acestea, două state membre utilizează doar noțiunea de 

„persoană acuzată” în sistemele lor juridice, nu și noțiunea de „suspectat”. Se consideră că o 

persoană este acuzată atunci când aceasta este pusă sub acuzare pentru comiterea unei 

infracțiuni. 

3.2.2. Infracțiuni minore – articolul 2 alineatul (2) 

Articolul 2 alineatul (2) din directivă garantează că, în cazul în care dreptul unui stat membru 

prevede aplicarea unei sancțiuni pentru infracțiuni minore de către o altă autoritate decât o 

instanță competentă în materie penală și aplicarea unei astfel de sancțiuni poate fi atacată în 

fața unei astfel de instanțe, dreptul la informare se acordă pentru procedura căii de atac. 

Această dispoziție este relevantă pentru acele state membre în care autoritățile administrative, 

poliția sau instanțele competente în materie nepenală sunt responsabile pentru instrumentarea 

infracțiunilor minore. Pentru celelalte state membre, dispoziția nu se aplică deoarece 

sancțiunile pentru infracțiuni minore sunt impuse de instanțe competente în materie penală. 

3.3. Dreptul la informare cu privire la drepturi (articolul 3) 

Articolul 3 din directivă prevede că persoanele suspectate sau acuzate trebuie să fie informate 

prompt cu privire la cel puțin drepturile procedurale prevăzute în mod explicit la articolul 

respectiv. Aceste informații trebuie furnizate oral sau în scris, într-un limbaj simplu și 

accesibil, ținând seama de orice nevoie specială a persoanelor suspectate vulnerabile sau a 

persoanelor acuzate vulnerabile. 

3.3.1. Informarea cu privire la drepturile procedurale – articolul 3 alineatul (1) 

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și ținând seama de considerentul 19 din directivă, 

informațiile trebuie să fie furnizate prompt persoanelor suspectate și acuzate.  

Majoritatea statelor membre au transpus această dispoziție în consecință. Deși mai multe state 

membre nu se referă în mod explicit la cerința de furnizare „promptă” a informațiilor, acest 

lucru poate fi dedus din faptul că persoanele suspectate sau acuzate sunt informate cu privire 

la drepturile lor cel târziu înainte de primul interogatoriu. Cu toate acestea, în trei state 

                                                            
13 Un stat membru vizat numai pentru o parte a teritoriului său. 
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membre informațiile privind drepturile sunt furnizate numai atunci când persoana este privată 

de libertate (a se vedea punctul 3.2.1.) . 

3.3.1.1.  Informarea cu privire la dreptul de a fi asistat de un avocat – articolul 3 

alineatul (1) litera (a) 

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) a fost transpus cu acuratețe de aproape toate statele membre. 

Cu toate acestea, trei state membre fie nu au transpus dispoziția, fie nu au transpus dispoziția 

în ceea ce privește procedurile de sancționare contravențională. În trei state membre, 

informațiile nu sunt furnizate persoanelor suspectate sau acuzate care nu sunt private de 

libertate. 

3.3.1.2.  Informarea cu privire la dreptul la consiliere juridică gratuită și condițiile 

aferente unei astfel de consilieri – articolul 3 alineatul (1) litera (b) 

25 de state membre au instituit norme de informare a persoanelor suspectate și acuzate cu 

privire la orice drept la consiliere juridică gratuită, dar două state nu au dispoziții 

corespunzătoare. În unele state membre au fost identificate discrepanțe deoarece dreptul 

intern nu prevede în mod clar că trebuie să se furnizeze informații persoanelor suspectate sau 

acuzate cu privire la condițiile pentru obținerea consilierii juridice gratuite. Într-un stat 

membru, informațiile cu privire la dreptul la consiliere juridică gratuită nu sunt asigurate în 

contextul procedurilor de sancționare contravențională. În fine, în trei state membre 

informațiile relevante sunt furnizate numai persoanelor private de libertate. 

3.3.1.3.  Informarea cu privire la dreptul de a fi informat cu privire la acuzare – 

articolul 3 alineatul (1) litera (c) 

Aproape toate statele membre au transpus această dispoziție. Cu toate acestea, în trei state 

membre aceste informații sunt furnizate numai în cazul în care persoana este privată de 

libertate. 

3.3.1.4.  Informarea cu privire la dreptul la interpretare și traducere – articolul 3 

alineatul (1) litera (d) 

Majoritatea statelor membre au respectat această dispoziție. Cu toate acestea, apar probleme 

de conformitate în câteva state membre în care dreptul la informare cu privire la interpretare 

și traducere nu este reglementat în mod clar. În două state membre, dreptul intern nu prevede 

nici dreptul la traducere, nici dreptul de a fi informat cu privire la acesta. 

3.3.1.5.  Informarea cu privire la dreptul de a păstra tăcerea – articolul 3 alineatul (1) 

litera (e) 

Toate statele membre au transpus în mod corect această dispoziție, cu o singură excepție. 

Multe state membre au transpus dispoziția într-un mod mai detaliat, adăugând, de exemplu, 

că dreptul de a păstra tăcerea implică dreptul de a formula observații cu privire la acuzare; 

sau de a face o declarație sau de a răspunde sau nu la întrebări. 
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3.3.2. Furnizarea de informații într-un limbaj „simplu și accesibil” și luarea în 

considerare a nevoilor speciale ale persoanelor vulnerabile – articolul 3 

alineatul (2) 

Majoritatea statelor membre au transpus această dispoziție, însă abordările lor variază. Unele 

state membre au făcut referiri generale la persoanele vulnerabile, fără a menționa nicio 

categorie specifică sau a defini vulnerabilitatea
14

. Alte câteva state membre menționează 

categorii specifice de persoane vulnerabile, cum ar fi:  

 persoanele cu deficiențe de auz și de vorbire,  

 persoanele cu deficiențe de vedere,  

 persoanele cu handicap mental,  

 persoanele cu dificultăți de învățare,  

 persoanele care suferă de tulburări mentale,  

 persoanele de peste 75 de ani,  

 femeile însărcinate,  

 părinții singuri care cresc copii minori și 

 persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență 

psihologică, fizică sau sexuală. 

