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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (Convenția nr. 196) a fost 

deschisă spre semnare la 16 mai 2005. Uniunea Europeană a semnat Convenția nr. 196 la 

22 octombrie 2015
1
. Prezenta propunere se referă la decizia de a încheia Convenția nr. 196 în 

numele Uniunii. Ea trebuie citită împreună cu o propunere privind o decizie de încheiere a 

Protocolului adițional (Convenția nr. 217) care completează Convenția privind prevenirea 

terorismului (Convenția nr. 196). 

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

Obiectivul Convenției nr. 196 este de a spori eforturile depuse de părți în ceea ce privește 

prevenirea terorismului și a efectelor negative ale acestuia asupra exercitării depline a 

drepturilor omului, în special a dreptului la viață, atât prin măsuri care trebuie adoptate la 

nivel național, cât și prin cooperare internațională (articolul 2). Astfel, Convenția nr. 196 

incriminează următoarele fapte, atunci când sunt comise cu intenție: instigarea publică la 

săvârșirea unei infracțiuni de terorism (articolul 5), recrutarea în scopuri teroriste (articolul 6), 

instruirea în scopuri teroriste (articolul 7), complicitatea și instigarea la săvârșirea acestor 

infracțiuni, precum și tentativa de săvârșire a infracțiunilor menționate anterior (așa-numitele 

„infracțiuni accesorii”, astfel cum sunt definite la articolul 9). Articolul 1 definește noțiunea 

de „infracțiune de terorism”, făcând trimitere la actele enumerate în apendicele I la Convenția 

nr. 196.  

Aceste dispoziții ce definesc infracțiunile sunt completate de dispoziții care stabilesc 

răspunderea entităților juridice pentru infracțiunile menționate anterior (articolul 10) și de 

dispoziții care impun anumite condiții regimului de sancțiuni și măsuri (articolul 11). 

Instituirea, implementarea și aplicarea incriminării acestor activități sunt supuse condițiilor și 

garanțiilor aferente drepturilor fundamentale, astfel cum se prevede la articolul 12. Convenția 

nr. 196 prevede norme în materie de competență pentru infracțiunile prevăzute în aceasta 

(articolul 14). Aceasta stabilește obligația de a investiga (articolul 15) și de a urmări penal sau 

de a extrăda (articolul 18). Aceste măsuri sunt însoțite de norme privind protecția, 

despăgubirea și sprijinirea victimelor terorismului (articolul 13), de politici naționale de 

prevenire (articolul 3) și de cooperare internațională în materie de prevenire (articolul 4). De 

asemenea, Convenția nr. 196 conține mai multe dispoziții care vizează consolidarea cooperării 

internaționale în materie penală prin intermediul asistenței juridice reciproce, inclusiv 

schimbul spontan de informații (articolele 17 și 22) și extrădarea (articolele 19, 20 și 21), 

aceasta fiind supusă unei clauze de nediscriminare (articolul 21).  

Convenția nr. 196 prevede că este deschisă spre semnare Uniunii Europene [articolul 23 

alineatul (1)]. În plus, aceasta include o „clauză de deconectare” în conformitate cu care, în 

ceea ce privește relațiile dintre statele membre ale Uniunii Europene, se aplică normele UE 

[articolul 26 alineatul (3)].  

                                                 
1 Decizia (UE) 2015/1913 a Consiliului din 18 septembrie 2015 privind semnarea, în numele Uniunii 

Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196, JO L 280, 

24.10.2015, p. 22) și Decizia (UE) 2015/1914 a Consiliului din 18 septembrie 2015 privind semnarea, 

în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind 

prevenirea terorismului (CETS nr. 196, JO L 280, 24.10.2015, p. 24). 
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În urma celei de-a șasea ratificări, dintre care patru au fost efectuate de către state membre ale 

Consiliului Europei, Convenția nr. 196 a intrat în vigoare la 1 iunie 2007. La 21 februarie 

2017, douăzeci și trei de state membre ale UE ratificaseră Convenția și toate state membre ale 

UE o semnaseră
2
. 

Consiliul Europei a adoptat la 19 mai 2015 un Protocol adițional (Convenția nr. 217). 

Protocolul adițional completează Convenția nr. 196 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2017. Orice 

parte la Protocolul adițional trebuie să fie parte și la Convenția nr. 196
3
. 

Uniunea Europeană a semnat Convenția nr. 196, precum și Protocolul adițional la aceasta
4
. 

3. MOTIVELE PROPUNERII 

Terorismul are un caracter mondial și reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa 

drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept în Europa și în întreaga lume. 

Atacurile teroriste nu fac nicio deosebire, victimele terorismului pot fi originare de oriunde. 

Atacurile teroriste comise în ultimii ani în Uniunea Europeană și în alte părți ale lumii au 

reprezentat încălcări inacceptabile ale principiilor care stau la baza societăților democratice. 

