
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                    29 octombrie 2013 
şi problemele minorităţilor naţionale               Nr.  E74-s-/2013-COM (2013) 535 
 

 PROIECT  DE  OPINIE 
 

 Asupra  propunerii  de Regulament al Parlamentului European şi Consiliului 
privind Agenţia Uniunii Europene de Cooperare Judiciară în Materie Penală  

( EUROJUST) 

 
1. Numele şi numărul documentului:  

   E 74-s/2013- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi 
Consiliului privind Agenţia Uniunii Europene de Cooperare Judiciară în Materie 
Penală (EUROJUST) - COM(2013) 535 

2. Data sesizării: 17.09.013 
3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 15.10.2013 
4. Dezbateri: Data: 29.10.2013 
5. Textul proiectului de opinie 
 Comunicarea Comisiei Europene privind Propunerea de Regulament al 

Parlamentului European şi Consiliului privind Agenţia Uniunii Europene de Cooperare 
Judiciară în Materie Penală (EUROJUST) a fost trimisă de către Biroul Permanent cu 
adresa nr. 21/E din 03.09.2013, pentru examinare fond, ca iniţiativă prioritară a 
Comisiei Europene.  

Acest document a fost  înregistrat la Comisie cu nr. 4c-5/382/17 septembrie 2013 
şi a fost dezbătut în Comisie în şedinţa din 29 octombrie 2013. 
      La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din numărul total de 13. Astfel, 
au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Dorel-Gheorghe Căprar, Remus-
Florinel Cernea, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Markó Attila-Gabor, 
Mircea Lubanovici, Ion Cristinel Marian, Tudor Ciuhodaru  precum şi dna deputată 
Tamara-Dorina Ciofu.  
       Au fost absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al PNL, 
precum şi domnii deputaţi Radu Stroe şi Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul 
parlamentar al PNL - care sunt membri ai Guvernului. 
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      Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun în calitate de preşedinte al 
Comisiei.  
       Scopul acestei propuneri este de a eficientiza lupta împotriva fraudelor la adresa 
bugetului UE prin îmbunătăţirea derulării urmăririi penale cu privire la cazurile care 
aduc atingere intereselor financiare ale UE. Propunerea privind prezentul regulament 
este adoptată în acelaşi timp cu propunerea de regulament de instituire a Parchetului 
European. În fapt, au fost introduse  dispoziţii pentru a garanta că Parchetul European 
este constituit pornind de la Eurojust, astfel cum se prevede la articolul 86 din TFUE şi 
că Eurojust poate sprijini activitatea Parchetului.   

        De asemenea, obiectivul propunerii vizează ameliorarea funcţionării Eurojust în 
general. Pentru aceasta, se doreşte reformarea şi gestiunea internă a Eurojust făcându-
se o distincţie clară între sarcinile operaţionale ale colegiului Eurojust (compus din 
membri naţionali, câte unul din fiecare stat membru al Uniunii Europene) şi sarcinile 
administrative.  

      Referitor la conţinutul propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  

1. propunerea se dovedeşte a fi bună pentru eficientizarea activităţii Eurojust, 
introducând o nouă structură de guvernanţă; 

2. se remarcă o serie de îmbunătăţiri  în ceea ce priveşte eficacitatea operaţională a 
Eurojust, definind în mod uniform statutul şi competenţele membrilor naţionali; 

3. se acordă un rol atât Parlamentului European cât şi parlamentelor naţionale în 
evaluarea activităţilor Eurojust, (conform dispoziţiilor Tratatului de la 
Lisabona) dar se şi menţine, în acelaşi timp, independenţa sa operaţională. 

În urma examinării şi a dezbaterilor, membrii Comisiei, consideră că, din 
punctul de vedere al României, documentul poate fi considerat oportun şi realist, şi 
au dat un vot favorabil, în unanimitate, apreciind ca fiind importantă cooperarea 
dintre Eurojust şi Parchetul European, pentru a soluţiona orice atingere adusă 
intereselor financiare ale Uniunii Europene.                   

 
 

 

PREŞEDINTE                                

                                                                              deputat Nicolae Păun 
          Întocmit: 

Consilier Marcela Monica STOICA 
  
 