Cu toate acestea, unele state membre nu prevăd un tratament special pentru persoanele 

vulnerabile, ceea ce nu este pe deplin conform cu directiva. Într-un stat membru, nevoile 

persoanelor vulnerabile trebuie luate în considerare numai în cazul în care persoana este 

arestată. În câteva jurisdicții nu este reglementat în mod clar cine este protejat și în ce 

moment. 

Unsprezece state membre au transpus în mod explicit în dreptul lor intern cerința de a furniza 

informații cu privire la drepturi într-un „limbaj simplu și accesibil”. Cu toate acestea, 14 state 

membre nu îndeplinesc cerința de a furniza informațiile relevante într-o limbă pe care 

persoana în cauză o înțelege sau nu prevăd că informațiile trebuie furnizate într-un „limbaj 

simplu și accesibil”. 

3.4. Note privind drepturile cu privire la arestare (articolul 4) 

Articolul 4 din directivă obligă statele membre să ofere în cel mai scurt timp persoanelor 

private de libertate o Notă privind drepturile care să conțină informații cu privire la drepturile 

specifice suplimentare cuprinse în directivă. Anexa la directivă stabilește modele de note 

pentru (I) persoane care au fost arestate sau reținute și (II) persoane arestate în baza unui 

mandat european de arestare. 

                                                            
14 Persoanele vulnerabile sunt definite în Recomandarea Comisiei din 27 noiembrie 2013 privind garanțiile 

procedurale pentru persoanele vulnerabile suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale ca „persoane care 

nu sunt capabile să înțeleagă sau să participe în mod efectiv la procedurile penale din cauza vârstei, a stării 

psihice sau fizice sau a unui handicap”. 
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3.4.1. Dispozițiile unei Note privind drepturile – articolul 4 alineatul (1) 

Articolul 4 alineatul (1) din directivă prevede că statele membre trebuie să se asigure că 

persoanelor suspectate sau acuzate care sunt arestate sau reținute li se furnizează cu 

promptitudine o Notă scrisă privind drepturile. Acestora trebuie să li se acorde posibilitatea 

de a citi Nota privind drepturile și trebuie să li se permită să o păstreze pe toată perioada în 

care sunt private de libertate. 

Aproape toate statele membre au norme naționale care prevăd o Notă privind drepturile. În 

timp ce unele state membre se referă literal la Nota privind drepturile, altele utilizează o 

terminologie diferită, cum ar fi „declarație”, „informare sau notificare scrisă sau aviz scris” 

sau „broșură”. Cu toate acestea, în pofida unei terminologii diferite, toate documentele la care 

se face referire în legislația națională respectivă îndeplinesc rolul de Notă privind drepturile 

în temeiul directivei. 

Legislația unui stat membru nu prevede o Notă privind drepturile propriu-zisă. Deși aceasta 

se referă la o declarație scrisă a drepturilor, scopul său nu este doar informativ. Declarația 

este înmânată unei persoane atunci când aceasta este acuzată în mod oficial și i se prezintă un 

act de acuzare și procesul-verbal al unui interogatoriu pentru a fi semnat. Acest document 

menționează anumite drepturi ale persoanei acuzate, dar nu corespunde cu lista prevăzută în 

directivă. 

De asemenea, un alt stat membru nu dispune de o Notă privind drepturile care să fie 

uniformă. Instanțele și poliția utilizează modele diferite și nu este clar dacă aceste modele 

diferite conțin toate drepturile prevăzute de directivă. În plus, nu se garantează faptul că 

persoanei respective i se permite să păstreze nota. 

Majoritatea statelor membre au transpus „cu promptitudine” cerința de a furniza Nota privind 

drepturile, chiar dacă aceasta a fost exprimată în moduri diferite în dreptul lor intern. Cu toate 

acestea, dreptul intern al câtorva state membre fie nu stabilește momentul în care trebuie să 

fie furnizată nota, fie permite ca obligația autorității să varieze în funcție de tipul de 

procedură. 

Nu toate statele membre au transpus în mod explicit obligația de a oferi persoanelor 

suspectate și acuzate posibilitatea de a citi și a păstra Nota privind drepturile. În plus, un stat 

membru permite o abatere de la obligația de a furniza persoanei informații scrise (chiar și 

într-o etapă ulterioară) în cazurile în care furnizarea de informații scrise nu poate fi realizată 

în mod rezonabil și furnizarea de informații pe cale verbală este considerată suficientă. 

3.4.2. Conținutul Notei privind drepturile – articolul 4 alineatul (2) 

Articolul 4 alineatul (2) din directivă introduce lista de drepturi pe care Nota privind 

drepturile trebuie să le conțină, în plus față de informațiile prevăzute la articolul 3 din 

directivă, și anume: 

(a) dreptul de acces la materialele cauzei;  

(b) dreptul de a informa autoritățile consulare și o persoană;  
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(c) dreptul de acces la asistență medicală de urgență; și 

(d) numărul maxim de ore sau de zile pentru care persoana suspectată sau acuzată poate fi 

privată de libertate înainte de a se ajunge în fața unei autorități judiciare. 

