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          Instituția extrădării aparține mai multor domenii de drept, 
aflându-se la intersecția dintre dreptul internațional public, 
dreptul național şi dreptul penal internațional. 
         Aceasta completează în cel mai fericit mod normele penale 
privind aplicarea legii penale în spațiu, fiind cea mai veche formă 
de colaborare a statelor în combaterea infracționalității şi cea mai 
elaborată din punct de vedere normativ.167 
 
167 R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminnel, Cujas, Paris, 1973, 
p. 201, apud M. Basarab, V. Paşca, Gh. Mateuţ, C. Butiuc, Codul 
penal comentat. Vol. I. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 
2007, p. 28. Fondatorul teoriei dreptului de extrădare este 
considerat Hugo Grotius (1583-1645), el fiind cel care a prezentat 
în opera sa, De iure belli ac pacis, teza că toate statele sunt 
obligate să predea sau să urmărească o persoană care încalcă 
legea (aud dedere, aut punire). Instituţia extrădării a ajuns însă la 
o transpunere generală abia după ce două principii fundamentale 
au găsit recunoaştere universală pe continentul european: azilul 
politic şi refuzul extrădării propriilor cetăţeni (a se vedea U. 
Kathrein, C.G. Miron, A. Ploscă, Fl.R. Radu, E. Rainer, M. Salamun, 
M. Zainea, Cooperarea judiciară în materie penală. Manual de 
aplicare a mandatului european de arestare, Proiect Phare, 
Centrul de Competenţă Juridică, Viena, 2007, p. 168). 
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       Extrădarea se poate cere fie în vederea urmăririi penale sau 
judecăţii, fie în vederea executării unei pedepse pronunţate de 
instanţele judecătoreşti ale statului solicitant.168 

 

168 Cu privire la definiţiile date extrădării, a se vedea V. Dongoroz, 
S. Kahane, I. Oancea, R. Stănoiu, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, V. 

 
 



Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea 
generală, ed. a 2-a, vol. I, Ed. Academiei Române, Ed. All Beck, 
Bucureşti, 2003, p. 61; C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal 
român. Partea generală, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, 
Bucureşti, 2002, p. 65; C. Bulai, Manual de drept penal. Partea 
generală, p. 110-111; M. Basarab, V. Paşca, Gh. Mateuţ, C. Butiuc, 
op. cit., p. 27 şi urm. 

 

 
 
Pagina 1-2 din monografia ”Mandatul european de arestare: aspecte teoretice 
și practică judiciară” de Georgiana Tudor, Mariana Constantinescu publicată în 
2009, la editura Hamangiu, ISBN 978-606-522-139-0 

Pag. 
172 

          Constituția României prevede în articolul 19 că cetăţenii 
români nu pot fi extrădați sau expulzați singura excepție fiind în 
situația în care statul român  este parte la convenții 
internaționale, extrădarea operând în acest caz doar în condițiile 
strict și limitativ prevăzute de lege și în bază de reciprocitate. 
          Măsura extrădării nu poate fi dispusă decât prin intermediul 
unei hotărâri judecătorești. 
          Potrivit art. 9 din Codul Penal al României, extrădarea se 
acordă sau poate fi solicitată pe bază de convenţie internaţională, 
pe bază de reciprocitate şi, în lipsa acestora, în temeiul legii. 
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Dispoziţiile legale menţionate stabilesc, aşadar, nu numai sursele 
juridice ale extrădării, dar şi ordinea în care acestea trebuie să 
funcţioneze: mai întâi convenţiile, apoi declaraţiile de 
reciprocitate şi, numai în lipsa acestora, legea internă. 
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       În doctrină se arată că normele din dreptul intern privind 
extrădarea au un caracter subsidiar, rolul lor fiind în special 
orientativ la încheierea convenţiilor, urmând ulterior a funcționa 
după principiile normelor interpretative raportat la acele 
convenții.170 

 

