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DE

COLABORARE

Având în vedere prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de ordine interioară
al parchetelor aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2632/C/2014 din 30 iulie 2014,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.6 din
Statutul Fundaţiei Greenpeace România, ale Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 407/2006 a vânătorii
şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu
modificările şi completările ulterioare,
pentru îndeplinirea în comun a atribuţiilor din responsabilitatea acestora se
încheie prezentul PROTOCOL DE COLABORARE, denumit în continuare
PROTOCOL,
între:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI
JUSTTIŢIE. denumit în continuare PARCHETUL sau P.Î.C.C.J., reprezentat prin
domnul procuror general AUGUSTIN LAZĂR
Fundaţia Grecnpeace CEE România, denumită în continuare FUNDAŢIA,
reprezentată prin doamna director executiv PATRICIA PUŞCHILĂ,
LSCOPUL PROTOCOLULUI
Art. 1.
în conformitate cu atribuţiile şi competenţele specifice, cele două părţi semnatare
au convenit să colaboreze în scopul bunei administrări a actului de justiţie, pentru
creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire, descoperire şi combatere a oricăror fapte
păgubitoare pentru integritatea fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din
afara acestuia, precum şi pentru integritatea fondului cinegetic naţional şi, respectiv,
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afara acestuia, precum şi pentru integritatea fondului cinegetic naţional şi, respectiv,
integritatea mediului, denumite în continuare „domeniile la care se referă prezentul
PROTOCOL”.
II. DOMENIILE ŞI OBIECTIVELE PROTOCOLULUI
Art. 2.
Părţile semnatare urmăresc aplicarea cu eficienţă a legislaţiei din domeniul de
competenţă şi efectuarea de propuneri pentru promovarea proiectelor de acte normative
pe această linie, sens în care acestea îşi propun următoarele obiective:
a) Intensificarea şi diversificarea preocupărilor proprii în scopul aplicării eficiente a
capacităţilor specifice deţinute de părţile semnatare pentru prevenirea,
descoperirea şi combaterea faptelor penale din domeniile la care se referă
prezentul PROTOCOL;
b) Iniţierea şi dezvoltarea în comun a unor acţiuni şi programe, inclusiv
internaţionale, menite să conducă la o mai bună cunoaştere a problematicii
specifice domeniului de cooperare, a particularităţilor legislaţiei aferente şi a
nevoii aplicării acesteia;
c) punerea la dispoziţia PARCHETULUI, de către FUNDAŢIE , a informaţiilor şi
datelor - relevante şi utile - despre persoane, indicii materiale şi documentare,
stări şi circumstanţe în legătură cu comiterea unor posibile fapte care aduc atingere
domeniilor la care se referă prezentul PROTOCOL;
d) punerea la dispoziţia FUNDAŢIEI de informaţii de interes public, în condiţiile
art.50 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 în vederea efectuării unor analize
periodice asupra stării infracţionalităţii privind domeniile la care se referă
prezentul PROTOCOL, din care să fie decelate cauze şi concluzii, respectiv
premise de acţiune pe termen scurt şi mediu;
e) organizarea şi desfăşurarea unor sesiuni periodice regionale de dezbatere a
problematicii profesionale comune, cu prezentarea celor mai relevante cazuri
instrumentate ca urmare a sesizării FUNDAŢIEI.
HI. ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR
Art. 3.
în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse PARCHETUL are atribuţiile de mai
jos:
a) Asigură, prin procurorii desemnaţi să efectueze urmărirea penală, în cauzele
instrumentate în baza sesizărilor FUNDAŢIEI, valorificarea informaţiilor, datelor,
materialelor şi documentelor puse la dispoziţie de această organizaţie, din care
rezultă indicii de săvârşire a unor fapte care aduc atingere domeniilor la care se
referă prezentul PROTOCOL;
b) Ţine evidenţa cauzelor cu privire la care a fost informat/sesizat de FUNDAŢIE în
condiţiile art. 2, verifică modul de soluţionare a acestora şi pune la dispoziţia
FUNDAŢIEI informaţii de interes public, în condiţiile art.50 din Ordonanţa
Guvernului nr.26/2000 în scopul efectuării unor analize periodice asupra stării
infracţionalităţii privind domeniile la care se referă prezentul PROTOCOL, din
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care să fie decelate cauze şi concluzii, respectiv premise de acţiune pe termen scurt
şi mediu;
c)

Art. 4.
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, FUNDAŢIA are atribuţiile de mai jos:
a) Când, urmare a constatărilor cu ocazia vizitelor de monitorizare sau a oricăror
demersuri în realizarea obiectului său de activitate, se adresează unităţilor sau
structurilor de parchet cu denunţuri, plângeri sau orice alte sesizări,
informează de îndată şi P.Î.C.C.J. - Serviciul de îndrumare şi control, căruia îi
transmite o copie a actului de sesizare, menţionând data şi unitatea sau
structura de parchet la care sesizarea a fost depusă;
b) în cadrul colaborării, FUNDAŢIA transmite PARCHETULUI date şi informaţii
referitoare la:
- indicii vizând iniţierea sau pregătirea comiterii unor fapte care aduc atingere
domeniilor la care se referă prezentul PROTOCOL;
- aspecte conexe săvârşirii faptelor care aduc atingere domeniilor la care se referă
prezentul PROTOCOL: cauzele favorizante ale comiterii acestora, practici
infracţionale, alte elemente de natură să contribuie la justa soluţionare a cauzelor;
c) acordă sprijin procurorilor care efectuează sau supraveghează urmărirea penală
în cauze care privesc încălcarea faptelor care fac obiectul prezentului PROTOCOL,
precum şi organelor de poliţie judiciară din supravegherea acestora, asigurându-se că
personalul său răspunde, în cadrul prevăzut de Codul de procedură penală,
solicitărilor acestora de a declara în calitate de martori, de a furniza înscrisuri ori
probe materiale pe care le deţin, de a participa la activităţi de cercetare penală;
d)
La solicitarea parchetului, FUNDAŢIA participă la sesiunile de formare
profesională a procurorilor prin experţi desemnaţi din cadrul personalului său ori dintre
colaboratorii săi. în acest scop, comunică periodic P.Î.C.C.J. persoanele care pot fi
solicitate pentru activităţile de formare şi specializarea acestora.