3.4.2.1.  Informarea cu privire la dreptul de acces la materialele cauzei – articolul 4 

alineatul (2) litera (a) 

Majoritatea statelor membre au transpus această dispoziție în mod adecvat. Unele state 

membre utilizează o trimitere generală la dreptul de acces la materialele cauzei, de exemplu 

dreptul de a consulta sau a examina dosarul cauzei, dreptul de a avea acces la probe sau 

documente judiciare, la documentele cauzei penale sau la informațiile colectate în cursul 

anchetei penale. 

Cu toate acestea, în opt state membre apar anumite probleme. Statul membru care nu are o 

„Notă privind drepturile” (a se vedea punctul 3.4.1) nu dispune de norme care să facă 

trimitere la dreptul de acces la materialele cauzei. Patru state membre prevăd accesul la 

documentele esențiale legate de arest și detenție, în loc de informații generale privind accesul 

la materialele cauzei. În cele din urmă, într-un stat membru nu este clar dacă, pentru anumite 

tipuri de proceduri penale, informațiile cu privire la dreptul de acces la materialele cauzei 

sunt incluse în Nota privind drepturile.  

3.4.2.2.  Informarea cu privire la dreptul de a informa autoritățile consulare și o persoană 

– articolul 4 alineatul (2) litera (b) 

Această dispoziție a fost transpusă corect de o mare majoritate a statelor membre. În câteva 

state membre au existat unele probleme de conformitate cu directiva, de exemplu, din cauza 

stabilirii unei limitări la contactarea exclusivă a membrilor de familie sau la contactarea unei 

rude, a unei instituții de învățământ sau a unui angajator. Într-un stat membru, dreptul de a 

contacta autoritățile consulare nu este inclus în Nota privind drepturile.  

3.4.2.3.  Informarea cu privire la dreptul de acces la asistență medicală de urgență – 

articolul 4 alineatul (2) litera (c) 

Aproape toate statele membre (cu excepția unuia) au transpus această dispoziție. Un stat 

membru acordă dreptul la asistență medicală, dar acesta nu este menționat în Nota privind 

drepturile ca atare. 

3.4.2.4. Informarea cu privire la numărul maxim de ore sau de zile pentru care persoana 

suspectată sau acuzată poate fi privată de libertate înainte de a se ajunge în fața 

unei autorități judiciare – articolul 4 alineatul (2) litera (d) 

O mare majoritate a statelor membre a transpus această dispoziție în mod corespunzător. Cu 

toate acestea, dreptul intern al fiecărei țări variază într-o oarecare măsură, întrucât directiva 

nu specifică perioada maximă de timp pentru care o persoană poate fi privată de libertate 

înainte de a se ajunge în fața unei autorități judiciare. 

În cinci state membre apar probleme din cauza lipsei de informații privind aceste perioade de 

timp în Notele privind drepturile stabilite la nivel național. Într-un stat membru, Nota privind 
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drepturile furnizată deținuților conține informații relevante, în timp ce Nota privind drepturile 

furnizată persoanelor aflate în arest nu conține nicio trimitere la perioada maximă de timp. 

3.4.3. Informații de bază cu privire la contestarea arestării sau detenției și solicitarea 

eliberării provizorii — articolul 4 alineatul (3) 

În temeiul articolului 4 alineatul (3), Nota privind drepturile trebuie să conțină informații cu 

privire la orice posibilitate, în temeiul dreptului intern, de a contesta legalitatea arestării, de a 

obține o revizuire a detenției sau de a solicita eliberarea provizorie. 

Majoritatea statelor membre au transpus dispoziția în mod corespunzător. Cu toate acestea, în 

cinci state membre normele naționale nu garantează că Notele privind drepturile conțin 

informații privind posibilitatea de a contesta legalitatea arestării, de a obține o revizuire a 

detenției sau de a solicita eliberarea provizorie. Într-un stat membru în care nu există o Notă 

privind drepturile propriu-zisă (a se vedea punctul 3.4.1), aceste informații nu sunt furnizate 

persoanei suspectate sau acuzate. 

3.4.4. Modalitatea de redactare a Notei privind drepturile – model orientativ – 

articolul 4 alineatul (4) 

Articolul 4 alineatul (4) din directivă prevede că Nota privind drepturile trebuie redactată 

într-un limbaj simplu și accesibil. Anexa I la directivă stabilește, de asemenea, un model 

orientativ de Notă privind drepturile. 

Majoritatea statelor membre prevăd o Notă privind drepturile redactată într-un limbaj simplu 

și accesibil. Douăsprezece state membre solicită în mod explicit acest lucru în dreptul lor 

intern, iar în cazul a opt state membre acest lucru ar putea fi dedus din conținutul efectiv al 

modelului de Notă privind drepturile. 

Cu toate acestea, dreptul intern din cinci state membre nu garantează că informațiile scrise 

sunt furnizate într-un limbaj simplu și accesibil și, din cauza absenței unui model național, nu 

s-a putut stabili dacă această cerință este îndeplinită. Într-un stat membru în care nu există o 

Notă privind drepturile propriu-zisă (a se vedea punctul 3.4.1), această cerință nu este 

îndeplinită. 

3.4.5. Limba în care este redactată Nota privind drepturile – articolul 4 alineatul (5) 

Articolul 4 alineatul (5) din directivă obligă statele membre să se asigure că persoanele 

suspectate sau acuzate primesc Nota privind drepturile scrisă în limba pe care o înțeleg. În 

cazul în care Nota privind drepturile nu este disponibilă în limba corespunzătoare, persoanele 

suspectate sau acuzate trebuie să fie informate pe cale verbală, într-o limbă pe care o înțeleg, 

cu privire la drepturile de care beneficiază. Acestea trebuie să primească fără întârziere 

nejustificată o Notă privind drepturile, într-o limbă pe care o înțeleg. 