170 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, R. Stănoiu, I. Fodor, N. 
Iliescu, C. Bulai, V. Roşca, op. cit., p. 61. 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat.  
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         După modul de dispunere a extrădării, identificăm trei mari 
sisteme: 
a) sistemul politic – în aceste sisteme de drept extrădarea are 
natura unui act politico-administrativ, în care organele 
administrației centrale apreciază asupra oportunității acordării 
extrădării pe considerente de oportunitate, persoana solicitată 
neavând vreun instrument de contestare a deciziei; 
b) sistemul jurisdicţional – în cadrul acestui sistem asupra 
extrădării decid organele judecătorești prin hotărâre, procesul 
îndeplinind exigențele de publicitate și contradictorialitate. 
Hotărârea este supusă cel puțin unei căi de atac. Acest sistem îl 
regăsim și în România, procedura extrădării fiind detaliată în 
dispozițiile Legii 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internațională în materie penală171. 
c) sistemul mixt – este un sistem politico-jurisdicțional în care 
organele judecătorești se pronunță cu privire la îndeplinirea 
criteriilor de extrădare din punct de vedere al dispozițiilor legale, 
în condiții de contradictorialitate și prin pronunțarea unei hotărâri 
judecătorești numai că aceasta are doar valoarea unui aviz pentru 
Guvern care va decide asupra măsurii extrădării pe considerente 
de oportunitate, executivul nefiind ținut de dispozițiile hotărârii 
judecătorești. Acest sistem a fost reglementat în România prin 
Lege nr. 4/1971.  
 

 

 
 



Plagiat prin reformularea textului copiat. Este ”admirabilă” 
încercarea, nereușită, a ”doctorandului” în transformarea textului 
copiat într-unul ”original”. Uită însă chestiuni ce țin de esența 
dreptului și a logicii primare: face confuzie între instituții și acte 
(introduce o nouă categorie de acte, cele politico-
administrative!!!!!) și afirmă ”oportunitatea…pe considerente de 
oportunitate”. În plus, la sistemul jurisdicțional, de unde o fi tras 
”doctorandul” concluzia că în toate aceste sisteme ”hotărârea 
este supusă cel puțin unei căi de atac.” Fără a evidenția o analiză 
de drept comparat??? 
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       În urma ratificării de către România a Convenţiei europene de 
extrădare, împreună cu protocoalele sale adiţionale, prin Legea 
nr. 80/1972172, s-a simțit nevoia unei reglementări noi în materia 
extrădării, fiind edictată în acest sens Legea 302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 
         Legea instituie condiţii privitoare la extrădare care trebuie să 
fie întrunite în persoana condamnatului dar și cu privire la natura 
infracțiunilor în cauză ori cuatumul pedepselor. 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat. Se observă cu puterea 
evidenței că monografia Georgianei Tudor este baza acestui 
capitol 
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        Nu pot fi extrădați de către România, potrivit art. 19 alin. (1) 
din Legea 302/2004: 
a) cetăţenii români, dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la 
art. 20173 din Legea 302/2004; 
b) persoanele cărora li s-a acordat dreptul de azil în România; 
c) persoanele străine care se bucură în România de imunitate de 
jurisdicţie, în condiţiile şi în limitele conferite prin convenţii sau 
prin alte înţelegeri internaţionale; 
d) persoanele străine citate din străinătate în vederea audierii ca 
părţi, martori sau experţi în faţa unei autorităţi judiciare române  

 



solicitante, în limitele imunităţilor conferite prin convenţie 
internaţională. 
 
