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        Principiul cooperării se referă la toate statele lumii, indiferent 
de situația politică, nivel de dezvoltare sau mărime și nu admite 
excluderea unor state de la participarea la cooperarea 
internațională ori discriminări.41 

 
 
41 L. Dragne, Rolul Consiliului de Securitate în menținerea păcii și 
securității internaționale, Editura Pro Universitaria, București. 
2008, 174 
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          Admiterea unei obligații de cooperare a statelor tinde să 
înalțe legalitatea internațională pe o treaptă nouă, superioară, 
unde statele, popoarele, guvernele se privesc ca asociați la 
înfăptuirea de acțiuni comune în interes comun42. Existența unui 
drept al statelor de a coopera între ele este, de altfel, o 
componentă a dreptului lor de a participa, în condiții de egalitate, 
la viața internațională și la soluționarea marilor probleme cu care 
se confruntă omenirea43. 
 
42D.Mazilu, op.cit., p.184 
43P.Bărbulescu,Democratizarea relațiilor dintre state și noua ordine 
internațională, Editura Științifică, București, 1979, p.241 
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        Numai că lupta împotriva criminalității transfrontaliere a 
devenit imperioasă și statele au înțeles că le revine obligația de a 
coopera unele cu altele, pentru soluționarea oricărei probleme ce 
s-ar ivi sau pentru a preveni apariția unor stări conflictuale.  
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         Fiind vorba de crime internaționale, consolidarea cooperării 
juridice internaţionale este rezultatul unei lupte din ce în ce mai 
eficiente contra impunităţii cerută de o societate civilă vigilentă, 
luptă contra impunităţii ce constituie o condiţie sine qua non 
pentru restabilirea păcii şi democraţiei44. 
 
44 W. Bourdon, La cooperation judiciaire interetatique, în Herve 
Asceosio, Emmanuel Decaux, Alain Pellet, Droit international penal, 
Editions A. Pedone, Paris, 2000, p. 922 

 

 
Pagina 23 din monografia ”Asistența juridică internațională în materie penală” 
de Victoria CRISTIEAN, publicată în 2013, la editura Pro Universitaria, ISBN 978-
606-647-623-2 

Pag. 
27 

Se poate observa că, odată cu începutul unui nou mileniu, se 
înregistrează o evoluţie rapidă a dreptului internaţional penal In 
domeniul cooperării între state, ca urmare a mai multor factori45: 

 mondializarea majorităţii activităţilor umane, mobilitatea 
crescută persoanelor, a bunurilor, dispariția treptată a 
frontierelor din interiorul Europei toate au dus Ia 
dezvoltarea unei infracționalități cu caracter internațional 
care face necesară o cooperare internațională sporită din 
partea tuturor celor responsabili cu ordinea publică; 

 sofisticarea mijloacelor utilizate de marea infracționalitate 
internațională pentru a scăpa justiției şi/sau pentru a face 
imposibil de depistat urma veniturilor obținute din 
activitățile criminale; 

 internaționalizarea traficului de stupefiante şi a 
criminalității "gulerelor albe"46 echivalează cu o dificultate 
suplimentară pentru state în vederea identificării 
infractorilor precum şi confiscării veniturilor produse prin 
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astfel de activități dacă ținem seama de caracterul din ce în 
ce mai complex al tehnicilor de spălare a banilor. 

 
45 V.Cristiean, op.cit., p. 35 
46 Criminalitatea economico-financiară, cunoscută și sub 
denumirea de ”white collar crime” (criminalitatea gulerelor albe), 
generează cele mai mari prejudicii economiei mondiale. Acest 
fenomen se produce și se manifestă într-un mediu specific, al 
economiei și al finanțelor, care dispune de o mare diversitate de 
forme organizatorice, aflate într-o permanentă schimbare, care 
oferă o vastă gamă de posibilități de acțiune, dublate de tehnici 
corespunzătoare. Victimele acestui fenomen dar, în unele cazuri, și 
parteneri, sunt instituții guvernamentale, sectorul afacerilor, 
mediul financiar bancar – L.Dragne,G.D.Matei,A.Trancă, Financial 
crime in the romanian banking system, The international 
Conference Challanges of the Knowledge Society, Ed.Pro 
Universitaria, București, 2012, p.122 
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cu Luminița Dragne și Anamaria Trancă, articol ce este și el la rândul 
său unul plagiat în proporție de peste 60%. 

Pag. 
27 

 această internaţionalizare stă la baza fondării sistemelor de 
asistenţă judiciară şi de cooperare la nivel regional mai ales 
în cadrul Uniunii Europene. 
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Analizând dispozițiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciară în materie penală, Codul penal și Codul de procedură 
penală și nu în ultimul rând Constituția României, distingem mai 
multe principii care stau la baza cooperării judiciare internaționale 
în materie penală. Acestea sunt: 

 Principiul preeminenței dreptului internațional 

 Principiul respectării intereselor fundamentale ale 
României; 

 Principiul reciprocității și curtoaziei internaționale 

 Principiul recunoașterii și încrederii reciproce 

 Principiul legalității 

 Principiul non bis in idem 
 



 Principiul confidențialității 

 Principiul umanismului 

 Principiul imunității de jurisdicție. 
 
