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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale  

Bucureşti,   31 octombrie  2018                                                       
Nr. 4c-6/519                                        
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
 

asupra  Comunicării  Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European - 
O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului 

European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere - Contribuţia 
Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - 

COM(2018)641 
 

 
 

În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană  (TUE), a Protocolului 
nr.1 şi Protocolului nr.2, anexate TUE şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a fost sesizată, cu adresa nr.14/E din 17.10.2018, pentru examinare pe fond, cu 
Comunicarea  Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European - O Europă 
care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a 
include infracţiunile de terorism transfrontaliere - Contribuţia Comisiei Europene la 
reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - E39/2018-
COM(2018)641, înregistrată cu nr.4c-6/519 din 22 octombrie 2018. 

Documentul reprezintă o iniţiativă prioritară  a Comisiei cu caracter nelegislativ, iar 
termenul  pentru aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 31.10.2018. 

Comunicarea introduce și explică proiectul de decizie prin care Consiliul European 
ar urma să modifice Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – mai 
precis art. 86 TFUE – în sensul extinderii competenței materiale a Parchetului European 
(EPPO), înfiinţat prin Regulamentul 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017- 
de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte 
constituirea Parchetului European, potrivit unei forme de cooperare consolidată la care 
participă 22 de state membre, pentru a include infracțiunile de terorism cu caracter 
transfrontalier, alături de infracțiunile ce aduc atingere intereselor financiare ale UE, 
extindere care ar urma să aibă ca termen anul 2025. 

Potrivit Regulamentului 2017/1939 de instituire a EPPO, Parchetul European are 
competența să investigheze, să urmărească penal și să trimită în judecată pe autorii 
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infracțiunilor (și pe complicii lor) care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, 
în sensul Directivei 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. 

Prezenta Comunicare este însoțită de o anexă care cuprinde o inițiativă a Comisiei 
privind posibila adoptare a unei decizii a Consiliului European de modificare a 
articolului 86 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), cu scopul de a extinde competențele EPPO la infracțiunile de terorism care 
afectează mai multe state membre. 

De-a lungul anilor, Uniunea a introdus o serie de măsuri pentru îmbunătățirea 
cooperării transfrontaliere în ceea ce privește infracțiunile de terorism; Eurojust și 
Europol facilitează deja cooperarea multilaterală în domeniul judiciar și, respectiv, în 
domeniul asigurării respectării legii, precum și coordonarea și schimbul de informații în 
cazurile care implică infracțiuni transfrontaliere grave, la cererea autorităților naționale, 
însă acestea pot acționa numai pe baza cererilor de sprijin din partea autorităților 
naționale şi nu dispun de competențele necesare pentru a efectua o urmărire penală 
coordonată în mod proactiv, eficace și proporțională la nivelul Uniunii, deci nu pot 
soluționa chestiunea fragmentării în urmărirea penală a infracțiunilor de terorism. 

Membrii Comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în şedinţa din data de 
30 octombrie 2018, la şedinţă fiind prezenţi 15 deputaţi din totalul de 17 membri. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere  Fişa de informare 
întocmită de Direcţia pentru Uniunea Europeană, precum şi documentele ataşate 
Comunicării ,  ţinând cont de faptul că ameninţările teroriste cuprind tot mai multe state 
şi că la nivelul Uniunii nu există nici un mecanism adecvat pentru abordarea unor 
situaţii generate de infracţiunile de terorism, membrii Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, consideră necesară extinderea 
competenţelor EPPO la toate infracţiunile grave cu dimensiune transfrontalieră şi prin 
urmare,  au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, 
favorabil promovării Comunicării  Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul 
European - O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor 
Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere - 
Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 
septembrie 2018 - COM(2018)641 şi transmiterea  acestuia către Comisia pentru afaceri 
europene, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară, conform 
Regulamentului Camerei Deputaților. 

 
             

 

              PREŞEDINTE                                                     SECRETAR 

         Deputat  Iusein IBRAM                             Deputat Petre Florin MANOLE 
 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş   