173Potrivit art. 20 din Legea nr. 302/2004 (Extrădarea cetăţenilor 
români):  
(1) Cetăţenii români pot fi extrădaţi din România în baza 
convenţiilor internaţionale multilaterale la care aceasta este parte 
şi pe bază de reciprocitate, dacă este îndeplinită cel puţin una 
dintre următoarele condiţii: 
a) persoana extrădabilă domiciliază pe teritoriul statului solicitant 
la data formulării cererii de extrădare; 
b) persoana extrădabilă are şi cetăţenia statului solicitant; 
c) persoana extrădabilă a comis fapta pe teritoriul sau împotriva 
unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, dacă 
statul solicitant este membru al Uniunii Europene. 
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi c), atunci când extrădarea 
se solicită în vederea efectuării urmăririi penale sau a judecăţii, o 
condiţie suplimentară este ca statul solicitant să dea asigurări 
considerate ca suficiente că, în cazul condamnării la o pedeapsă 
privativă de libertate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, 
persoana extrădată va fi transferată în vederea executării 
pedepsei în România. 
(3) Cetăţenii români pot fi extrădaţi în baza dispoziţiilor tratatelor 
bilaterale şi pe bază de reciprocitate. 
(4) În scopul constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. 
(1)-(3), Ministerul Justiţiei poate solicita prezentarea unui act 
emis de autoritatea competentă a statului solicitant. 
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        Extrădarea poate fi refuzată sau amânată în situația în care 
acest lucru ar fi susceptibil de consecințe severe asupra sănătății 
persoanei solicitate174. 
        Într-un astfel de caz de refuz, persoana solicitată nu este la 
adăpost de răspundere penală, urmând a se demara transferul 
procedurii penale.175 
 

 



 
 
Din nou, plagiat prin reformularea textului copiat  
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        Instanța va avea în vedere calitatea de cetăţean român sau 
de refugiat politic la data în care se pronunță asupra extrădării. 
Dacă aceste calități intervin după pronunțarea unei hotărâri de 
extrădare urmează a se pronunța o nouă hotărâre în cauză, nu 
mai târziu însă de data predării efective.176 

 

176 Art. 22 alin. (2) teza I din Legea nr. 302/2004 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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   Nici în acest caz nu operează impunitatea cu privire la 
persoanele pentru care s-a respins cererea de extrădare. Statul 
român va comunica statului solicitant motivele refuzului și va 
solicita întreg materialul probator strâns până în prezent pentru 
ca autoritățile române să poată demara o anchetă proprie. 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat. În plus, nu rezultă 
logica frazei: care ”acest caz” și care ”prezent”?? Ar fi utilă 
”doctorandului” studierea textului original …cu mare atenție. 
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    În principiu, extrădarea este supusă condiției dublei incriminări. 
Astfel, o cerere de extrădare poate fi admisă cu succes în situația 
în care fapta este calificată ca infracțiune atât în statul solicitant 
cât și în statul solicitat, indiferent de denumirea marginală a 
articolului sau tipul actului normativ. 
 
 

  
Pagina 5 din monografia ”Mandatul european de arestare: aspecte teoretice și 
practică judiciară” de Georgiana Tudor, Mariana Constantinescu publicată în 
2009, la editura Hamangiu, ISBN 978-606-522-139-0 

Pag. 
175 

         Nu poate fi acordată extrădarea în cazul următoarelor 
infracţiuni: 
a) infracţiuni de natură politică sau infracţiuni conexe unei 
infracţiuni politice177; 
 
177 Articolul 21 alin. (1) lit. e) din Legea nr.302/2004. Potrivit alin. 
(2) al aceluiaşi articol, nu sunt considerate infracţiuni de natură 
politică: 
a) atentatul la viaţa unui şef de stat sau a unui membru al familiei 
sale; 
b) crimele împotriva umanităţii prevăzute de Convenţia pentru 
prevenirea şi reprimarea crimei de genocid, adoptată la 9 
decembrie 1948 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite; 
c) infracţiunile prevăzute la art. 50 din Convenţia de la Geneva din 
1949 pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele 
armate în campanie, la art. 51 din Convenţia de la Geneva din 
1949 pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi 
naufragiaţilor forţelor armate maritime, la art. 129 din Convenţia 
de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de 
război şi la art. 147 din Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire 
la protecţia persoanelor civile în timp de război; 

 
 

 