Reformularea textului din cartea lui Boroi și Rusu 
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        Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciară în materie penală, dispozițiile acestei legi se aplică în baza 
și pentru executarea normelor interesând cooperarea judiciară în 
materie penală, cuprinse în instrumente juridice internaționale la 
care România este parte, pe care le completează în situațiile 
nereglementate. 
 
 
 
 
Reformularea textului din cartea lui Boroi și Rusu 
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         Recunoașterea hotărârilor străine şi încrederea reciprocă 
reprezintă principii fundamentale ale cooperării judiciare. Nu se 
poate concepe cooperare judiciară în lipsa încrederii reciproce în 
sistemele de drept ale statelor participante în mecanismul de 
cooperare şi în garanțiile fundamentale oferite de acestea în 
procesul penal. Încrederea reciprocă duce implicit la recunoașterea 
hotărârilor unui alt stat în procedura cooperării judiciare, 
contribuind esențial la celeritatea şi eficiența procesului penal.51 
 
51 N.Neagu,  Cooperarea judiciară internațională în materie penală, 
Editura Universul Juridic, București, 2012, p.12 
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        Acest principiu presupune că nicio persoană nu poate fi trasă 
la răspundere penală de două ori pentru aceeași faptă. O asemenea 
dublă urmărire, respectiv dublă condamnare este pe de o parte 
resimțită ca nedreaptă de persoana în cauză, pe de altă parte este 
nedorită din punct de vedere social și al politicii de drept penal, din 
cauza caracterului său anti-resocializare.53 

 
53G.Tudor. M. Constantinescu,  Mandatul European de arestare, 
Editura Hamangiu, București, 2009, p. 215 
 
 
La pagina 215 din cartea citată nu există nicio astfel de trimitere.  
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       Problema a fost parțial atenuată prin luarea în considerare, în 
majoritatea statelor, a unei pedepse executate în străinătate în 
urma aceleiași fapte pentru care s-a pronunțat o hotărâre pe plan 
intern. Prin aceasta se reduc cel puțin urmările sancțiunilor pentru 
cel supus unei duble condamnări. 
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          Acest mare principiu de cooperare judiciară și-a câștigat de-a 
lungul timpului un loc de necontestat în ierarhia principiilor de 
drept internațional, în cazul ignorării sale existând în mare măsură 
pericolul, ca datorită mobilității în continuă creștere și a 
globalizării, pe baza criteriilor tradiționale de competență (criterii 
de aplicare a pedepselor): principiul teritorialității, principiul 
personalității și principiul universalității, o persoană să fie urmărită 
și eventual pedepsită pentru aceeași faptă de două sau chiar mai 
multe ori. 
 
 
Reformularea textului din cartea copiată 
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       Motivele unei urmăriri penale în mai multe state erau în special 
lipsa de încredere în caracterul obiectiv al hotărârilor străine, lipsa 
disponibilităţii de renunţare la suveranitatea statală, respectiv la 
revendicarea jurisdicţiei naţionale (proprii), diferenţelor dintre 
reglementările dreptului penal intern din fiecare stat, precum şi 
dificultăţile practice de recunoaştere a hotărârilor străine. O dată 
cu apropierea statelor, cu desfiinţarea graniţelor şi cu armonizarea 
progresivă a legislaţiei (în special cea a statelor membre UE), 
principiul fundamental „non bis in idem” câştigă tot mai mult teren 
pe plan internaţional.54 
 
54 R. Eckart Rainer, K. Ulrike,  Manual ”ne bis in idem”, p. 208 
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           Mai întâi, trebuie verificat dacă acordurile multilaterale ”non 
bis in idem” sunt aplicabile în relațiile dintre statele implicate, 
precum și dacă pe lângă acestea au fost semnate și convenții 
bilaterale, sau dacă există dispoziții naționale care să completeze, 
să dezvolte sau să limiteze reglementările ”non bis in idem. 
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           Vom prezenta în cele ce urmează principalele reglementări 
din dreptul internațional cu privire la principiul enunțat: 
           - Art. 4 din Protocolul nr. 7 la C.E.D.O. potrivit căruia:  
          1. Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către 
jurisdicții le aceluiași Stat pentru săvârșirea infracțiunii pentru care 
a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă 
conform legii şi procedurii penale ale acestui Stat. 
          2. Dispozițiile paragrafului precedent nu împiedică 
redeschiderea procesului, conform legii și procedurii penale a 
Statului respectiv, dacă fapte noi sau recent descoperite sau un 
viciu fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de natură să 
afecteze hotărârea pronunțată. 
           3. Nicio derogare de la prezentul articol nu este îngăduită în 
temeiul art. 15 din Convenție. 
 
Textul subliniat este o reformulare a celui original. 
 

