
 REZUMAT RO 
 

www.eurojust.europa.eu  1 

Questionnaire on the CJEU’s judgments in relation to the 
independence of issuing judicial authorities and effective judicial 
protection 

Updated compilation of replies and certificates 

Date: 12/03/2020 

URL: https://europa.eu/!Br46dV 

În 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a interpretat într-o serie de hotărâri în ce măsură un 
parchet se încadrează în noțiunea de „autoritate judiciară emitentă”, în temeiul articolului 6 
alineatul (1) din Decizia-cadru privind mandatul european de arestare (MEA) și procedurile de 
predare între statele membre. În această jurisprudență, CJUE a clarificat cerințele de obiectivitate 
și de independență și necesitatea unei protecții jurisdicționale efective care trebuie acordată 
persoanelor căutate dacă un parchet emite un MEA. 

În urma unui mandat acordat de Consiliu, Eurojust și RJE au lucrat, în strânsă colaborare, la un 
chestionar și la compilarea răspunsurilor. Scopul chestionarului a fost de a ajuta practicienii în 
aplicarea noii jurisprudențe a CJUE menționate anterior, întrucât aceasta a ridicat numeroase 
întrebări în rândul practicienilor cu privire la situația juridică a procurorilor din statele membre. 
Prima versiune a acestei compilații a fost prezentată în cadrul reuniunii Grupului de lucru pentru 
cooperare în materie penală (COPEN) din 19 iunie 2019 (documentul Consiliului nr. 10016/19). În 
noiembrie 2019 s-a publicat o versiune actualizată, care cuprinde noua legislație națională și mai 
multe certificate în care statele membre garantează respectarea cerințelor prevăzute de 
jurisprudența CJUE (documentul Consiliului nr. 10016/19/REV 1). În urma pronunțării unor 
hotărâri ulterioare de către CJUE pe această temă, în octombrie și decembrie 2019, s-a publicat o 
nouă actualizare a documentului, care cuprinde o întrebare suplimentară, despre cerințele unei 
protecții jurisdicționale efective. 

Compilația de față cuprinde un scurt rezumat al celor mai relevante hotărâri pronunțate de CJUE cu 
privire la această chestiune în perioada mai-decembrie 2019 și adună răspunsurile primite de la 
statele membre, Regatul Unit și Norvegia în legătură cu următoarele aspecte: 

• dacă procurorii pot emite un MEA; 
• care este autoritatea care ia în ultimă instanță decizia de a emite un MEA; 
• dacă legislația națională garantează independența procurorilor față de puterea executivă; 
• dacă, în țările în care un procuror poate emite un MEA, o astfel de decizie, în special 

proporționalitatea sa, poate face obiectul unei acțiuni în justiție care îndeplinește pe deplin 
cerințele inerente protecției jurisdicționale efective; 

• ce măsuri judiciare și/sau practice au fost luate pentru a aborda această chestiune în statele 
membre vizate de hotărârile CJUE; 

• orice alte informații suplimentare, inclusiv evoluțiile recente din legislația națională și/sau 
certificatele emise pentru a garanta respectarea cerințelor prevăzute de jurisprudența CJUE. 
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