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ABSTRACT: Eurojust's specific task is to actively liaise between European Union states’ 
competent authorities to further improve, simplify and speed-up their co-operation.  
It is a small, dynamic, judicial co-operation unit set up under the European Union's “third 
pillar” in order to reinforce the fight against serious cross-border crime, particularly when 
such crime is organised.  
Eurojust has a unique structure with a specific role: to intervene in the context of 
investigations and prosecutions concerning two or more European Unions states, to 
collaborate in the criminal area, complicates their co-operation when addressing cross-
border cases despite the existence of conventions on the subject. 
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1. Eurojust a fost creat în mod oficial în 2002, prin Decizia Consiliului din 28 
februarie, în vederea consolidării luptei împotriva infracţiunilor grave. Înainte de crearea 
formală a Eurojust, un prototip al cooperării judiciare, Pro-Eurojust, a fost instituit printr-o 
decizie a Consiliului şi a început activitatea la 1 martie 2001.1 

Eurojust este o cooperare judiciară, dinamică instituită sub “al treilea pilon” al 
Uniunii Europene cu scopul de a consolida lupta împotriva infracţiunilor grave 
transfrontaliere, în special când aceste infracţiuni sunt organizate. 

“Al treilea pilon” al Uniunii Europene colaborează cu poliţia şi este implicat în 
cooperarea judiciară în materie penală. Eurojust se referă la ultima formă a cooperării. 

Consiliul European de la Tampere, care a recomandat crearea unui organism 
compus din “procurori naţionali, magistraţi sau ofiţeri de poliţie cu competenţe echivalente, 
detaşaţi din fiecare stat al Uniunii Europene cu misiunea de a facilita o bună coordonare a 
autorităţilor naţionale de urmărire penală şi de sprijinire a anchetelor penale în cazurile de 
crimă organizată.”2 

Această recomandare a fost un răspuns la deficienţele cooperării judiciare în 
materie penală în Uniunea Europeană. Astfel, trebuie subliniat că statele Uniunii Europene 
                                                
 Cercetător, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Bucureşti, 
ROMANIA. 
 
1 Decizia Consiliului din 14 decembrie 2000 de instituire a unei Unităţi provizorii de cooperare, J.O.L. 324 / 2, 
21.12.2000 
2 H.G. Nilsson, “Eurojust: Începutul sau sfâşitul procurorului european” – Cea de-a III-a conferinţă de Eurojustiţie, 
Santander, Spain, 24-27.10.2000, p. 1-6; N. Thwaites, “Eurojust o alta caramida in edificiul cooperarii judiciare in 
materie penala sau un material solid”, 2003, Revista de Stiinte Juridice si de Drept penal comparat, p. 45-61 
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au sisteme diferite de drept penal. Această situaţie, împreună cu o reticenţă tradiţională de a 
colabora în domeniul penal, complică cooperarea lor atunci când se confruntă cu cazuri 
transfrontaliere, în ciuda existenţei unor convenţii pe această temă. În acest context, sarcina 
specifică a Eurojust este de a intermedia în mod activ între autorităţile competente din 
statele membre ale Uniunii Europene pentru a îmbunătăţi în continuare, simplifica şi 
accelera cooperarea lor. Trebuie notat că Magistraţii de legătură şi punctele de contact ale 
Reţelei Judiciare Europeane care, spre deosebire de Eurojus, se află în statele Uniunii 
Europene şi acţionează din interior, au de asemenea ca scop facilitarea cooperării judiciare 
în materie penală în Uniunea Europeană. Acestea diferă de Eurojust şi între ele, în ceea ce 
priveşte structura lor, domeniul de aplicare şi mijloacele de acţiune.3 

2. Eurojust este o structură unică cu un rol specific. Trebuie remarcat că Eurojust 
este un organism interguvernamental şi internaţional şi că fiecare membru naţional 
înfăţişează starea lui, desemnat şi remunerat de către acesta. 