 
Pagina 103 din Georgiana Tudor, Mariana Constantinescu, Mandatul european 
de arestare. Aspecte teoretice și practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 
2009, ISBN 978-606-522-139-0 

Pag. 
35-
36 

          În ceea ce privește domeniul de aplicare al Convenției, s-a 
arătat că prevederile menționate nu sunt valabile numai între două 
state contractante (de exemplu, statul solicitant şi statul solicitat); 
şi o sentință pronunțată într-un al treilea stat Schengen ridică o 
asemenea piedică în calea procedurii („prin intermediul unei părţi 
contractante"); nu este luată însă în considerare judecata dintr-un 
stat terţ55. 
 
55 R. Eckart, K.Ulrike, op.cit, p.209 
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       De asemenea, principiul își găsește aplicabilitatea și în 
situația în care o persoană este judecată într-un stat pentru fapte 
pentru care deja a fost condamnată in alt stat, chiar in situația în 
care Convenția menționată nu era încă în vigoare în acest din urmă 
stat la momentul pronunțării condamnării, câtă vreme ea era în 

 



vigoare în statele contractante respective la momentul aprecierii 
condițiilor de aplicare a principiului ne bis in idem de către instanța 
sesizată cu cea de-a doua judecată.56 

 
56 CJCE (Camera a doua), C-436/04, Hotărârea din 9 martie 2006,  
Van Esbroeck, pct.29-30 
 
 
Textul subliniat este o reformulare a celui original. 
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             În lipsa unei interpretări autentice a termenilor utilizați în 
art 54 C.A.A.S., în practică au apărut o serie de probleme legate de 
conținutul unor sintagme folosite de acestea, precum: ”hotărâre 
definitivă”, ”obiectul urmăririi penale”, ”aceleași fapte”, ”pedeapsa 
executată sau în curs de executare57. 
 
57 G.Tudor, M.Constaninescu, op.cit., p.240 
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Curtea a stabilit în cauza  Gozutok și Brugge, că principiul menționat 
anterior își are aplicabilitate, de asemenea, în cazul procedurilor 
urmate de stingerea acțiunii penale, prin care ministerul public 
dintr-un stat membru încetează urmărirea penală ca urmare a 
încheierii unei tranzacții între procuror și inculpat în urma căreia 
inculpatul trebuie să plătească vreo amendă58. 
 
58 CJCE, cazurile conexe C-187/01 și C-385/01, Hotărârea din 11 
februarie 2003, Gozutok și Brugge 
 
Textul subliniat este o reformulare a celui original. 
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           În acest sens, Curtea a arătat că, în primul rând, într-o 
asemenea procedură acțiunea penală se stinge ca urmare a unei 
decizii emise de o autoritate abilitată să participe la administrarea 
justiției penale în ordinea juridică națională. În al doilea rând, o 
procedură ca aceasta, ale cărei efecte, prevăzute de legea 
națională aplicabilă, sunt subordonate obligării învinuitului să 
îndeplinească anumite măsuri stabilite de Ministerul Public 
sancționează comportamentul ilicit imputat acestuia. 
             Nici un organ de jurisdicție nu intervine într-un asemenea 
caz iar decizia luată nu îmbracă haina juridică a unei hotărâri 
judecătorești. 
 
Textul subliniat este o reformulare a celui plagiat.  
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Principiul non bis in idem este aplicabil şi în cazul unei hotărâri prir. 
care se dispune achitarea pe motiv că a intervenit prescripţia 
răspunderii penale a inculpatului59 sau din cauza insuficienţei 
probelor. 
 
59 CJCE (Camera întâi), C-467/04, Hotărârea din 28 septembrie 
2006, Gasparini și alții. Curtea folosește aici termenul de 
”achitare”. În dreptul român, însă, în caz de prescripție a 
răspunderii penale, soluțiile ce se pot da sunt acelea de încetare a 
urmăririi penale (prin ordonanță dată de procuror, în faza urmăririi 
penale) sau a procesului penal (prin hotărâre dată de instanța 
judecătorească, în faza de judecată) 
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          Acest principiu nu poate fi aplicat însă cu privire la o decizie a 
autorităților din alt stat care închid cazul pe motiv că urmărirea 
penală a început într-un alt stat împotriva aceluiași învinuit și 
pentru aceleași fapte, în lipsa vreunei aprecieri asupra fondului 
cauzei.60 
 
60 CJCE (Camera a cincea), C-469/03, Hotărârea din 10 martie 2005,  
Filomeno Mario Miraglia 
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           O hotărâre luată după ce procurorul a dispus încetarea 
urmăririi penale pe motiv că urmărirea penală a fost începută într-
un alt stat membru, împotriva aceluiași învinuit şi pentru aceleași 
fapte, în lipsa vreunei aprecieri asupra fondului cauzei, nu 
reprezintă o ”hotărâre definitivă", în sensul art. 54 C.A.A.S. 
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         Principiul non bis in idem nu poate fi invocat nici în situațiile 
în care printr-un act procesual anterior, precum ordonanța 
procurorului, rezoluție, hotărâre, se pronunță o declinare de 
competență sau se constată vreo cauză de imposibilitate de punere 
în mișcare a acțiunii penale precum lipsa plângerii prealabile sau 
autorizarea organului competent. În toate aceste situații acțiunea 
penală poate fi pusă în mișcare ulterior după dispariția cauzei ce a 
împiedicat punerea în mișcare a acțiunii penale. 
 