În fața unei astfel de amenințări de durată, Uniunea Europeană este mai mult ca niciodată 

obligată să acționeze ca un tot unitar pentru a promova și a susține principiile care reprezintă 

rațiunea sa de a fi.    

Acțiunea împotriva terorismului trebuie să fie intensificată, nu doar la nivel național, ci și la 

nivel paneuropean și dincolo de acesta. Natura transfrontalieră a terorismului necesită o 

cooperare internațională puternică. O înțelegere comună a infracțiunilor teroriste și a celor 

legate de terorism, completată de dispoziții pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile 

naționale, astfel cum se prevede în Convenția nr. 196, contribuie la sporirea în continuare a 

eficacității instrumentelor de justiție penală și a cooperării la nivelul Uniunii și la nivel 

internațional.  

Convenția nr. 196 se referă la incriminarea activităților teroriste și a activităților legate de 

terorism, precum și la cooperarea internațională în ceea ce privește astfel de infracțiuni și la 

protecția, despăgubirea și sprijinirea victimelor terorismului. Tratatele, și în special 

dispozițiile din titlul V din partea a treia a TFUE, conferă UE competențe în domeniul 

reglementat de Convenția nr. 196. Acest lucru este confirmat de faptul că Uniunea a adoptat 

deja măsuri în diferitele domenii reglementate de Convenția nr. 196: 

 Directiva (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului
5
, care înlocuiește Decizia-

cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului, astfel cum a fost 

modificată prin Decizia-cadru 2008/919/JAI în ceea ce privește statele membre care 

au obligații în temeiul directivei;  

                                                 
2 Biroul tratatelor Consiliului Europei, Situația semnăturilor și a ratificărilor Tratatului 196, la 29 august 

2017. 
3 A se vedea articolul 10 din Protocolul adițional. 
4 Decizia (UE) 2015/1913 a Consiliului din 18 septembrie 2015 privind semnarea, în numele Uniunii 

Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196, JO L 280, 

24.10.2015, p. 22) și Decizia (UE) 2015/1914 a Consiliului din 18 septembrie 2015 privind semnarea, 

în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind 

prevenirea terorismului (CETS nr. 196, JO L 280, 24.10.2015, p. 24). 
5 Directiva (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI 

a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88 din 31 martie 2017, p.6). 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196/signatures?p_auth=zFDwYosy
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 Decizia 2005/671/JAI a Consiliului privind schimbul de informații și cooperarea 

referitoare la infracțiunile de terorism
6
; 

 Directiva (UE) 2012/29 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 

sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/220/JAI a Consiliului
7
; 

 Directiva 2004/80/CE a Consiliului privind despăgubirea victimelor 

infracționalității
8
;  

 Directiva (UE) 2011/99 a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul 

european de protecție
9
; 

 Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului privind prevenirea și soluționarea 

conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale
10

;  

 Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului privind echipele comune de anchetă
11

; 

 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul 

european de arestare și procedurile de predare între statele membre
12

; 

 Directiva (UE) 2014/41 privind ordinul european de anchetă în materie penală
13

;  

 Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele 

membre ale Uniunii Europene
14

;  

 Convenția de punere în aplicare a acordului Schengen
15

;  

 Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 

simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a 

legii ale statelor membre ale Uniunii Europene
16

; 

 Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea 

cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a 

criminalității transfrontaliere (Decizia Prüm)
17

;  

Prin urmare, Uniunea Europeană a adoptat un set cuprinzător de instrumente juridice pentru 

combaterea terorismului. Acest lucru evidențiază necesitatea ca statele membre să acționeze 

în cadrul instituțiilor UE atunci când își asumă angajamente internaționale în domeniul luptei 

împotriva terorismului.  

Prin adoptarea Directivei privind combaterea terorismului, Uniunea Europeană este pregătită 

să își onoreze angajamentul de a fi parte la Protocolul adițional prin încheierea acestui 

                                                 
6 JO L 253, 29.9.2005, p. 22. 
7 JO L 315, 14.11.2012, p. 57. 
8 JO L 261, 6.8.2004, p. 15. 
9 JO L 338, 21.12.2011, p. 2.  
10 JO L 328, 15.12.2009, p. 42. 
11 JO L 162, 20.6.2002, p. 1. 
12 JO L 190, 18.7.2002, p.1. 
13 JO L 130, 1.5.2014, p. 1. 
14 Actul Consiliului din 29.5.2000 de elaborare a Convenției privind asistența judiciară reciprocă în 

materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, JO C197, 12.7.2000, p. 1. 
15 JO L 239, 22.9.2000, p. 19. 
16 JO L 386, 29.12.2006, p. 89. 
17 JO L 210, 6.6.2008, p. 1. 
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instrument. Acest lucru poate fi realizat numai prin încheierea Convenției nr. 196, cel mai 

târziu simultan cu încheierea Protocolului adițional la aceasta. 

4. ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII 

Alegerea temeiului juridic al unei măsuri a UE trebuie să se întemeieze pe elemente obiective, 

care pot fi supuse controlului jurisdicțional; printre acestea se numără scopul și conținutul 

măsurii
18

. Dacă din examinarea unei măsuri a Uniunii Europene reiese faptul că aceasta 

servește unui scop dublu sau că are o componentă dublă și că unul dintre scopuri sau una 

dintre componente poate fi identificată ca principală sau predominantă, în timp ce cealaltă 

este doar incidentală, măsura trebuie să fie întemeiată pe un temei juridic unic, mai exact acel 

temei necesar scopului sau componentei principale sau predominante.  

Scopul predominant al Convenției nr. 196 este de a introduce infracțiuni legate de terorism, 

pentru care Uniunea are competență în temeiul articolului 83 alineatul (1) din TFUE. Temeiul 

juridic material pentru semnarea Convenției nr. 196 este, prin urmare, articolul 83 alineatul 

(1) din TFUE.  

Potrivit articolului 218 alineatul (6) din TFUE, Consiliul, la propunerea negociatorului, 

adoptă o decizie privind încheierea acordului. Articolul 218 alineatul (6) litera (a) din TFUE 

prevede că, pentru acordurile din domeniile în care se aplică procedura legislativă ordinară, 

Consiliul adoptă o decizie privind încheierea acordului după obținerea aprobării 

Parlamentului European.  

Convenția nr. 196 acoperă domenii în care se aplică procedura legislativă ordinară, în special 

stabilirea unor norme minime privind definirea infracțiunilor din domeniul terorismului, 

precum și cooperarea polițienească și judiciară în materie penală [articolul 82, articolul 83 

alineatul (1) și articolul 87 din TFUE]. Temeiul juridic procedural al propunerii de decizie 

este, prin urmare, articolul 218 alineatul (6) litera (a) din TFUE. 

5. APLICAREA TERITORIALĂ 

În conformitate cu Protocolul nr. 22 la Tratatul privind Uniunea Europeană, Convenția nr. 196 

semnată și, în cele din urmă, încheiată de Uniunea Europeană este obligatorie și se aplică în 

toate statele membre ale UE, cu excepția Danemarcei. În conformitate cu Protocolul 21 la 

Tratatul privind Uniunea Europeană, Convenția nr. 196 semnată și, în cele din urmă, încheiată 

de Uniunea Europeană nu este obligatorie și nu se aplică în Regatul Unit decât dacă acest stat 

membru notifică Consiliului intenția sa de a participa la adoptarea și punerea în aplicare a 

acestui instrument. Irlandei îi revin obligații în temeiul Deciziei-cadru 2002/475/JAI și, prin 

urmare, participă la adoptarea prezentei decizii. 

  

                                                 
18 C-377/12, Comisia/Consiliul, punctul 34. 
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2017/0265 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei 

privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 83 

alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) , 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

având în vedere aprobarea Parlamentului European, 

întrucât: 

(1) În conformitate cu Decizia (UE) 2015/1913 a Consiliului din 18 septembrie 2015
19

, 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) a fost 

semnată la 22 octombrie 2015, sub rezerva încheierii sale. 

(2) Articolul 23 din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS 

nr. 196; denumită în continuare „convenția”) prevede că aceasta va fi deschisă spre 

aprobare Uniunii Europene.  

(3) Uniunea a adoptat deja măsuri în diferitele domenii reglementate de convenție.  

(4) Irlandei îi revin obligații în temeiul Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului
20

 și, 

prin urmare, participă la adoptarea prezentei decizii. 

(5) [În conformitate cu articolul 3 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului Unit și 

a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul 

privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

Regatul Unit și-a exprimat dorința de a participa la adoptarea și la aplicarea prezentei 

decizii.   

SAU  

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 21) privind poziția Regatului 

Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la 

Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul menționat anterior, 

Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul 

acesteia și nu face obiectul aplicării sale.] 

(6) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, 

anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are 

obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale. 

                                                 
19 JO L 280, 24.10.2015, p. 22. 

20 Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 

22.6.2002, p. 3). 
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(7) Prin urmare, convenția ar trebui aprobată în numele Uniunii Europene, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) se aprobă în 

numele Uniunii.  

Textul convenției este atașat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să depună, în numele Uniunii 

Europene, instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 23 din convenție, prin care se 

exprimă consimțământul Uniunii Europene de a-și asuma obligații în temeiul convenției. 

Articolul 3 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării
21

. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 

                                                 
21 Data intrării în vigoare a convenției pentru Uniunea Europeană va fi publicată în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului. 
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