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 PROIECT  DE  OPINIE 
 

asupra E 15/2011- s- Propunere de directivă a Parlamentului European şi 
Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii (COM(2011) 275) 

 
1. Numele şi numărul documentului:  
 E 15/2011- s- Propunere de directivă a Parlamentului European şi 
Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii (COM(2011) 275) 
2. Data sesizării: 31.05.2011 
3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 15.06.2011 
4. Dezbateri: Data: 07.06.2011 
5. Textul proiectului de opinie 
 Comunicarea Comisiei Europene privind Propunerea de directivă a 

Parlamentului  European şi Consiliului de stabilire a unor norme minime 
privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii (COM(2011) 
275) a fost dezbătută în Comisie în şedinţa din 07 iunie 2011. 

În urma analizei textului, deputaţii au apreciat în unanimitate că este respectat 
principiul subsidiarităţii. 
      Referitor la conţinutul propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  

- Măsurile prevăzute în propunere sunt destinate să garanteze că nevoile 
victimelor infracţiunilor sunt respectate şi acoperite. 

- Această propunere este necesară deoarece domeniul de aplicare al legislaţiei 
UE privind victimele trebuie actualizat în lumina noilor cercetări şi a 
celorlalte rezultate ale cercetării privind victimele, în special în ceea ce 
priveşte recunoaşterea reciprocă a măsurilor de protecţie, precum şi accesul la 
justiţie. 

       -   Se va crea, astfel, un nou cadru legal care va stabili standarde minime pentru 
asigurarea îmbunătăţirii situaţiei victimelor în legislaţia şi politica UE, 
precum şi pentru asigurarea faptului că, victimele infracţiunilor beneficiază 
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de aceleaşi drepturi de bază, servicii şi acces la justiţie în toate statele  
membre ale Uniunii Europene. 

         -  România consideră că este necesară întărirea cadrului legislativ în domeniul 
protecţiei victimelor, precum şi  realizarea unui echilibru între crearea de 
către statele membre ale UE a unui sistem naţional unitar şi coerent de 
acordare a sprijinului victimelor infracţiunilor. Pe de o parte, se impune 
asigurarea unor standarde minime în domeniul protecţiei victimelor şi 
manifestarea unei griji suplimentare faţă nevoile speciale ale unor categorii 
de victime precum, victimele copii, victimele traficului de persoane, 
victimele violenţei domestice ori victimele terorismului, care necesită o 
intervenţie aparte.  

 
În urma examinării şi a dezbaterilor, membrii Comisiei, consideră că, din 

punctul de vedere al României, documentul respectă principiul subsidiarităţii şi 
contribuie la întărirea şi consolidarea unui cadru adecvat de protecţie şi sprijin  
pentru victimele criminalităţii. 
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