 
Textul este o încercare nereușită de modificare a celui plagiat cu 
scopul ascunderii sursei inițiale dar și a creării unei aparențe de 
originalitate. 
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Mai mult, C.J.C.E. a arătat că acest principiu nu poate fi opus de un 
inculpat în sensul respingerii unei forme de cooperare judiciară 
internațională în materie penală în situația în care autoritățile 
judiciare dintr-un stat contractant au pronunțat o soluție de 
încetare a urmării penale în cazul în care, dispozițiile procesual 
penale din statul respectiv permit reînceperea urmăririi penale iar 
acțiunea penală nu este definitiv stinsă.61 

 
61 CJCE (Camera a șasea), Hotărârea din 22 decembrie 2008, 
Vladimir Turansky 
 
 
Textul este o încercare nereușită de modificare a celui plagiat cu 
scopul ascunderii sursei inițiale dar și a creării unei aparențe de 
originalitate. 
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Criteriul relevant pentru aplicarea noţiunii de ”aceleaşi fapte" este 
cel al identităţii actelor materiale. Puterea de apreciere în această 
privinţă revine instanţelor naţionale competente62, în funcţie de 
gradul de identitate şi conexitate dintre toate circumstanţele reale 
care trebuie comparate63. 
 
62CJCE (Camera a doua), C-436/04, Hotărârea din 9 martie 2006, 
Van Estbroek, CJCE (Camera întâi), C-150/05, Hotărârea din 28 
septembrie 2006, Van Straaten, pct. 41, CJCE (Camera întâi), C-
467/04, Hotărârea din 28 septembrie 2006,  Gasparini și alții, 
pct.32; CJCE (Camera a doua), C-288/05, Hotărârea din 18 iulie 
2007, Jurgen Kretzinger; CJCE (Camera a doua), C-367/05, 
Hotărârea din 18 iulie 2007,  Norma Kraaijenbrink. 
63 CJCE (Camera a doua), C-367/05, Hotărârea din 18 iulie 2007, 
Norma Kraaijenbrink. 
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          În acest sens, a subliniat Curtea că, din cauza absenței 
armonizării legislațiilor penale naționale, aprecieri întemeiate pe 
interesul juridic protejat ar fi de natură să creeze tot atâtea 
obstacole la libertatea de circulație în spațiul Schengen câte 
sisteme penale există în statele contractante. Prin urmare, se 
impune să se confirme faptul că instanțele naționale competente, 
chemate să stabilească dacă există identitate de acte materiale, 
trebuie să se limiteze la a analiza dacă acestea constituie un 
ansamblu de fapte indisolubil legate în timp, în spațiu, precum și 
prin obiectul lor, fără a considera ca fiind relevante aprecieri 
întemeiate pe interesul juridic protejat64. 
 
64 CJCE (Camera întâi), C-150/05, Hotărârea din 28 septembrie 
2006, Van Straaten, pct. 52, CJCE (Camera întâi), C-467/04, 
Hotărârea din 28 septembrie 2006,  Gasparini și alții, pct.56; CJCE 
(Camera a doua), C-436/04, Hotărârea din 9 martie 2006, Van 
Estbroek, pct.35-36,38; CJCE (Camera a doua), C-288/05, Hotărârea 
din 18 iulie 2007, Jurgen Kretzinger, pct.33-34; CJCE (Camera a 
doua), C-367/05, Hotărârea din 18 iulie 2007, Norma Kraaijenbrink, 
pct.27 
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           Rezultă că punctul de plecare al analizei noţiunii de „aceleaşi 
fapte" în sensul art. 54 C.A.A.S. îl reprezintă aprecierea globală a 
conduitelor ilicite concrete care au condus la cercetarea penală în 
faţa instanţelor din cele două state contractante. Astfel, art. 54 
C.A.A.S. devine aplicabil numai când instanţa sesizată cu cea de-a 
doua cauză penală constată că actele materiale formează un 
ansamblu indisolubil prin legăturile lor în timp, în spaţiu şi prin 
obiectul acestora65. 
 

