
Site-ul 
Rețelei judiciare 
europene 
(RJE)

Cooperarea 
în afara UE 

Site-ul RJE are o secțiune dedicată informațiilor 
despre țările și rețelele judiciare din afara UE.

Despre 
site-ul RJE: 

 ‣ Creat în 2000

 ‣ Sediul central al punctelor de contact ale RJE, 
având secțiuni cu acces restricționat dedicate 
acestora

 ‣ Gestionat de secretariatul RJE și de 
corespondenții responsabili cu instrumentele 
RJE

 ‣ Tradus în limbile oficiale ale UE (în curs)

 ‣ Temei juridic: Decizia 2008/976/JAI a 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
Rețeaua judiciară europeană („Decizia RJE”)

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

www.ejn-crimjust.europa.eu

O platformă online cuprinzătoare, cu instrumente 
electronice practice și cu informații relevante pentru 
facilitarea cooperării între autoritățile însărcinate cu 
cooperarea judiciară internațională în materie penală.

www.ejn-crimjust.europa.eu

Această secțiune conține datele de 
contact ale punctelor de contact 
RJE aflate în țări din afara UE și ale 
membrilor rețelelor judiciare din 
întreaga lume. Luând legătura cu 
punctele de contact RJE din statul 
lor membru, practicienii pot apela la 
autoritățile judiciare de pretutindeni.
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https://www.ejn-crimjust.europa.eu
https://www.ejn-crimjust.europa.eu


Instrumente 
electronice disponibile 
pe site-ul RJE:

Atlas
pentru găsirea unei autorități competente care să 
execute cererile de cooperare judiciară, împreună cu 
datele de contact

Compendium
pentru întocmirea și trimiterea cererilor – disponibil în 
toate limbile oficiale ale UE!
• Model de cerere de asistență judiciară în materie 

penală (MLA)
• Ordin european de anchetă (OEA)
• Ordin de indisponibilizare
• Ordin de confiscare
• Alte tipuri de instrumente UE de recunoaștere 

reciprocă

Fiches Belges
pentru a verifica dacă o măsură judiciară este 
aplicabilă în altă țară, precum și pentru a afla ce limbă 
trebuie utilizată și ce informații trebuie incluse

Bibliotecă judiciară
pentru a găsi informații despre instrumentele juridice 
ale UE și surse pentru notificări, formulare, rapoarte, 
manuale etc.

Lista punctelor de contact
ale RJE pentru a găsi datele de contact ale acestora 
(protejate prin parolă)

Ce altceva 
se găsește 
pe site-ul RJE?
 ‣ Secțiuni dedicate privind OEA, MEA și probele 

electronice

 ‣ Situația punerii în aplicare a instrumentelor juridice 
ale UE în statele membre

 ‣ Informații despre sistemele naționale (din statele 
membre ale UE, din țările asociate și din țările 
candidate)

 ‣ Partenerii RJE

 ‣ O secțiune cu evenimente și una cu știri pentru o 
imagine de ansamblu asupra viitoarelor reuniuni RJE 
și a viitoarelor evenimente pentru parteneri, precum 
și asupra celor mai recente evoluții în domeniul 
cooperării judiciare în materie penală

Pentru mai 
multe informații 

 ‣ Consultați paginile Ghidului practic RJE de pe site-
ul RJE

 ‣ Urmăriți videoclipurile disponibile, precum videocli-
pul de prezentare a site-ului RJE și videoclipurile cu 
instrucțiuni privind diferitele instrumente

Cu o medie de 2,5 milioane de vizualizări 
pe an, site-ul RJE rămâne o sursă majoră 
de informații esențiale pentru practicieni. 
Prin urmare, una din sarcinile principale ale 
secretariatului RJE este aceea de a asigura 
calitatea conținutului platformei.
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