Eurojust reuneşte membrii naţionali, la care ne vom referi în continuare cu 
termenul de Colegiu. Acesta este condus de un preşedinte, care este de asemenea un 
membru naţional. Fiecare dintre ei este procuror, detaşat pentru prima dată de către statul 
său la nivelul Uniunii Europene de la Haga. Toţi membrii se află sub un singur acoperiş 
simplu, care creează un mediu ideal pentru o cooperare mai rapidă şi o mai bună cunoaştere 
reciprocă a sistemelor penale diferite. 

Prin structura sa unică şi fără precedent, Eurojust reprezintă un pas important în 
consolidarea cooperării multilaterale în materie penală a Uniunii Europene. Fără sprijinul 
Eurojust statele ar obţine cu dificultate această cooperare sau chiar nu ar reuşi deloc.  

Eurojust intervine în anchetele şi urmăririle penale ce privesc două sau mai multe 
state ale Uniunii Europene:  

a) prin stimularea şi îmbunătăţirea coordonării judiciare a autorităţilor competente 
din statele Uniunii Europene, a anchetelor şi urmăririlor penale în statele Uniunii Europene, 
pe baza unor cereri sau informaţii ce provin de la autorităţile sau organismele competente; 

b) prin îmbunătăţirea cooperării între autorităţile statelor Uniunii Europene, în 
special prin facilitarea realizării de asistenţă judiciară internaţională reciprocă şi prin 
punerea în aplicare a cererilor de extrădare; 

c) prin susţinerea, în general, a acestor autorităţi competente pentru a spori 
eficienţa anchetelor şi a urmăririlor penale.4 

3. Eurojust este un instrument care poate fi contactat de către autorităţile 
competente ale statelor membre atunci când este necesară o facilitare sau o coordonare de 
la nivel central pentru a rezolva cazurile transfrontaliere. Este demn de menţionat faptul că 
statele Uniunii Europene au contactat tot mai mult Eurojust pentru informaţii sau cereri de 
coordonare. Munca de zi cu zi a Eurojust are de asemenea, un impact asupra statelor 
Uniunii Europene, aducându-le mai aproape fără însă, a modifica legile lor penale. 

Asistenţa acordată de Eurojust poate lua diverse forme. De exemplu, pune în 
contact autorităţile competente ale statelor membre, obţine şi transmite informaţii, reuneşte 

                                                
3 Acţiunea comună din 22 aprilie 1996 privind cadrul pentru schimbul de magistraţi de legătură în ameliorarea 
cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene; Acţiunea comună din 29 iunie 1998 privind 
crearea unei Reţele Judiciare Europene. 
4 Eurojust: un far în cooperarea judiciară în Uniunea Europeană, Nadine Thwaites, Revista Internaţională de Drept 
Penal, 2006, p. 293-295  
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în cadrul întâlnirilor de coordonare actori diferiţi, cum ar fi procurori, anchetatorii sau 
ofiţeri de poliţie din statele Uniunii Europene, reprezentanţi similari din ţările terţe, 
Europol, etc, implicaţi în rezolvarea unui anumit caz. Eurojust a avut rezultate constructive 
în cazurile bi şi multilaterale cu privire la imigraţia ilegală, terorism, traficul de droguri, etc 
care au dus la investigări, capturări şi arestări.  

Eurojust are, de asemenea, dreptul de a adresa cereri oficiale autorităţilor 
competente din statele Uniunii Europene fie prin intermediul unuia sau a mai multor 
membri naţionali, fie în calitate de Colegiu. În cazul în care cererile provin de la Colegiu, 
un refuz de a coopera trebuie să fie bine motivat. Aceste solicitări oficiale cuprind cereri 
către autorităţile competente: 

- să întreprindă o anchetă sau o urmărire penală întemeiate pe fapte concrete; 
- să accepte că una dintre ele poate fi într-o poziţie mai bună pentru a desfăşura o 

anchetă sau o urmărire penală în anumite acte; 
- să se coordoneze cu autorităţile competente din statele respective; 
- să înfiinţeze o echipă comună de anchetă;  
- să ofere pentru Eurojust orice informaţie necesară pentru îndeplinirea sarcinilor. 
Ar trebui remarcat faptul că deşi, în unele cazuri, cererile Eurojust nu sunt 

obligatorii şi unitatea este lipsită de forţele de sancţiune asupra statelor Uniunii Europene, 
în general cererile sale sunt respectate. În caz contrar, Eurojust dispune de instrumente 
politice (cum ar fi aducerea chestiuni în atenţia Consiliului) pentru a identifica autorităţile 
reticente şi a le încuraja să coopereze.  