 



65 CJCE (Camera a doua), C-367/05, Hotărârea din 18 iulie 2007, 
Norma Kraaijenbrink, pct.28 
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        Simpla împrejurare că instanța sesizată în cea de a doua cauză 
constată că autorul prezumtiv al acestor fapte a acționat în 
realizarea aceleiași rezoluţii infracționale nu va fi suficientă pentru 
a asigura existenţa unui ansamblu de circumstanţe concrete 

indisolubil legate între ele care intră în sfera noţiunii de „aceleaşi 
fapte" în sensul art. 54 C.A.A.S.66 
 
66 CJCE (Camera a doua), C-367/05, Hotărârea din 18 iulie 2007, 
Norma Kraaijenbrink, pct.29 
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           Fapte diferite constând, în principal, pe de o parte, în 
deținerea  într-un stat contractant a unor sume de bani provenite 
din traficul de substanțe narcotice şi, pe de altă parte, în 
convertirea sumelor de bani obținute de asemenea dintr-un astfel 
de trafic la casele de schimb valutar situate într-un alt stat 
contractant, nu trebuie considerate ”aceleași fapte” în sensul art. 
54 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen  
numai prin prisma faptului că instanța națională competentă 
constată că respectivele fapte sunt legate între ele prin aceeași 
rezoluție infracțională67. 
 
67 CJCE (Camera a doua), C-367/05, Hotărârea din 18 iulie 2007, 
Norma Kraaijenbrink 
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       În plus, s-a precizat că din art. 58 C.A.A.S. rezultă că statele 
contractante au dreptul să aplice dispoziții de drept intern mai largi 
bazate pe principiul non bis in idem cu privire la hotărârile 
judecătorești pronunțate în străinătate. 
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          În subsidiar, art. 58 C.A.A.S. permite aplicarea 
reglementărilor de drept naţional referitoare la principiul non bis 
in idem în ceea ce priveşte condamnări le pronunţate în străinătate. 
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         În sensul textului menționat, noțiunea de ”procedură penală” 
trebuie interpretată în lumina principiilor generale aplicabile 
expresiilor  acuzație în materie penală și  pedeapsă menționate în 
art. 6 și 7 din Convenție. În acest scop, trebuie să se țină seama de 
încadrarea juridică dată faptei în dreptul intern, precum  și de 
natura acesteia. De asemenea, trebuie avute în vedere natura și 
gravitatea măsurii luate, precum și calificarea acesteia în dreptul 
intern, pentru a vedea dacă ea a fost stabilită ca urmare a unei 
condamnări pentru săvârșirea unei infracțiuni și procedurilor 
conexe adoptării și executării sale68. 
 
68CEDO, Decizia Nilsson împotriva Suediei, din 13 decembrie 2005 
 
 
 
Dorel MATEI nici nu realizează că textul original distinge între 
Convenția (cea de aplicare a Acordului Schengen) și Convenția 
(Europeană a Drepturilor Omului). Citind textul scris de el s-ar 
înțelege că este vorba tor de C.A.A.S. 
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        O situație deosebită o regăsim în cazul concursului ideal de 
infracțiuni. Reamintim că ne regăsim în fața concursului ideal de 
infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune, săvârșită de aceeași 
persoană, datorită împrejurărilor în care a avut loc și urmărilor care 
le-a produs, întrunește elementele mai multor infracțiuni. Arătăm 
că nu încalcă principiul non bis in idem în cazul concursului ideal de 
infracțiuni deoarece deși manifestarea în realitatea obiectivă este 
una singură consecința pe planul răspunderii penale este una 
multiplă astfel încât făptuitorul poate fi tras la răspundere penală 
pentru ambele infracțiuni, chiar dacă ele rezultă în urma unei 
singure acțiuni. 
         În cazul în care infracțiunile pentru care este condamnată o 
persoană diferă în ceea ce privește elementul material al laturii 
obiective sau în ceea ce privește latura subiectivă nu suntem în 
prezența vreunei încălcări a principiului non bis in idem. 
 
 

 



Din nou, textul ”tezei de doctorat” este o încercare nereușită de 
modificare a celui plagiat cu scopul ascunderii sursei inițiale dar și 
a creării unei aparențe de originalitate. 
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              Din punct de vedere istoric, procedura "scrisorilor 
rogatorii" se baza inițial pe principiul reciprocității şi nu pe tratate. 
Astfel, statul solicitat nu avea nici o obligație juridică în a accepta 
cererea făcută de alt stat şi de a acționa ca atare. Din punct de 
vedere formal, procesul de transmitere a "scrisorii rogatorii" a fost 
şi este unul deosebit de anevoios: tribunalul care inițiază cererea o 
va transmite, în concordanță cu protocolul juridic al sistemului 
juridic din statul său, către cea mai înaltă autoritate juridică din 
statul său. De aici, cererea va ajunge la ministerul de justiție, care 
o va transmite apoi ministerului de externe, care o va trimite 
ambasadorului acreditat în statul căruia i se face solicitarea. 
Ambasadorul, la rândul său trimite cererea ministerului de externe 
din statul solicitat, şi este respectat același curs al transmiterii în 
acel stat până ce solicitare ajunge la tribunalul competent. 
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           În 1995, când aceasta a intrat în vigoare, a abolit controalele 
la frontierele interne ale statelor semnatare şi a creat o singură 
frontieră externă, unde verificările pentru accesul în spaţiul 
Schengen se desfăşoară conform unor proceduri identice. Au fost 
adoptate reguli comune privind vizele, dreptul la azil şi verificările 
la frontierele externe, pentru a permite libera circulaţie a 
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persoanelor în cadrul statelor semnatare fără a perturba legea şi ordinea. 