 



d) orice violări similare ale legilor războiului, care nu sunt 
prevăzute de dispoziţiile din convenţiile de la Geneva prevăzute la 
lit. c); 
e) infracţiunile prevăzute la art. 1 din Convenţia europeană pentru 
reprimarea terorismului, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 
1997, şi în alte instrumente internaţionale pertinente; 
f) infracţiunile prevăzute în Convenţia împotriva torturii şi a altor 
pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, 
adoptată la 17 decembrie 1984 de Adunarea Generală a 
Naţiunilor Unite; 
g) orice altă infracţiune al cărei caracter politic a fost eliminat de 
tratatele, convenţiile sau acordurile internaţionale la care 
România este parte. 
De asemenea, potrivit art. 762 din lege, în aplicarea Convenţiei 
privind extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene, 
adoptată la 27 septembrie 1996, nicio infracţiune nu poate fi 
considerată ca infracţiune politică. 
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Extrădarea urmează a fi respinsă dacă statul solicitat are motive 
temeinice că statul solicitant a formulat cererea de extrădare în 
mod fraudulos, urmărind de fapt tragerea la răspundere penală a 
unei persoane pe criterii de sex, religie, rasă, opinii politice sau cel 
puțin situația persoanei solicitate urmează să fie agravată pe 
considerentele enunțate anterior.178 

 

178 Art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 302/2004 
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         În materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, 
extrădarea va fi acordată potrivit înţelegerii internaţionale 
aplicabile pentru fapte cărora le corespund, conform legii statului 
solicitat, infracţiuni de aceeaşi natură. Extrădarea nu poate fi 
refuzată pentru motivul că legislaţia statului solicitat nu impune 
acelaşi tip de taxe sau de impozite ori nu cuprinde acelaşi tip de  



reglementare în materie de taxe şi impozite, de vamă sau de 
schimb valutar ca legislaţia statului solicitant.179 

 

179 Art. 25 din Legea nr. 302/2004 
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    Statul român s-a angajat ferm în efortul de combatere a 
criminalității economice transfrontaliere, înțelegând să acorde 
extrădarea și în cazul în care s-au săvârșit fapte la regimul vamal, 
materia taxelor sau accizelor ori în domeniul TVA180. 
 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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      Nu prezintă relevanță existența vreunei condiții de 
procedibilitate sau pedepsibilitate precum plângerea prealabilă, 
între statele membre ale Convenției privind extrădarea între 
statele Uniunii, sub aspectul admisibilității extrădării181. 
 
181 Art. 80 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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       Cuantumul pedepsei prezintă la rândul său relevanță în  
materia extrădării. 
        Astfel, extrădarea poate fi admisă doar dacă fapta pentru 
care este urmărită persoana extrădabilă este sancționabilă cu 
pedeapsa închisorii mai mare de un an iar în cazul în care este 
solicitată pentru executarea unei pedepse privative de libertate, 
aceasta din urmă trebuie să fie de cel puțin patru luni.  
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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În situația în care pentru fapta de care este acuzată persoana 
inculpată, legislația statului solicitant prevede și pedeapsa cu 
moartea, extrădarea va putea fi acordată doar în situația în care 
se vor da garanții suficiente ca în caz de condamnare la o astfel de 
pedeapsă, aceasta va fi comutată182. 
 
182 Art. 27 din Legea nr. 302/2004 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 

 

 
 
Pagina 8 din monografia ”Mandatul european de arestare: aspecte teoretice și 
practică judiciară” de Georgiana Tudor, Mariana Constantinescu publicată în 
2009, la editura Hamangiu, ISBN 978-606-522-139-0 

Pag. 
177 

Se poate dispune și extrădarea unei persoane condamnată la 
pedeapsa închisorii cu suspendarea parțială a acesteia în cazul în 
care sunt întrunite condițiile referitoare la dubla incriminare și 
cuantumul pedepsei.183 

 

183 Art. 31 din Legea nr. 302/2004 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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      Nu se poate dispune extrădarea unei persoane în situația în 
care statul solicitant nu dă asigurări suficiente că persoana 
extrădabilă va fi judecată de o instanță imparțială, cu respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului.184 

 

