
Vizitați site-ul RJE

www.ejn-crimjust.europa.eu
Site-ul RJE este un ghișeu unic de informații 
în domeniul cooperării judiciare în materie 
penală. Totodată, oferă un set de instrumente 
cuprinzător pentru practicieni, care include:

 ▶ Atlasul 
pentru a găsi o autoritate competentă 
căreia să i se transmită cererea;

 ▶ Compendiul 
pentru a întocmi o cerere online;

 ▶ Fiches Belges 
pentru a găsi informații juridice 
și practice de bază referitoare 
la măsurile procedurale și de 
investigare din fiecare stat membru 
al UE;

 ▶ Biblioteca judiciară 
pentru a găsi informații 
cuprinzătoare referitoare la 
instrumentele juridice europene 
și internaționale.

Secretariatul RJE

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
Țările de Jos
Fax: +31 (0) 70 412 5570
E-mail: ejn@eurojust.europa.eu

RJE
Rețeaua judiciară 

europeană
Justiție conectată

www.ejn-crimjust.europa.eu

https://www.ejn-crimjust.europa.eu
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/AtlasChooseCountry/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/CompendiumChooseCountry/EN
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_FichesBelges/EN/-1/-1/-1
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories/EN/0/-1/-1/-1
mailto:ejn%40eurojust.europa.eu?subject=
http://www.ejn-crimjust.europa.eu


Ce este RJE?
RJE este o rețea de puncte de contact naționale – 
procurori, judecători, reprezentanți ai ministerelor 
justiției și autorități de aplicare a legii – a căror 
sarcină principală este de a facilita cooperarea 
judiciară internațională în materie penală.
Active încă din 1998, punctele de contact ale RJE 
sunt recunoscute drept centre esențiale care 
facilitează cooperarea judiciară în țările respective, 
având în vedere că numărul cazurilor înregistrate 
în perioada 2010-2020 a depășit 90 000.
Administrarea, funcționarea și continuitatea 
Rețelei judiciare europene sunt asigurate de 
secretariatul RJE.

RJE și facilitarea cooperării
• Punctele de contact ale RJE identifică și pun 

în legătură directă autoritățile din întreaga UE, 
oferind informații juridice și practice privind 
cooperarea judiciară.

• RJNE oferă practicienilor posibilitatea de a intra în 
legătură cu omologii lor din toate colțurile lumii.

• RJE menține conexiuni de telecomunicații 
securizate pentru a sprijini activitatea 
operațională a punctelor de contact.

• RJE prezintă un forum de dezbatere a 
problemelor practice și juridice întâmpinate în 
contextul cooperării judiciare:

 ‒ pentru a îmbunătăți aplicarea instrumentelor 
juridice în practică

 ‒ pentru a consolida încrederea reciprocă între 
statele membre

 ‒ pentru a transmite instituțiilor UE 
responsabile observațiile practicienilor.

RJE și colaborarea experților 
în rețea
• RJE organizează cinci reuniuni la nivelul UE în 

fiecare an, creând un cadru în care practicienii să 
se cunoască, să construiască relații profesionale și 
să răspundă pe loc cererilor de cooperare judiciară.

• RJE facilitează abordarea comună a cooperării 
judiciare de către reprezentanții diferitelor 
sisteme juridice.

• RJE oferă asistență financiară și organizatorică 
pentru reuniunile regionale și naționale ale 
rețelei.

RJE și extinderea cunoștințelor
• RJE organizează:

 ‒ sesiuni de instruire lingvistică ce includ și teme 
de fond privind cooperarea judiciară

 ‒ ateliere de lucru pentru practicieni, având ca 
obiect punerea în practică a instrumentelor 
juridice.

• RJE oferă acces public la un catalog complet al 
instrumentelor juridice ale UE, la jurisprudența 
relevantă și la informații justificative.

Solicitați ajutor din partea 
RJE pentru:
• a identifica autoritatea locală competentă dintr-

un alt stat membru și a intra în legătură directă 
cu aceasta pentru a-i trimite o solicitare;

• a găsi datele de contact ale autorităților din toate 
colțurile statele UE și din întreaga lume;

• a stabili legături cu omologii străini pentru 
consultanță juridică cu privire la abordarea 
corectă a cooperării judiciare în materie penală;

• a obține informații juridice și practice privind 
cooperarea judiciară;

• a studia cele mai cuprinzătoare informații privind 
instrumentele juridice ale UE din domeniul 
cooperării judiciare, inclusiv jurisprudența.