persoanelor în cadrul statelor semnatare fără a perturba legea şi 
ordinea. 
             În consecinţă, pentru a reconcilia libertatea şi securitatea, 
această libertate de circulaţie a fost însoţită de aşa-numite măsuri 
„compensatorii”. Acestea presupuneau îmbunătăţirea cooperării şi 
a coordonării dintre poliţie şi autorităţile judiciare, în scopul 
asigurării securităţii interne şi, în special, al combaterii crimei 
organizate. Acestea considerente au stat la baza înfiinţării 
Sistemului de Informaţii Schengen , o bază de date sofisticată, 
utilizată de autorităţile statelor membre Schengen în vederea 
schimbului de date privind anumite categorii de persoane şi bunuri. 
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Spaţiul Schengen şi cooperarea,  
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… iar de alți autori (să recunoaștem, cu o mai mică experiență în 
analiza actelor internaționale) drept  șansa unui nou început pentru 
cooperarea judiciară în materie penală între statele membre ale 
Uniunii Europene79. 
 
79 F.R.Radu,  op.cit., p. 67 
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        Dispoziţiile referitoare la spaţiul de libertate, securitate şi 
justiţie au fost grupate în al cincilea titlu, ce este inserat în Tratatul 
asupra funcționării Uniunii, și care cuprinde 5 capitole: 
        Dispoziții generale; 
       Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea; 
       Cooperarea judiciară în materie civilă; 
       Cooperarea judiciară în materie penală; 
       Cooperarea polițienească. 
       Cu ușurință se poate observa că s-a renunțat la structurarea pe 
piloni a Uniunii. Ca o consecință a renunțării la această construcție, 
ceea ce odată era denumit spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, 
ce apartinea în mare parte pilonului trei, şi într-o anumită măsură 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/LSU/?uri=CELEX%3A42000A0922(01)


şi primului pilon, a intrat în sfera globală a dreptului comunitar şi 
mai mult decât atât în sfera de competenţă a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene.81 
        Aceasta înseamnă, că s-au format premisele unui spațiu penal 
european ce a depășit limitele teritoriale ale statelor componente 
ale Uniunii. 
 
 
 
81 L.M.Vlădilă, Analele Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu 
Jiu, Seria Științe Juridice, Nr. 1/2011 
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      Tratatul de la Lisabona (2009) prevede fuziunea celor trei piloni. 
Prin aceasta, aspectele privind spațiul de libertate, securitate și 
justiție, care erau tratate prin metoda interguvernamentală, au fost 
comunitarizate. Unind întregul pilon al II-lea cu pilonul I, Tratatul 
de la Lisabona supune întreaga materie regulilor 
”federalizatoare”82 ale pilonului I. Astfel, toate problemele legate 
de cooperarea polițienească și judiciară în materie penală au fost 
alăturate prevederilor referitoare la vize, imigrare, azil  și alte 
politici legate de libera circulație a persoanelor din fostul pilon I. 
Trecerea în totalitate a acestui domeniu sub incidența procedurilor 
caracteristice fostului pilon I, are ca efect supunerea măsurilor 
adoptate unui control democratic și judiciar inexistent până acum. 
Totodată, are loc o eficientizare a procesului decizional, grație 
faptului că nu va mai fi necesară întrunirea unanimității în Consiliu 
pentru adoptarea actelor, (cu puține excepții)83. 
 
82 B.Andreșan-Grigoriu, T.Ștefan, Tratatele Uniunii Europene, 
Versiune oficială consolidată ca urmare a intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, (Comentariu pe marginea Tratatului de 
Reformă), București, Ed. Hamangiu,2010, p.VIII 
83 L.Tomescu Luciana, Spațiul European de libertate securitate și 
justiție – Modificări aduse prin Tratatul de la Lisabona, Revista de 
Drept Public – supliment 2012, Editura Universul Juridic, București, 
2012, p.120 
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        Eliminarea structurii bazate pe ”piloni” a legislației UE, face ca 
aspectele abordate anterior în cadrul celui de-al treilea pilon, 
precum cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea 
polițienească, să fie abordate în temeiul aceluiași tip de norme ca 
aspectele referitoare la piața unică. 
        Prin abolirea formală a pilonilor I și III, spațiul de libertate, 
securitate și justiție intră sub incidența dreptului comunitar, iar 
codecizia și majoritatea calificată sunt extinse84, deși rămân 
posibile inițiativele din partea statelor membre. 
 