Treisprezece state membre au transpus dispoziția în mod corect. Trei state membre nu au 

transpus dispoziția. Altele nu au transpus integral acest articol, întrucât, de exemplu, acestea 

nu se asigură că se vor furniza informații orale persoanelor suspectate și acuzate într-o limbă 
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pe care acestea o înțeleg în cazul în care Nota privind drepturile nu este disponibilă în limba 

corespunzătoare, nici că aceasta va fi urmată de o traducere a Notei privind drepturile. În 

plus, unele state membre nu solicită ca o traducere a Notei privind drepturile să fie furnizată 

„fără întârziere nejustificată”. În fine, într-un stat membru informațiile trebuie să fie furnizate 

oral numai în cazul în care persoana nu poate citi sau scrie și nu dacă informațiile nu sunt 

disponibile în limba corespunzătoare. 

3.5. Nota privind drepturile în cadrul procedurii privind mandatul 

european de arestare (articolul 5) 

În temeiul articolului 5 din directivă, persoanele arestate pentru executarea unui 

mandat european de arestare trebuie să primească o Notă privind drepturile care să cuprindă 

drepturile lor specifice în conformitate cu legea de punere în aplicare a 

Decizieicadru 2002/584/JAI
15

. Alineatul (1) solicită furnizarea promptă a informațiilor, iar 

alineatul (2) prevede că Nota privind drepturile trebuie redactată într-un limbaj simplu și 

accesibil și face trimitere la modelul de notă din anexa II. 

3.5.1. Furnizarea Notei privind drepturile în cadrul procedurii privind mandatul 

european de arestare – articolul 5 alineatul (1) 

Majoritatea statelor membre au transpus această dispoziție în mod adecvat. Mai multe state 

membre fac trimitere la Nota privind drepturile în mod literal, altele au ales o terminologie 

diferită, cum ar fi „declarație”, „informare scrisă”, „notificare scrisă”, „aviz scris” sau 

„broșură”.  

Cerința de a fi „promptă” (uneori parafrazată ca „imediat”, „fără întârziere nejustificată”, „în 

momentul notificării de arest preventiv”, „la primire”, „cât mai curând posibil” sau „în cel 

mai scurt timp”) a fost transpusă de majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, trei state 

membre nu îndeplinesc această cerință. 

În mai multe state membre nu există dispoziții separate care să reglementeze obligația de a 

furniza informații privind drepturile persoanelor suspectate și acuzate în cadrul procedurilor 

privind mandatul european de arestare. O „dispoziție-punte” se referă la normele aplicabile în 

cadrul procedurilor penale și în cazul procedurilor privind mandatul european de arestare. 

Acest fapt ridică semne de întrebare, întrucât conținutul Notei privind drepturile prevăzut la 

articolul 4 din directivă diferă de la cel prevăzut la articolul 5. 

În fine, un stat membru
16

 nu solicită o Notă privind drepturile pentru procedurile privind 

mandatul european de arestare. În alte două state membre nu este clar dacă informațiile 

relevante sunt furnizate în scris. 

                                                            
15 JO L 190, 18.7.2002, p. 1. 
16 Pentru o parte a teritoriului său. 
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3.5.2. Modalitatea de redactare a Notei privind drepturile – model orientativ – 

articolul 5 alineatul (2) 

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din directivă, Nota privind drepturile din cadrul 

procedurilor privind mandatul european de arestare trebuie să fie redactată într-un limbaj 

simplu și accesibil. Anexa II la directivă stabilește, de asemenea, un model orientativ de 

Notă privind drepturile. 

Majoritatea statelor membre prevăd existența unei Note privind drepturile, redactată într-un 

limbaj simplu și accesibil. Unsprezece state membre au stabilit în mod explicit această cerință 

în dreptul intern, pentru șase state membre acest lucru ar putea fi dedus din conținutul efectiv 

al modelului de Notă privind drepturile. 

Cu toate acestea, pentru celelalte state membre, dreptul intern nu garantează că informațiile 

scrise sunt furnizate într-un limbaj simplu și accesibil. Din cauza absenței unui model 

național, nu s-a putut stabili dacă această cerință este îndeplinită. 

3.6. Dreptul la informare cu privire la acuzare (articolul 6) 

Articolul 6 din directivă prevede obligația de a informa persoanele suspectate și acuzate cu 

privire la acuzare și la modificările aduse acesteia. 

3.6.1. Informarea cu promptitudine și în detaliu cu privire la fapta penală – articolul 6 

alineatul (1) 

Articolul 6 alineatul (1) din directivă obligă statele membre să se asigure că persoanele 

suspectate sau acuzate sunt informate cu privire la faptele de a cărei comitere sunt suspectate 

sau acuzate. Aceste informații trebuie furnizate cu promptitudine și cu detaliile necesare 

pentru a se putea garanta caracterul echitabil al procedurilor și pentru a garanta că apărarea își 

poate exercita efectiv drepturile. 

Toate statele membre, cu excepția a două dintre acestea, au respectat obligația de a furniza cu 

promptitudine informații cu privire la acuzare. Multe dintre acestea au ales să parafrazeze 

„cât mai curând posibil”, „imediat”, „fără întârziere nejustificată”, „în cel mai scurt timp 

posibil” sau „urgent”, dar, cu toate acestea, în general cel târziu înainte de primul 

interogatoriu. 

Domeniul de aplicare și conținutul informațiilor furnizate diferă în funcție de dreptul intern. 