De asemenea, Eurojust are o influenţă asupra statelor Uniunii Europene ce se face 
simţită în multe alte moduri. De exemplu, organizează întâlniri strategice pe diverse teme, 
cum ar fi traficul de fiinţe umane, spălarea de bani şi mandatul european de arestare pentru 
ca practicienii să se întâlnească şi să identifice blocajele de cooperare, precum şi cele mai 
bune practici sau proceduri comune. 

Eurojust deţine un rol important în luarea deciziilor statelor, a căror jurisdicţie ar 
trebui să  întreprindă o anchetă şi să joace un rol important în facilitarea punerii în aplicare 
a mandatului european de arestare.5 

Mai mult, Eurojust este legat de o serie de actori, cum ar fi Oficiului European de 
Poliţie (Europol), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Magistraţii de legătură şi 
Reţeaua Judiciară Europeană în scopul de a facilita exercitarea rolului său în relaţie cu 
autorităţile competente ale statelor Uniunii Europene. În acest scop, există un Acord între 
Eurojust şi Europol, semnat la 09.06.2004 şi un Memorandum de înţelegere între Eurojust 
şi OLAF, semnat la 14.03.2003. 

Pe de cealaltă parte, Eurojust a început să încheie acorduri cu ţările terţe, deoarece 
criminalitatea transfrontalieră trece dincolo de graniţele geografice ale Uniunii Europene. 
Aceste acorduri reglementează relaţia dintre Eurosjut şi ţările terţe, cum ar fi schimbul de 
informaţii în cazuri obişnuite, prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi 
participarea la întâlniri. Acordurile prevăd, de asemenea, detaşarea procurorilor de legătură 
la Eurojust pentru a consolida mai departe această cooperare. Norvegia a fost prima din 
ţările terţe ce a detaşat un procuror de legătură la Eurojust. În 2005, acorduri de cooperare 
au fost încheiate şi semnate cu Norvegia, Islanda şi România. Negocierile cu Statele Unite 

                                                
5 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare 
între statele membre, O.J.L. 190 / 1, 18.7.2002, art. 16 (2) şi (7). 
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au fost finalizate şi în decembrie 2006 s-a semnat un acord. Alte acorduri includ Federaţia 
Rusă, Ucraina, Croaţia şi Elveţia. Este interesant de observat că Eurojust poate de 
asemenea, coopera cu ţările terţe fără un acord, în cazuri urgente şi dacă nu există date cu 
caracter personal transmise de către Eurojust.6  

Totodată, Eurojust are legături cu organizaţii, cum ar fi Reţeaua Ibero-Americană 
de cooperarea judiciară (IberRed), împreună cu care a coordonat o acţiune de succes 
împotriva pornografiei infantile pe internet, în care au fost implicate 17 ţări din Europa şi 
America de Sud7.  

4. În viitor, Eurojust va deveni un adevărat Parchet european. Astăzi, Eurojust este 
un organism ce funcţionează foarte bine, încă destul de tânăr, dar care îşi exercită atribuţiile 
perfect.  

Eurojust combate rapid reţelele criminale şi, în acelaşi timp, oferă un sentiment de 
securitate şi de siguranţă pentru cetăţenii europeni, pentru victime şi pentru familiile 
victimelor. 

Concomitent, funcţiile Eurojust sunt în expansiune şi ar putea fi comparabile cu 
rolul sistemului judiciar, în multe jurisdicţii de drept civil. Eurojust deţine un rol important 
de monitorizarea si sustinerea activităţii Europol. Acesta ar asigura o mai mare legitimitate 
a activităţilor Europol şi ar putea, de asemenea, să îmbunătăţească eficienţa poliţiei şi 
cooperarea judiciară în Uniunea Europeană prin acordarea de asistenţă în dezvoltarea unor 
standarde ridicate de practică bună şi consolidarea încrederii între statele Uniunii Europene 
. 
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