Pot adresa o întrebare
PC-OC?
Întrebările despre aplicarea sau interpretarea instrumentelor Consiliului
Europei în domeniul cooperării
internaționale în materie penală sunt
binevenite. Acestea vor ajuta PC-OC să
continue dezvoltarea acestor instrumente. Întrebările pot fi adresate
reprezentantului vostru național la
PC-OC.
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Întrebările despre funcționarea și
activitățile PC-OC pot fi transmise
Secretariatului la următoarea adresă
de e-mail: DGI.tcj@coe.int.

Departamentul de Drept penal
Direcţia Generală drepturile omului și statul de drept
Dreptul de autor asupra versiunii originale aparține
Consiliului Europei (© Consiliul Europei).
Prezenta traducere se publică cu acordul Consiliului
Europei și este efectuată de către Ministerul Justiției,
România.

Susținerea și dezvoltarea
cooperării judiciare
internaționale în materie penală

Susținerea și dezvoltarea
cooperării judiciare
internaționale în materie
penală
Cooperarea judiciară internațională are la
bază trei principii fundamentale, respectiv
> Spiritul de cooperare;
>	Cunoașterea instrumentelor juridice
aplicabile;
>	Folosirea adecvată a instrumentelor disponibile pentru facilitarea cooperării.
Comitetul cunoscut sub denumirea de
PC-OC (Comitetul de experți privind
funcționarea Convențiilor Europene de
cooperare în materie penala) joacă un rol
important în cooperarea internațională în
materie penală.

Ce este PC-OC?

Pagina de internet

PC (Probleme penale) - OC (Operarea
Convențiilor) este un comitet al Consiliului
Europei în domeniul cooperării internaționale
în materie penală care își desfășoară activitatea sub autoritatea Comitetului European
pentru Probleme Penale (CDPC).

O pagina de internet (www.coe.int/
tcj) a fost creată conținând informații
utile și documente privind cooperarea. Practicienii din toate Statele Parte la
convențiile Consiliului Europei privind
cooperarea internațională în materie
penală sunt invitati să consulte pagina de
internet a PC-OC.

PC-OC monitorizează aplicarea convențiilor
Consiliului Europei privind cooperarea
internațională în materie penală (în special
extrădarea, asistența judiciară și transferul
persoanelor condamnate) și propune noi
instrumente în acest domeniu. De asemenea,
acesta elaborează instrumente utile, precum
informații despre țări, formulare standard, linii
directoare concrete, etc., dedicate practicienilor care lucrează cu aceste instrumente.
Comitetul este format din reprezentanți ai
autoritatilor centrale din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei și observatori.
Practicienii naționali pot beneficia de expertiza Secretariatului PC-OC și a experților lor
naționali.

Pagina de internet a PC-OC conține:
>	Informații cu privire la activitățile PC-OC
inclusiv privind reuniunile și activitățile
trecute și viitoare;
> 	Informații cu privire la normele și documentele de referință destinate practicienilor (informații despre țări, instrumente
de implementare) în domeniile principale ale activității PC-OC ;
>
Jurisprudența relevantă a Curții
Europene pentru Drepturile Omului;
> Arhiva activităților trecute, studii, rapoarte și publicații de interes;
> Legături utile către alte pagini de internet de interes pentru activitățile PC-OC.