Unele state membre au optat pentru introducerea unor norme mai detaliate, iar persoanei 

suspectate sau acuzate îi sunt furnizate informații care depășesc cerințele directivei. 

3.6.2. Informații despre motivul arestării și reținerii și despre fapta penală – articolul 6 

alineatul (2) 

În temeiul articolului 6 alineatul (2) din directivă, persoanele suspectate sau acuzate care sunt 

arestate sau reținute au dreptul de a fi informate cu privire la motivele arestării sau reținerii, 

inclusiv cu privire la fapta penală de a cărei comitere sunt suspectate sau acuzate. 
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Majoritatea statelor membre prevăd ca persoana suspectată sau acuzată care este privată de 

libertate să fie informată cu privire la motivele arestării sau reținerii. Cu toate acestea, în două 

state membre
17

 acest drept nu este garantat în mod explicit pentru persoanele care au fost 

arestate, ci numai pentru persoanele reținute. Într-un stat membru, informațiile privind 

motivele arestării sau reținerii sunt furnizate numai atunci când persoana este predată unor 

instituții corecționale. În fine, într-un alt stat membru dreptul intern prevede că persoana 

arestată sau reținută trebuie să fie informată cu privire la fapte, dar nu se precizează că trebuie 

furnizate motivele arestării sau reținerii. 

3.6.3. Informații cu privire la acuzare: natura și încadrarea juridică a infracțiunii, 

precum și forma de participare – articolul 6 alineatul (3) 

În temeiul articolului 6 alineatul (3) din directivă, statele membre trebuie să se asigure că se 

oferă informații detaliate cu privire la acuzare, inclusiv natura și încadrarea juridică a 

infracțiunii, precum și forma de participare a persoanei acuzate. Acestea trebuie să fie 

furnizate cel târziu la prezentarea fondului acuzării în instanță. 

Majoritatea statelor membre au transpus această dispoziție cu acuratețe. În mai multe 

state membre apar disparități în ceea ce privește momentul furnizării informațiilor cu privire 

la acuzare. În șase state membre, fondul cauzei este comunicat mai întâi de organele de 

urmărire penală instanței de judecată și numai ulterior persoanei acuzate. Într-un stat 

membru, este posibil ca acuzatul să fie notificat cu privire la acuzații doar cu câteva momente 

înainte de a ajunge în fața instanței. În două state membre, nu este clar dacă decizia este 

transmisă persoanei acuzate cel târziu la prezentarea fondului acuzării în instanță. În fine, 

într-un stat membru
18

, informațiile detaliate cu privire la acuzare sunt furnizate cel târziu la 

audierea pe fond a cauzei sau a chestiunii de către instanță. 

Interpretarea termenului „cel târziu la prezentarea fondului acuzării în instanță” a făcut 

obiectul unei decizii preliminare a Curții de Justiție
19

. Curtea a statuat că „articolul 6 

alineatul (3) din Directiva 2012/13 trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca informații 

detaliate cu privire la acuzare să fie comunicate apărării după depunerea în instanță a 

rechizitoriului, ca act de sesizare a instanței, dar înainte de începerea de către aceasta a 

examinării pe fond a acuzării și de deschiderea dezbaterilor în fața sa sau chiar după 

deschiderea acestor dezbateri, dar înainte de faza deliberării, atunci când informațiile astfel 

comunicate fac obiectul unor modificări ulterioare, cu condiția ca instanța să ia toate 

măsurile necesare pentru a garanta respectarea dreptului la apărare și caracterul echitabil 

al procedurii”. 

În câteva state membre apar probleme legate de conținutul informațiilor furnizate. 

De exemplu, dreptul intern nu prevede că persoana suspectată sau acuzată trebuie să fie 

informată într-un mod detaliat cu privire la acuzare, trebuie să se menționeze natura și 

încadrarea juridică a infracțiunii sau să se specifice forma de participare a persoanei acuzate. 

                                                            
17 În unul dintre aceste state membre, numai pentru o parte a teritoriului său. 
18 Pentru o parte a teritoriului său. 
19 CJUE, 5 iunie 2018, Kolev a.o., C-612/15. 
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În anumite legislații naționale rămân incertitudini generale cu privire la nivelul detaliilor 

furnizate referitor la conținutul deciziilor. 

În fine, chestiunea privind modul de informare a persoanelor care nu au domiciliul stabil sau 

reședința în jurisdicția teritorială a unui stat membru a făcut obiectul a două cereri de 

pronunțare a unei hotărâri preliminare în fața Curții de Justiție
20

.  

3.6.4. Furnizarea de informații actualizate – articolul 6 alineatul (4) 

În temeiul articolului 6 alineatul (4) din directivă, persoanele suspectate sau acuzate trebuie 

să fie informate cu promptitudine cu privire la orice modificare a informațiilor privind 

acuzarea, acolo unde este necesar pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor. 

Majoritatea statelor membre au transpus această dispoziție în mod corect, dar în cinci state 

membre nu au putut fi identificate măsuri de punere în aplicare. Pentru alte câteva state 

membre există preocupări legate de faptul că trebuie comunicate numai anumite modificări 

(de exemplu, modificări în ceea ce privește încadrarea juridică) sau deoarece nu este 

specificat momentul în care se furnizează informațiile. 

3.7. Dreptul de acces la materialele cauzei (articolul 7) 

Articolul 7 din directivă stabilește norme privind accesul la materialele cauzei. 