184Art. 32 din Legea nr. 302/2004 
 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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    Extrădarea nu poate fi acordată in cazul intervenirii prescripției, 
amnistiei sau grațierii afara de cazul cind printr-o convenție s-a 
stabilit in alt mod.185 
 
185 Spre exemplu, potrivit art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 
302/2004, (1) În ceea ce privește prescripția răspunderii penale și 
a executării pedepsei, sunt aplicabile numai dispozițiile din 
legislația statului solicitant. (2) Amnistia acordată de România nu 
împiedică extrădarea, cu excepția cazului în care fapta prevăzută 
de legea penală este de competența instanțelor române. 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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Mandatul de arestare european este prevăzut în Decizia-Cadru a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între statele membre186 și 
reprezintă cea mai eficientă modalitate de cooperare în domeniul 
dreptului penal, hotărârile judecătorești în materie penală 
căpătând valențe deosebite de executorialitate în toată Uniunea 
Europeană. 
 
186 2002/584/JAI (J.O. nr. L 190 din 18 iulie 2002, p. 1-20, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
32002F0584:RO:HTML) 
 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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Uniunea Europeană, începând cu tratatul de la Amsterdam din 
1997 a depus eforturi susținute în vederea armonizării legislației 
statelor membre luând măsuri în același timp în vederea 
simplificării și accelerării procedurilor de extrădare187.  
 
187 Jurisprudenţa constantă a C.J.C.E. impune, supraveghează şi 
accelerează transpunerea conformă cu deciziile-cadru în dreptul 
naţional Pupino C-105/03 din 16.06.2005. 
 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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         Așa cum rezultă din expunerea de motive a Deciziei-cadru a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de 
arestare, în conformitate cu concluziile Consiliului European de la 
Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, trebuia eliminată, între 
statele membre, procedura formală de extrădare pentru 
persoanele care încearcă să se sustragă justiţiei după ce au făcut 
obiectul unei condamnări definitive şi să fie accelerate 
procedurile de extrădare privind persoanele bănuite că ar fi 
săvârşit o infracţiune. Programul de măsuri pentru punerea în 
aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a deciziilor penale, 
prevăzut în concluziile Consiliului de la Tampere şi adoptat de 
Consiliu la 30 noiembrie 2000188 menţiona aspectul executării 
reciproce a mandatelor de arestare. 
 
188 J.O. nr. C 12 E, 15/01/2001, p. 10 
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       Uniunea europeană își propune să fie un spațiu de libertate, 
securitate și justiție or, acest deziderat apare ca fiind destul de 
greu de atins în cazul în care persoanele solicitate pot scăpa 
rigorilor legii penale datorită ineficienței metodelor clasice de 
cooperare. 
         S-a impus deci cu ușurință noul instrument care a venit să 
înlocuiască cu succes procedura extrădării dintre statele membre 
cu cea a predării între autoritățile judiciare. 
         Libera circulație a persoanelor este dublată în speța de libera 
circulație a hotărârilor judecătorești, apte a asigura cu adevărat 
siguranța și libertatea cetățenilor Uniunii. 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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       Prin Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
mandatul european de arestare şi procedurile de predare între 
statele membre s-au înlocuit următoarele instrumente 
reglementând extrădarea: 
– Convenţia europeană privind extrădarea din 1957, împreună cu 
cele două protocoale adiţionale, precum şi dispoziţiile referitoare 
la extrădare din Convenţia europeană privind combaterea 
terorismului din 1978; 
– Convențiile dintre Statele Membre ale Uniunii Europene privind 
simplificarea procedurilor de solicitare din 1989; 
– Convenţia de punere a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 
privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune 
din 19 iunie 1990; 
– Convenţia privind procedura simplificată de extrădare între 
statele membre ale Uniunii Europene, din 10 martie 1995; 
– Convenţia privind extrădarea între statele membre ale Uniunii 
Europene, din 27 septembrie 1996 
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        Consiliul nu a stabilit în concret modalitățile prin care statele 
membre urmează a pune în practică dispozițiile Decizie cadru 
referitoare la mandatul de arestare, lăsând la lumina legiuitorului 
național aceste reglementări, sub aspectul formei. 
         Decizia prevede motivele de neexecutare obligatorie189 sau 
facultativă190, reglementând și posibilitatea predării condiționate. 
 
