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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 
Bucureşti,  6.11.2018 

Nr.    4c-13/897/2018 

 

PROIECT DE OPINIE 
 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul 

European – O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor 

Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere 

COM (2018) 641 

 

 În conformitate cu prevederile art. 170 alineatul (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului 

pentru funcționarea Uniunii Europene și al Protocoalelor nr. 1 și 2 anexate tratatelor 

Uniunii Europene, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată pentru 

examinarea pe fond a Comunicării Comisiei către Parlamentul European și Consiliul 

European – O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor 

Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere - 
COM(2018)641, transmisă cu adresa nr. 14/E din 11.10.2018 şi înregistrată la comisie cu 
nr. 4c-13/897/22.10.2018. 

Examinând conținutul Comunicării Comisiei, COM(2018)641,  
Luând în considerare Fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană, 
 
Comisia juridică, de disciplină și imunități, în conformitate cu prevederile art. 

172 alin. (1) şi ale art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a constatat 
faptul că propunerea Comisiei introduce și explică proiectul de decizie (prezentat în 
anexa la COM (2018)641),  prin care Consiliul European ar urma să modifice Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), art. 86 TFUE – în sensul extinderii 

competenței materiale a Parchetului European la  „infracțiunile grave cu 

dimensiune transfrontalieră”  (alături de infracțiunile ce aduc atingere intereselor 
financiare ale UE). 
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități susțin consolidarea 

instrumentelor şi măsurilor identificate pentru extinderea competențelor Parchetului 

European pentru a include și infracțiunile de terorism cu caracter transfrontalier, în 
contextul în care Uniunea Europeană nu dispune la momentul actual de un sistem de  
urmărire penală la nivel european, care să cuprindă toate etapele, de la investigarea, 
urmărirea penală și până la trimiterea în judecată a unei infracțiuni de terorism 
transfrontalier. 

 
De asemenea, membrii comisiei consideră că lacunele identificate de instituțiile 

europene în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism transfrontaliere 

sunt reale și pentru înlăturarea lor trebuie identificate soluții și măsuri care să contribuie 

la securitatea și stabilitatea Uniunii. 

Cu toate acestea, având în vedere faptul că, potrivit art. 120 din Regulamentul 
(UE) 2017/1939 al Consiliului, Parchetul UE ar trebui să își preia atribuțiile până la 
finalul anului 2020 (dat fiind faptul că se preconizează că etapa de instituire va dura doi 
până la trei ani) Comisia juridică, de disciplină și imunități consideră că numai după 

ce activitatea operațională a Parchetului European va fi începută, vor putea fi stabilite 

criterii și competențe efective în investigarea infracțiunilor de terorism transfrontalier sau 
al celor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.   

Comisia juridică, de disciplină și imunități, întrunită în şedinţa din data de 
06.11.2018, luând act de faptul că documentul analizat este un document cu caracter 
nelegislativ, a hotărât, cu majoritate de voturi, să formuleze prezentul proiect de 
opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene, conform normelor în 
vigoare, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Nicușor HALICI 
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