 

 



84 Principalele domenii care încetează să mai facă obiectul votului 
în unanimitate în cadrul Consiliului și consultare simplă a 
Parlamentului European (PE), intrând în sfera procedurii legislative 
ordinare cu vot cu majoritate calificată în cadrul Consiliului și a 
competențelor colegislative depline ale Parlamentului European 
(anterior procedura de codecizie): o parte din normele privind 
vizele și permisele de ședere de scurtă durată (art. 77 TFUE), 
imigrația ilegală (art. 79 TFUE), cooperarea judiciară în materie 
penală (art. 82-86 TFUE), Eurojust (art. 85 TFUE), cooperarea 
polițienească neoperațională (art. 87 TFUE), Europol (art. 88 TFUE). 
Domeniile care continuă să facă obiectul votului în unanimitate în 
cadrul Consiliului (cu simpla consultare a PE): pașapoartele și cărțile 
de identitate (art. 77 TFUE), dreptul familiei (art. 81 TFUE), 
cooperarea polițienească operațională (art. 87 TFUE). 
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            Astfel, potrivit Tratatului, integrarea în sfera legislației este 
îmbinată cu proceduri de ”frânare de urgență”, care permit statelor 
membre să se adreseze European atunci când sunt în joc interese 
vitale. 
           Drept urmare, măsurile din aceste domenii, la nivelul UE și la 
nivel național, vor face obiectul controlului jurisdicțional al Curții 
de Justiție. 
           De asemenea, observăm un rol crescut al legiuitorului 
național în sensul că parlamentele statelor membre dobândesc 
atribuții sporite în procesul de emitere de avize în domeniile 
justiției și securității. 
            Cu privire la dreptul la iniţiativă, norma generală a UE este, 
de asemenea, valabilă în domeniul JAI: Comisia Europeană este cea 
care propune noi acte legislative. Cu toate acestea, Tratatul de la 
Lisabona introduce posibilitatea ca iniţiativa să aparţină unui sfert 
din statele membre ale UE. Aceasta se aplică în trei domenii (art. 
76 TFUE): cooperarea judiciară in materie penală, cooperarea 
polițienească, cooperarea administrativă. 
            Pe cale de consecinţă, procesul decizional câştigă la capitolul 
celeritate prin eliminarea regulii unanimităţii care în multe situaţii 

 

 

 

 



ducea la blocaje instituţionale, putând însa ridica probleme de 
legitimitate sau cel puţin de implementare a legislaţiei comunitare 
la nivel naţional, şi facem aici referire la statele ce s-ar fi opus 
anumitor măsuri. 
             În domeniul controlului la frontiere, (art. 77 TFUE), noul 
Tratat prevede posibilitatea stabilirii progresive a unui sistem 
integrat de gestiune a frontierelor externe ale Uniunii şi, respectiv, 
consolidarea competenţelor FRONTEX – Agenţia europeană pentru 
gestionarea cooperării operaţionale la frontierele externe85. 
 
85L.Tomescu, op.cit., p.122 
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           În contextul creşterii fluxurilor de imigranţi dinspre statele 
terţe, preocupările statelor membre s-au îndreptat inclusiv către 
crearea unor reguli comune și a unui regim  unitar în domeniul 
azilului. În acest sens, Tratatul creează bazele unui sistem european 
comun în domeniul azilului , (art. 78 TFUE) care ar putea conduce la 
instituirea unei politici comune a azilului la nivel european. 
           În același timp, Tratatul de la Lisabona confirmă 
angajamentul UE pentru o politică comună în domeniul migrației 
(art. 79 TFUE). O abordare coerentă a migrației va permite o 
gestionare eficientă a fluxurilor migratoare, în acord cu evoluția 
economică și demografică a Uniunii. Noul Tratat va consolida 
instrumentele UE pentru combaterea traficului de persoane. 
           În ceea ce privește cooperarea judiciară în materie civilă, 
art.81 TFUE (ex- art.65 CE) prevede că este de maximă importanță 
pentru Uniune recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești 
şi a celorlalte decizii jurisdicționale. De asemenea, referitor la 
cooperarea judiciară în materie penală, art.82 (ex-art.31 TUE)  
prevede că aceasta se întemeiază în cadrul Uniunii pe același 
principiu al încrederii reciproce în validitatea hotărârilor 
judecătorești. În ambele domenii, Parlamentul European şi 
Consiliul au competența de a adopta măsuri, pe calea procedurii 
legislative de drept comun. 

 

 

 
 
 
 
 



         Totodată, potrivit art. 83 TFUE (ex-art. 31 TUE), Tratatul face 
posibilă adoptarea unor reguli minime pentru definirea şi 
condamnarea anumitor infracțiuni transfrontaliere în domeniul 
marii criminalități transfrontaliere, precum terorismul şi traficul 
ilicit de droguri (deja existente), la care se adaugă: traficarea 
fiinţelor umane în special a femeilor şi copiilor, traficul de 
armament, cybercrime, infracţiunile de corupţie . Astfel, Uniunea 
Europeană poate să acţioneze mai eficient împotriva grupărilor 
criminale, să promoveze şi să sprijine acţiunile în domeniul 
prevenirii criminalităţii şi să contribuie la combaterea terorismului 
prin îngheţarea activelor.86 Pentru a putea răspunde într-un mod 
mai eficient acestor ameninţări, Tratatul de la Lisabona 
consolidează Eurojust, precum şi Europol. 
           În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Uniunea Europeană beneficiază de o capacitate extinsă de acţiune 
în materie de libertate, securitate şi justiție, ceea ce aduce avantaje 
directe în ceea ce privește capacitatea sa de a se lupta împotriva 
criminalității și a terorismului. 
 