3.7.1. Dreptul de acces la documentele esențiale pentru contestarea arestării sau 

reținerii – articolul 7 alineatul (1) 

În temeiul articolului 7 alineatul (1) din directivă, atunci când o persoană este arestată și 

reținută în orice etapă a procesului penal, documentele referitoare la cauza specifică, aflate în 

posesia autorităților competente și care sunt esențiale pentru a contesta în mod efectiv, în 

conformitate cu dreptul intern, legalitatea arestării sau reținerii, sunt puse la dispoziția 

persoanelor arestate sau a avocaților acestora. 

Evaluarea măsurilor naționale de punere în aplicare arată că sensul expresiei „documente 

esențiale”, precum și domeniul global de aplicare a accesului diferă de la un stat membru la 

altul. 

Doar câteva state membre precizează criteriul „documentelor esențiale”. Un stat membru 

enumeră documentele esențiale; un alt stat membru definește și indică în mod explicit 

documente esențiale. Alte două jurisdicții prevăd, de asemenea, o definiție, dar decizia cu 

privire la această chestiune rămâne în sarcina ofițerului de reținere sau a instanței. Celelalte 

state membre nu definesc ce anume constituie documente esențiale. 

În plus, unele state membre permit refuzarea accesului la documentele esențiale. În mai multe 

state membre, restricțiile existente cu privire la accesul la materialele cauzei [a se vedea mai 

                                                            
20 CJUE, 15 octombrie 2015, Covaci, C-216/14; CJUE, 22 martie 2017, Tranca a.o., cauzele conexate C-124/16, 

C-188/16 și C-213/16. 
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jos, punctul 3.7.2 în legătură cu articolul 7 alineatul (2) și punctul 3.7.4 în legătură cu 

articolul 7 alineatul (4)] se extind, de asemenea, la documentele care sunt esențiale pentru 

contestarea legalității arestării sau reținerii. Accesul la documentele esențiale poate fi refuzat 

de autoritățile responsabile de caz dacă drepturile fundamentale sau interesele altor persoane 

pot fi încălcate sau dacă o altă anchetă ar putea fi grav periclitată. În conformitate cu 

jurisprudența constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului
21

, nu este exclus ca o parte 

din materialele cauzei să poată fi ținute secrete pentru a împiedica alterarea elementelor 

doveditoare de către persoanele suspectate și subminarea bunului mers al justiției. Cu toate 

acestea, un astfel de refuz al accesului nu poate fi urmărit în detrimentul restricțiilor 

semnificative privind dreptul la apărare
22

. În unele cazuri, se face trimitere la prezența 

„factorilor de compensare” care ar trebui să garanteze că persoana sau avocatul acesteia au 

posibilitatea de a contesta în mod eficient reținerea
23

. 

Alte aspecte care apar în contextul acestei dispoziții se referă în principal la momentul în care 

se acordă accesul la documentele esențiale. Întrucât articolul 7 alineatul (1) se referă la „orice 

etapă a procesului penal”, în unele state membre accesul la documentele esențiale se acordă 

numai după efectuarea primelor interogatorii sau chiar după finalizarea cercetării în faza de 

urmărire penală. Într-un stat membru, nu toate documentele esențiale sunt puse la dispoziția 

persoanelor arestate care se află în custodia poliției. 

3.7.2. Dreptul de acces la toate mijloacele de probă – articolul 7 alineatul (2) 

Articolul 7 alineatul (2) din directivă obligă statele membre să se asigure că persoanelor 

suspectate sau acuzate sau avocaților acestora li se acordă accesul cel puțin la toate mijloacele 

de probă aflate în posesia autorităților competente, pentru a garanta caracterul echitabil al 

procedurilor și pentru a pregăti apărarea. 

Majoritatea statelor membre au transpus integral această dispoziție. Cu toate acestea, apar 

probleme în cazul în care se acordă accesul la dosarul cauzei, dar dosarul nu conține toate 

mijloacele de probă. În unele cazuri, probele care sunt păstrate în afara dosarului nu sunt 

accesibile sau sunt accesibile doar în faza de judecată. 

Astfel cum s-a menționat mai sus (a se vedea punctul 3.7.1.), într-un stat membru doar 

avocatul are acces deplin la dosarul cauzei. În cazul în care o persoană suspectată sau acuzată 

nu este reprezentată de un avocat, aceasta nu are acces deplin la dosar, ci doar la anumite 

documente. 

În fine, apar preocupări, de asemenea, deoarece anumite state membre aplică derogări extinse 

de la dreptul de acces la dosar (a se vedea punctul 3.7.4.). 

                                                            
21 CEDO, 9 iulie 2009, Mooren/Germania, nr. 11364/03; 9 ianuarie 2003, Shishkov/Bulgaria, nr. 38822/97. 
22 „Prin urmare, informațiile care sunt esențiale pentru evaluarea legalității unei rețineri ar trebui să fie puse la 

dispoziție într-o manieră adecvată avocatului persoanei suspectate”, cauza Shishkov/Bulgaria , nr. 38822/97, 

punctul 77. 
23 CEDO, 20 februarie 2014, Ovsjannikov/Estonia, nr. 1346/12, punctele 73 și 77; CEDO, 13 aprilie 2017, 

Podeschi/San Marino, nr. 66357/14, punctele 172-176. 
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3.7.3. Disponibilitatea tuturor mijloacelor de probă în timp util – articolul 7 

alineatul (3) 

Articolul 7 alineatul (3) din directivă prevede că, fără a aduce atingere alineatului (1), accesul 

la mijloacele de probă trebuie acordat în timp util pentru a permite exercitarea efectivă a 

drepturilor în materie de apărare și cel târziu la prezentarea fondului acuzării în instanță. În 

cazul în care alte mijloace de probă intră în posesia autorităților competente, accesul trebuie 

acordat în timp util pentru a putea fi luate în considerare. 

