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REZUMAT PENTRU CETĂȚENI 

Propunerea UE – servicii de interpretare și 
traducere în procedurile penale 

Despre ce este vorba? 

• Cetățenii pot întâmpina dificultăți atunci când sunt implicați într-o procedură penală în altă 
țară a UE și nu vorbesc limba țării respective. 

• Înțelegerea limbii utilizate în cadrul procedurilor penale este esențială pentru garantarea 
unui proces echitabil. 

• În UE, dispozițiile referitoare la posibilitatea de a face apel la servicii de 
interpretare/traducere în cadrul procedurilor penale diferă de la o țară la alta. 

Ce schimbări se vor produce? 

În baza noilor reguli, 

• persoanele puse sub acuzare într-un stat membru, care nu înțeleg sau nu vorbesc limba 
țării respective, vor avea dreptul să apeleze la servicii de interpretare pentru interogatoriile 
poliției, pentru discuțiile cu avocații și pentru audierile din instanță.  

• documentele importante vor fi traduse, astfel încât inculpații să poată înțelege acuzațiile 
care li se aduc. 

• judecătorii, procurorii, poliția și avocații vor putea să urmeze cursuri de formare pentru a fi 
în măsură să răspundă cerințelor persoanelor care nu înțeleg limba utilizată în cadrul 
procedurilor penale. 

Cine va beneficia și în ce mod? 

• Toți cetățenii vor avea acces la servicii de interpretare/traducere pe parcursul desfășurării 
procedurilor penale, peste tot în UE. 

• Inculpații vor putea coopera și comunica cu un avocat. 

• Garantarea accesului la servicii de interpretare/traducere peste tot în UE va întări 
încrederea cetățenilor în sistemele juridice naționale. 

De ce este necesară intervenția UE? 



 

 

• Convenția Europeană privind Drepturile Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene prevăd ca obligatorie furnizarea de servicii de interpretare/traducere în cadrul 
procedurilor penale. Însă, în prezent, această prevedere se aplică diferit de la un stat 
membru la altul. 

• UE a luat deja măsuri pentru a le proteja pe acele victime ale infracțiunilor care nu vorbesc 
și nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile. Este normal să se ia măsuri similare 
pentru a-i ajuta și pe cei suspectați sau acuzați de comiterea unor infracțiuni. 

Când va intra în vigoare propunerea? 

În 2012.  
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