189 1. atunci când infracţiunea care se află la baza mandatului de 
arestare este acoperită de amnistie în statul membru de 
executare, atunci când acesta ar avea competenţa să urmărească 
această infracţiune în temeiul dreptului său penal; 
2. atunci când din informaţiile aflate la dispoziţia autorităţii 
judiciare de executare rezultă că persoana căutată a fost judecată 
definitiv într-un stat membru pentru aceleaşi fapte, cu condiţia ca, 

 



în caz de condamnare, sancţiunea să fi fost executată sau să fie în 
acel moment în curs de executare sau să nu mai poată fi 
executată, în conformitate cu dreptul statului membru de 
condamnare; 
3. atunci când persoana care face obiectul mandatului european 
de arestare nu poate, datorită vârstei sale, să răspundă penal 
pentru faptele aflate la originea acestui mandat, în temeiul 
dreptului statului membru de executare. 
190 1. atunci când, într-unul dintre cazurile prevăzute la art. 2 alin. 
(4), fapta care stă la baza mandatului european de arestare nu 
constituie o infracţiune, în conformitate cu dreptul statului 
membru de executare; cu toate acestea, în materie de taxe şi 
impozite, de vamă şi schimb valutar, executarea mandatului 
european de arestare nu va putea fi refuzată pe motiv că dreptul 
statului membru de executare nu impune acelaşi tip de taxe sau 
impozite sau nu conţine acelaşi tip de norme în materie de taxe, 
impozite, de vamă şi schimb valutar, ca şi dreptul statului membru 
emitent; 
2. atunci când persoana care face obiectul mandatului european 
de arestare este urmărită penal în statul membru de executare 
pentru aceeaşi faptă care stă la baza mandatului european de 
arestare; 
3. atunci când autorităţile judiciare ale statului membru de 
executare au decis fie să nu înceapă urmărirea penală pentru 
infracţiunea care face obiectul mandatului european de arestare, 
fie să îi pună capăt sau atunci când persoana căutată a făcut 
obiectul unei decizii definitive într-un stat membru pentru 
aceleaşi fapte care împiedică desfăşurarea ulterioară a 
procedurilor; 
4. atunci când s-a prescris acţiunea penală sau pedeapsa, în 
conformitate cu dreptul statului membru de executare, iar faptele 
sunt de competenţa acestui stat membru, în conformitate cu 
dreptul său penal; 

 

 



5. în cazul în care din informaţiile aflate la dispoziţia autorităţii 
judiciare de executare rezultă că persoana căutată a fost judecată 
definitiv pentru aceleaşi fapte de o ţară terţă, cu condiţia ca, în 
caz de condamnare, sentinţa să fi fost executată sau să se afle în 
acel moment în curs de executare sau să nu mai poată fi 
executată, în conformitate cu dreptul ţării de condamnare; 
6. în cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în 
scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă 
privative de libertate, atunci când persoana căutată rămâne în 
statul membru de executare, este resortisant sau rezident al 
acestuia, iar acest stat se angajează să execute această pedeapsă 
sau măsură de siguranţă în conformitate cu dreptul său intern; 
7. atunci când mandatul european de arestare se referă la 
infracţiuni care: (a) în conformitate cu dreptul statului membru de 
executare, au fost săvârşite în întregime sau parţial pe teritoriul 
statului membru de executare sau într-un loc considerat ca atare, 
sau (b) au fost săvârşite în afara teritoriului statului membru 
emitent, iar dreptul statului membru de executare nu autorizează 
urmărirea penală pentru aceleaşi infracţiuni săvârşite în afara 
teritoriului acestuia 
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     Decizia-cadru privind mandatul european de arestare a fost 
transpusă în totalitate în Titlul III al Legii nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară internațională în materie penală.  
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       Potrivit art. 31 alin. 1 din Decizia-cadru, începând cu 1 ianuarie 
2004, în relațiile dintre statele membre, mandatul european de 
arestare va înlocui toate instrumentele anterioare privind 
extrădarea. 