86A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediția a IV-a revăzută și 
adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009), București, Ed. 
Universul Juridic, 2010, p.76 
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           Apariţia Eurojust, având ca obiectiv coordonarea activităţilor 
desfăşurate de către autorităţile naţionale însărcinate cu urmărirea 
penală, a fost decisă de către Consiliul European de la Tampere. în 
acest sens, în conformitate cu prevederile punctului 46 din decizia 
Consiliului European de la Tampere, mai multe State membre (RF. 
Germania, pe de o parte şi Portugalia, Franţa, Suedia şi Belgia, pe 
de altă parte), au prezentat Consiliului, în cursul anului 2000, pe 
baza articolului 34.2 din Tratatul Uniunii Europene, proiecte de 
decizii cadru pe această temă89. 
 

 

 
 

 



89I. Hurdubaie, Instrumente ale cooperării internaționale în 
domeniul valorificării mijloacelor criminalistice de probațiune, Ed. 
Era, București, 2007, p.42 
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           Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene 
(Eurojust) a prin Decizia Consiliului 2002/1187 /JAI din28.02.2002 
privind instituirea Eurojust, modificată prin Decizia Consiliului 
9009/426/JAI din 16 decembrie 2008, cunoscută și sub numele de 
Noua Decizie Eurojust90. 
 
90 Jurnalul Oficial L 138, 04/06/2009 p. 0014-0032 
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Aceste persoane sunt numite din rândul magistraților sau 
polițiștilor, având o bogată experiență profesională și o înaltă 
calificare profesională. 
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              Eurojust are în competenţa sa în special infracţiunile grave, 
de criminalitate organizată, iar obiectivele acestuia sunt 
următoarele (art. 3 în varianta consolidată):  
a) stimularea şi îmbunătăţirea coordonării, între autorităţile 
competente ale Statelor Membre, a investigaţiilor şi urmăririlor din 
Statele Membre, luând în considerare orice cerere provenită de la 
o autoritate competentă a unui Stat Membru şi orice informaţii 
transmise de orice organism competent in virtutea prevederilor 
adoptate în cadrul tratatelor; 
b) îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile judiciare din țările 
membre ale Uniunii Europene, cu precădere prin facilitarea 
executării cererilor vizând asistenţa juri di că internaţionale şi 
extrădarea persoanelor;  
c) sprijinirea, în alt mod, a autorităţilor competente pentru 
eficientizarea acţiunilor lor de investigaţii şi urmărire. În 
conformitate cu regulile stabilite şi la cererea unei autorităţi 
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competente a unui Stat Membru, Eurojust poate de asemenea să 
participe la acţiunile de investigaţii şi urmărire doar în legătura cu 
acel stat membru şi un stat terţ în cazul în care a fostîncheiat un 
acord de cooperare sau dacă într-un anumit caz există un interes 
esenţial în acordarea acestei asistenţe. 
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           În vederea schimbului de informaţii, Eurojust a încheiat 
acorduri de cooperare cu Europol, OLAF, CEPOL, Reţeaua Judiciară 
Europeană (în materie penală), UNDOC, lber-RED, precum și cu 
state terțe (SUA, Islanda, Elveția, etc.). De asemenea, Eurojust a 
stabilit contacte cu 24 state terțe (Canada, Egipt, Republica 
Moldova, Rusia, Turcia etc.) 
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             În conformitate cu modalitățile prevăzute în decizie şi la 
cererea unei autorități competente a unui stat membru, Eurojust 
poate, de asemenea, să sprijine anchete sau urmăriri penale 
privind doar acest stat membru şi un stat terț, în cazul în care un 
acord stabilind o cooperare în temeiul art. 27 alin. 3 a fost încheiat 
cu acel stat sau atunci când, într-un caz particular, există un interes 
fundamental pentru a oferi acest sprijin92. 
 
92Art. 3 din Decizia Consiliului nr. 2002/187/JAI de instituire a 
Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de 
criminalitate 
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         Eurojust întreţine cu Reteaua judiciară europeană relaţii de 
complementaritate care include următoarele aspecte93: 
a) Eurojust are acces la informaţiile obţinute la nivel central prin 
Reteaua judiciară europeană şi la reţeaua de telecomunicaţii; 
b) secretariatul Reţelei judiciare europene este plasat în cadrul 
secretariatului Eurojust, primul formând o unitate distinctă şi 
autonomă pe plan funcțional care beneficiază de mijloacele 
Eurojust; 

 



c) membrii naționali Eurojust pot participa la reuniunile Reţelei 
judiciare europene, iar persoanele care formează punctele de 
contact ale acesteia pot fi invitate la reuniunile Eurojust. 
 
93 Ovidiu Tinca, EUROJUST - organ al Uniunii Europene în lupta 
împotriva criminalităţii, în Revista de drept comercial nr. 6/2002, 
p.80 
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