IV. REGULI DE COLABORARE
Art. 5.
Colaborarea se realizează cu respectarea strictă a atribuţiilor şi competenţelor
părţilor semnatare, prevăzute de lege şi de prezentul PROTOCOL.
Art. 6.
Periodic, sau ori de câte ori situaţia impune, se vor realiza întâlniri de lucru în
vederea analizării activităţilor comune întreprinse şi a rezultatelor obţinute, precum şi
pentru identificarea unor modalităţi de eficientizare a colaborării în perspectivă.
Art. 7.
Informaţiile şi datele furnizate reciproc de părţile semnatare vor fi utilizate
numai pentru îndeplinirea atribuţiilor legale. în cazul în care informaţiile şi datele
furnizate nu pot fi valorificate ca material probator, acestea vor fi cunoscute numai de
către cei în drept.
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Art. 8.
(1) Schimbul de date şi informaţii se poate realiza prin următoarele forme:
a) note scrise de informare/sesizare;
b) suport optic;
c) fax securizat;
d) prin e-mail.
Art. 9.
(1) Fiecare parte acoperă din bugetul propriu cheltuielile aferente îndeplinirii
obligaţiilor care îi revin din prezentul Protocol.
(2) Niciuna dintre prevederile prezentului protocol nu poate fi interpretată ca
impunând vreuneia dintre părţi obligaţii de natură financiară ori susţinerea unor
activităţi cu costuri disproporţionate în raport cu cele corespunzătoare activităţilor ei
curente.
Art. 10.
(1) Mediatizarea cauzelor instrumentate potrivit prezentului PROTOCOL se
realizează în comun (comunicatul de presă va conţine siglele ambelor părţi şi va fi
transmis presei la momentul stabilit de comun acord) sau de către fiecare parte,
concomitent, situaţie în care FUNDAŢIA va solicita avizul procurorului de caz.
(2) Atunci când mediatizarea se face separat, se vor respecta următoarele:
a) conţinutul comunicatelor trebuie să fie similar, respectiv să se regăsească
informaţiile de interes public care nu prejudiciază instrumentarea cazului;
b) comunicatul unei părţi trebuie să recunoască, în mod adecvat, contribuţia
reprezentanţilor celeilalte părţi.
A rt 11.
(1) Specialişti desemnaţi de către părţi vor participa, sub coordonarea
reprezentanţilor PARCHETULUI, la elaborarea de proceduri comune de lucru privind
prevenirea, descoperirea şi combaterea faptelor care aduc atingere domeniilor la care se
referă prezentul PROTOCOL, precum şi la identificarea cauzelor şi condiţiilor care
favorizează şi generează infracţionalitatea din aceste domenii.
(2) Părţile îşi pun la dispoziţie materialele realizate în urma activităţilor
menţionate la alin. (1) pentru documentare şi utilizare în activitatea proprie.
V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 12.
Punerea în aplicare a prezentului PROTOCOL se realizează, la nivel central, de către
conducerea PARCHETULUI şi, respectiv, FUNDAŢIEI, iar la nivel teritorial de către
parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti conform competenţei.
Art. 13.
Conducerile celor două părţi pot conveni, în funcţie de situaţia şi dinamica stării
infracţionale, şi asupra altor domenii de cooperare, cu respectarea prevederilor
prezentului PROTOCOL.
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Art. 14.
Părţile îşi pot adresa invitaţii reciproce în vederea participării Ia sesiuni ştiinţifice,
simpozioane şi seminarii organizate pe probleme de interes comun.
Art. 15.
Părţile pot solicita reciproc evaluări asupra cauzelor şi condiţiilor care favorizează şi
generează infracţionalitatea din sfera faptelor care aduc atingere domeniilor Ia care se
referă prezentul PROTOCOL.
Art. 16.
Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării şi înregistrării sale de către
ambele părţi şi este valabil până la data de * c
posibilitatea prelungirii sale tacite
pentru perioade succesive de câte an. dacă niciuna din părţi nu a notificat celeilalte, cu cei
puţin 30 zile înainte de expirarea termenului, voinţa de a înceta colaborarea.

'y

Art. 17.

în vederea relaţionării, organizării şi desfăşurării acţiunilor comune şi pentru
gestionarea unor situaţii neprevăzute, se va desemna câte un reprezentant la nivelul
fiecărei părţi.
Art. 18.
în cazul în care, pe perioada de valabilitate a prezentului PROTOCOL, vor intra în
vigoare sau se vor abroga acte normative din domeniul specific, scopul şi obiectivele
acestuia se vor adapta corespunzător, prin încheierea unui act adiţional.
Art. 19.
Secţia resurse umane şi documentare şi Serviciul de îndrumare şi control din cadrul
PARCHETULUI şi Cabinetul Directorului executiv din cadrul FUNDAŢIEI vor pune în
aplicare dispoziţiile prezentului PROTOCOL.
Părţile au înţeles să încheie prezentul PROTOCOL, la sediul Parchetului de pe lângă
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , astăzi
în două exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.
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