Majoritatea statelor membre au transpus dispoziția cu acuratețe. 

Cu toate acestea, în jurisdicțiile naționale continuă să existe o serie de discrepanțe. Un stat 

membru nu stabilește nicio limită de timp pentru accesul la dosar, în timp ce alte state 

membre nu acordă acces decât după finalizarea cercetării în faza de urmărire penală și 

adoptarea sau notificarea actului de punere sub acuzare. În acest context, Curtea de Justiție a 

afirmat, în cauza menționată mai sus, Kolev
24

, că „articolul 7 alineatul (3) din această 

directivă trebuie interpretat în sensul că revine instanței naționale sarcina de a se asigura că 

se acordă apărării posibilitatea efectivă de a avea acces la materialul cauzei, un asemenea 

acces putând, dacă este cazul, să intervină după depunerea în instanță a rechizitoriului, ca 

act de sesizare a instanței, dar înainte de începerea de către aceasta a examinării pe fond a 

acuzării și de deschiderea dezbaterilor în fața sa sau chiar după deschiderea acestor 

dezbateri, dar înainte de faza deliberării, atunci când noi elemente de probă sunt depuse la 

dosar pe parcursul judecății, cu condiția ca instanța să ia toate măsurile necesare pentru a 

garanta respectarea dreptului la apărare și caracterul echitabil al procedurii”. 

În fine, într-un alt stat membru accesul în faza de urmărire penală este asigurat numai în cazul 

în care este „în interesul justiției în ceea ce privește situația specifică în speța respectivă”. În 

fine, în două jurisdicții nu se prevede în mod clar accesul la mijloacele de probă materiale și 

există în continuare întrebări cu privire la momentul și la măsura în care este acordat accesul 

la dosar. 

3.7.4. Derogare de la dreptul de acces la toate mijloacele de probă în urma unei 

hotărâri judiciare sau a unei decizii care face obiectul controlului judiciar – 

articolul 7 alineatul (4) 

În temeiul articolului 7 alineatul (4) din directivă, accesul la anumite materiale poate fi 

refuzat prin derogare de la articolul 7 alineatele (2) și (3), în cazul în care un astfel de acces ar 

putea conduce la periclitarea gravă a vieții sau a drepturilor fundamentale ale unei alte 

persoane sau dacă refuzul este strict necesar pentru apărarea unui interes public important, ca 

de exemplu în cazurile în care accesul poate prejudicia o anchetă în curs sau poate afecta grav 

securitatea internă a statului membru în care se desfășoară procedurile penale. Statele 

membre trebuie să se asigure că, în conformitate cu procedurile din dreptul intern, o decizie 

prin care se refuză accesul la anumite materiale în conformitate cu alineatul menționat este 

luată de o autoritate judiciară sau poate face, cel puțin, obiectul controlului judiciar. 

                                                            
24 CJUE, 5 iunie 2018, Kolev a.o., C-612/15. 
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Derogarea prevăzută la articolul 7 alineatul (4) se va aplica cu condiția ca aceasta să nu aducă 

atingere dreptului la un proces echitabil. 

Evaluarea măsurilor naționale de punere în aplicare arată că articolul 7 alineatul (4) este una 

dintre dispozițiile cu cel mai înalt nivel de disparități între statele membre. În timp ce 10 state 

membre permit refuzuri pe baza motivelor prevăzute în directivă, altele aplică o abordare mai 

puțin restrictivă. 

În ceea ce privește refuzul accesului la dosar pe motiv de amenințare gravă pentru viața sau 

drepturile fundamentale ale persoanelor fizice, unele state membre invocă „un pericol grav 

pentru viața, sănătatea, integritatea fizică sau libertatea unei persoane” sau „un risc pentru 

persoane și o încălcare gravă a vieții lor private”. Cu toate acestea, în alte jurisdicții „riscul” 

pentru persoane nu trebuie să fie grav. Unele state membre stipulează că pot fi invocate 

„interese private sau interese ale altor persoane”. 

În mai multe state membre, accesul poate fi restricționat din cauza „riscurilor de presiune sau 

de amenințare pentru victime, martori, investigatori, experți sau orice alte persoane implicate 

în proceduri”. 

În ceea ce privește refuzarea accesului la dosar din cauza necesității de a proteja un interes 

public important, doar câteva state membre se referă în mod explicit la necesitatea de a 

proteja un interes public „important”, dar se referă în general la un „interes public” sau la un 

„interes al societății”. În unele state membre, motivul „securității naționale” este considerat 

un motiv de refuz, iar într-o jurisdicție este însoțit de motive de „apărare”. 

De asemenea, multe state membre refuză accesul în cazul în care acesta ar putea aduce 

atingere unei anchete în curs de desfășurare. Dreptul intern invocă un pericol sau un 

prejudiciu general adus anchetei în sine. În unele jurisdicții, aceste motive pot fi legate, de 

asemenea, de alte anchete. De asemenea, se utilizează termeni cu caracter general, cum ar fi 

„motive întemeiate”, fără a descrie care sunt motivele respective. 

În fine, cerința ca decizia de a refuza accesul la documente să fie luată de o autoritate 

judiciară sau să facă, cel puțin, obiectul controlului judiciar este îndeplinită de aproape toate 

statele membre. Câteva state membre nu prevăd controlul judiciar în etapa de anchetă a 

poliției. În aceste cazuri, căile de atac sunt examinate de către procuror sau de către un 

procuror superior. 

3.7.5. Accesul liber la documentație – articolul 7 alineatul (5) 

În temeiul articolului 7 alineatul (5) din directivă, accesul la materialele cauzei trebuie să se 

acorde în mod gratuit. 

