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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 30 septembrie 2015 
     Nr.4c-11/1074/361/10.09.2015 

 
  

Către, 
COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

 
Proiect de opinie 

privind 
examinarea în fond a Propunerii de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele 
Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 

 
     

În conformitate cu art.169 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat şi în 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 şi 
Protocolului nr.2, anexate TUE, a Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene(TFUE), Comisia pentru Afaceri Europene a solicitat Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor, prin adresa cu nr.4c-19/444 din 06.07.2015, examinarea în fond a 
unor proiecte de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană. 
 Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în temeiul art.170 (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a aprobat în şedinţa din data de 3 
septembrie 2015 solicitarea Comisiei pentru Afaceri Europene şi a sesizat Comisia 
juridică, de disciplină cu examinare FOND pentru E27/2015 – COM(2015)292 – 
Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a  
Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196). 
 Termenul propus pentru examinarea în fond a documentului cu caracter 
nelegislativ este data de 22 septembrie 2015. 
 Comisia Europeană a înaintat Consiliului Uniunii Europene o propunere de decizie 
de autorizare a semnării Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 
în numele Uniunii Europene. 
 Obiectivul convenţiei este sporirea eforturilor depuse de părţi în ceea ce priveşte 
prevenirea terorismului şi a efectelor negative ale acestuia asupra exercitării depline a 
drepturilor omului, în special a dreptului la viaţă, atât prin măsuri care trebuie adoptate la 
nivel naţional, cât şi prin cooperare internaţională. 

Temeiul juridic al propunerii de decizie îl constituie următoarele articole: 
articolul 83 alineatul (1) din TFUE pentru stabilirea infracţiunilor, inclusiv a 
infracţiunilor conexe; articolul 84 din TFUE pentru prevenirea infracţiunilor; articolul 82 
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şi articolul 87 alineatul (2) din TFUE pentru cooperarea poliţienească şi judiciară în 
materie penală.  

Numeroase state din Europa şi din lume se confruntă cu un nou tip de ameninţare 
teroristă în creştere, reprezentată de cetăţeni radicalizaţi care migrează către zonele de 
conflict, pentru a se alătura grupărilor teroriste, aşa-numiţii luptători terorişti străini.  

Principala responsabilitate în combaterea terorismului revine statelor membre, iar 
UE poate trebuie să joace un rol de susţinere, reacţionând în special la natura 
transnaţională a ameninţării. O abordare cuprinzătoare şi un angajament pe termen lung 
ar putea reprezenta un răspuns eficient la această problemă. 

Uniunea Europeană dispune de un spectru larg de instrumente care reglementează 
diferitele domenii ale Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 
(CETS nr. 196), protocol care a fost aprobat de Comitetul de Miniştri la 19 mai 2015 şi 
deschis spre semnare, şi are competenţa de a semna Convenţia (art. 23 din convenţie) 
putând fi parte la aceasta împreună cu statele membre, în măsura în care aceasta se 
încadrează în competenţa Uniunii. Eficacitatea instrumentelor de justiţie penală şi a 
cooperării la nivel UE şi internaţional ar fi mult mai mare dacă ar exista o înţelegere 
comună a infracţiunilor legate de luptătorii terorişti străini şi de acţiunile pregătitoare care 
conduc la acte de terorism.  

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne din iunie 2013 a convenit asupra unei serii de 
propuneri de acţiune şi a cerut un raport privind punerea în aplicare a măsurilor luate 
pentru lupta împotriva terorismului. Au fost identificate patru domenii de acţiune ale UE 
şi anume: prevenirea, schimbul de informaţii privind identificarea şi depistarea 
deplasărilor, răspunsul în materie de justiţie penală şi cooperarea cu ţările terţe. În cadrul 
reuniunii Consiliului European din august 2014, statele membre au solicitat accelerarea 
aplicării măsurilor în aceste domenii prioritare şi propunerea de acţiuni suplimentare.  

Miniştrii justiţiei şi ai afacerilor interne au convenit în 2014 asupra următoarelor 
aspecte: urgenţa finalizării directivei UE privind utilizarea registrului cu numele 
pasagerilor (PNR), necesitatea îmbunătăţirii controalelor la frontierele externe ale 
spaţiului Schengen, necesitatea de a actualiza Decizia-cadru privind combaterea 
terorismului, necesitatea unor îmbunătăţiri în ceea ce priveşte schimbul de informaţii, 
acţiuni specifice pentru a accelera punerea în aplicare a măsurilor existente. 
În octombrie 2014 Consiliul a invitat Comisia să găsească soluţii de remediere a unor 
deficienţe din Decizia-cadru privind combaterea terorismului, pe baza concluziilor 
Consiliului privind luptătorii străini. Parlamentul European a subliniat necesitatea de 
armonizare a incriminării infracţiunilor care privesc luptătorii străini şi de a evita 
eventuale lacune în urmărirea penală prin actualizarea Decizie-cadru. 

În ianuarie 2015 a fost instituit Comitetul privind luptătorii terorişti străini, care a 
fost însărcinat să redacteze un protocol adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind 
prevenirea terorismului (CETS nr. 196), denumită în continuare Convenţia, protocol care 
a fost aprobat de Comitetul de Miniştri la 19 mai 2015 şi deschis spre semnare. 

Convenţia, intrată în vigoare la 1 iunie 2007, a fost ratificată de 32 de ţări şi are ca 
scop adoptarea de măsuri (la nivel naţional şi de cooperare internaţională) 
corespunzătoare pentru prevenirea terorismului, concomitent cu respectarea statului de 
drept şi a valorilor democratice, a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.  
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Aceste măsuri se referă în special la infracţiunile pregătitoare săvârşirii unor fapte 
teroriste, recrutarea şi instruirea în scopuri teroriste, şi sunt completate de dispoziţii 
privind prevenirea şi cooperarea internaţională în materie penală. 

În ceea ce priveşte evoluţiile viitoare previzibile ale dreptului Uniunii, în urma 
apelurilor lansate de Consiliu de a explora modalităţi de remediere a eventualelor 
deficienţe ale actualului cadru juridic, în prezent se desfăşoară discuţii cu privire la o 
posibilă revizuire a Deciziei-cadru. În 2015 Comisia va lansa o analiză a impactului în 
vederea actualizării în 2016 a Decizie-cadru privind combaterea terorismului, ţinând 
seama de negocierile privind Protocolul adiţional la Convenţie. 

Pentru a putea deveni parte la protocolul Adiţional la Convenţia Consiliului 
Europei privind prevenirea terorismului, Uniunea Europeană trebuie să devină parte la 
Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor au 
examinat, în temeiul art.172 alin.(1) şi art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, propunerea de Decizie în şedinţa din data de 30 septembrie 2015. 

Din numărul total de 26 de  membri ai Comisiei au participat la dezbateri 9 
deputaţi. 

Având în vedere aspectele menţionate, în urma dezbaterii şi examinării în fond a 
Propunerii de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a 
Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, în unanimitate, să înainteze Comisiei 
pentru Afaceri Europene un proiect de opinie favorabilă adoptării propunerii de decizie 
a Consiliului. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
CIPRIAN NICOLAE NICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,         Şef serviciu, 
Rodica Penescu          Ciprian Bucur 
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