Majoritatea statelor membre au transpus această cerință cu acuratețe. Cu toate acestea, 

probleme de conformitate au fost constatate în câteva state membre și se referă adesea la 

costul copierii dosarelor. 
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3.8. Înregistrarea și căile de atac (articolul 8) 

Articolul 8 prevede obligația statelor membre de a ține evidența tuturor informațiilor puse la 

dispoziția persoanelor suspectate și acuzate. De asemenea, acesta garantează că incapacitatea 

sau refuzul de a furniza informații în conformitate cu directiva pot fi contestate. 

3.8.1. Obligația de ținere a evidenței – articolul 8 alineatul (1) 

Articolul 8 alineatul (1) din directivă obligă statele membre să se asigure că se ține o evidență 

a informațiilor puse la dispoziția persoanelor suspectate sau acuzate în conformitate cu 

articolele 3-6 din directivă, utilizând procedura de ținere a evidențelor menționată în legislația 

statului membru respectiv. 

Majoritatea statelor membre au transpus această dispoziție într-o manieră conformă. Ținerea 

evidenței include, în general, înregistrarea faptului că au fost furnizate informații cu privire la 

drepturile enumerate la articolul 3 din directivă, înregistrarea furnizării Notei privind 

drepturile în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de 

arestare, precum și notarea faptului și a sferei informațiilor oferite cu privire la acuzații. 

Unele state membre stabilesc dispoziții generale privind obligația de ținere a evidenței, altele 

prevăd clauze specifice sau dispoziții naționale atât generale, cât și mai specifice. 

În anumite state membre apar probleme de conformitate din cauza nespecificității 

dispozițiilor naționale și a lipsei de precizie. În anumite state membre nu există nicio 

obligație de ținere a evidenței pentru anumite tipuri de proceduri penale sau în anumite etape 

ale procedurilor penale. 

3.8.2.  Procedura de contestare a incapacității sau a refuzului autorităților competente 

de a furniza informații – articolul 8 alineatul (2) 

Articolul 8 alineatul (2) din directivă prevede obligația de a se asigura că persoanele 

suspectate sau acuzate sau avocații acestora au dreptul de a contesta, în conformitate cu 

procedurile prevăzute de dreptul intern, posibila incapacitate sau refuzul autorităților 

competente de a furniza informații în conformitate cu directiva. 

În mare măsură, statele membre au transpus această dispoziție cu acuratețe. Cele mai multe 

dintre ele prevăd dreptul general de a contesta refuzul de a furniza informații sau omisiunile 

relevante ale autorităților competente. Aceasta include, de asemenea, refuzul sau 

incapacitatea de a furniza informații cu privire la drepturi în conformitate cu directiva. Alte 

state membre au dispoziții specifice cu privire la dreptul de a contesta astfel de refuzuri sau 

omisiuni. 

Cu toate acestea, în câteva state membre apar probleme. De exemplu, dreptul de a contesta 

nefurnizarea de informații nu a fost promulgat în dreptul intern sau dreptul de a contesta 

posibila incapacitate sau refuzul autorităților competente de a furniza informații cuprinde 

doar anumite drepturi sau anumite tipuri de proceduri, în timp ce altele sunt excluse. 
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3.9. Formarea (articolul 9) 

În conformitate cu articolul 9 din directivă, statele membre au obligația să le solicite celor 

responsabili de formarea judecătorilor, a procurorilor, a poliției și a personalului judiciar 

implicat în proceduri penale să asigure formarea corespunzătoare a acestor persoane cu 

privire la obiectivele directivei. 

În general, această dispoziție nu a fost transpusă în mod explicit de majoritatea statelor 

membre. Cu toate acestea, cadrele lor naționale includ, în general, măsuri fără caracter 

obligatoriu care asigură programe de formare pentru personalul judiciar. 

4. Concluzii 

 

Directiva a fost introdusă pentru a asigura aplicarea dreptului la informare al persoanelor 

suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. Prin stabilirea unor standarde minime 

europene comune, directiva are un impact semnificativ asupra protecției persoanelor 

suspectate sau acuzate în statele membre prin asigurarea unei puneri în aplicare mai coerente 

a drepturilor și garanțiilor prevăzute la articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale 

și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului. Astfel, directiva contribuie la 

îmbunătățirea încrederii reciproce între statele membre, astfel cum se prevede în Foaia de 

parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în 

cadrul procedurilor penale. În ansamblu, directiva a oferit valoare adăugată la nivelul UE prin 

îmbunătățirea protecției cetățenilor implicați în proceduri penale, în special în unele state 

membre în care dreptul la informare (inclusiv dreptul de acces la dosar) nu exista anterior sau 

nu era la fel de detaliat. 

Impactul directivei asupra statelor membre variază în funcție de sistemele naționale de justiție 

penală în vigoare. Evaluarea subliniază faptul că, în unele state membre, există în continuare 

dificultăți în ceea ce privește dispozițiile-cheie ale directivei. Acest lucru este valabil, în 

special, în ceea ce privește Nota privind drepturile în cadrul procedurii penale și al procedurii 

privind mandatul european de arestare, dreptul la informare cu privire la acuzare și dreptul de 

acces la materialele cauzei. 

De asemenea, evaluarea arată că, în prezent, nu este necesară revizuirea directivei, dar că 

aplicarea sa poate fi îmbunătățită în continuare în practică. Comisia va continua să evalueze 

respectarea de către statele membre a directivei și va lua toate măsurile necesare pentru a 

asigura conformitatea cu dispozițiile acesteia în întreaga Uniune Europeană. 
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