 



Pag. 94 din articolul ”Mandatul european de arestare. Un instrument juridic apt 
să înlocuiască extrădarea” de Corina Sabina Muntean, Caiete de Drept Penal, 
nr. 1/2007 

Pag. 
181 

Deşi Decizia-cadru impunea ca termen limită pentru aplicarea 
mandatul european de arestare 1 ianuarie 2004, doar 8 din cele 
15 state membre la acea dată au respectat termenul impus 
(Belgia, Danemarca, Spania, Finlanda, Irlanda, Portugalia, Suedia 
și Anglia). Ultimul stat care a transpus Decizia-cadru a fost Italia, 
la 22 aprilie 2005.192 

 

192 C.S. Muntean, Mandatul european de arestare. Un instrument 
juridic apt să înlocuiască extrădarea, în Caiete de Drept Penal, nr. 
1/2007, p. 94 și urm. 
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    Statele membre care au implementat cu întârziere Decizia-
cadru în legislația națională au continuat să aplice instrumentele 
juridice în vigoare privind extrădarea și pentru cererile primite sau 
trimise după 1 ianuarie 2004, până la data transpunerii de către 
statele membre a deciziei în dreptul național. 
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     Potrivit dispozițiilor art. 31 alin. 2 Decizia-cadru, statele 
membre pot continua să aplice acordurile sau aranjamentele 
bilaterale sau multilaterale în vigoare la data adoptării deciziei-
cadru, în măsura în care acestea permit aprofundarea sau 
extinderea obiectivelor acesteia și contribuie la simplificarea sau 
facilitarea sporită a procedurilor de predare a persoanelor care 
fac obiectul unui mandat european de arestare.193 

 

193 În baza acestui articol, Danemarca, Finlanda și Suedia au 
declarat că legislația nordică uniformă privind extrădarea, care se 
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aplică în relațiile dintre ele, permite ca obiectivele DC să fie 
extinse și lărgite și, prin urmare, vor continua să aplice aceste 
dispoziții. Astfel, dacă Danemarca primește o cerere de predare 
din partea Suediei, chiar și după 1 ianuarie 2004, aceasta va fi 
soluționată potrivit legislației nordice uniforme. Dacă cererea 
respectivă ar veni din partea Spaniei, atunci s-ar aplica dispozițiile 
referitoare la mandatul European de arestare. (ibidem) 
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      Potrivit art. 32 din Decizia-cadru (Dispoziție tranzitorie) 
cererile de extrădare primite până la 1 ianuarie 2004 vor continua 
să fie reglementate de instrumentele existente în domeniul 
extrădării. Cererile primite după această dată vor fi guvernate de 
normele adoptate de statele membre, în temeiul deciziei-cadru. 
         Consiliul a lăsat statelor membre posibilitatea de a formula 
rezerve față de mandatul european de arestare în sensul că, în 
cazul în care un stat dorește, poate face o declarație prin care să 
arate că în cazul în care va fi stat de executare va analiza cererea 
conform reglementărilor specifice extrădării.194 

 

194 Elementul determinant în stabilirea regimului aplicabil e data 
introducerii cererii de extrădare sau predare și nu data la care a 
fost comis actul ce face obiectul MEA. Majoritatea statelor 
membre au optat pentru soluția propusă de textul Deciziei-cadru, 
doar Franța, Italia și Austria alegând posibilitatea de a face 
declarații. Astfel, Franța va continua să trateze cererile referitoare 
la actele comise înainte de 1 noiembrie 1993 conform regulilor de 
extrădare aplicabile înainte de 1 ianuarie 2004. Italia aplică aceste 
reguli cererilor referitoare la actele comise înainte de 7 august 
2002, în timp ce Austria a declarat că va aplica regulile menționate 
cererilor referitoare la acte sancționabile comise înainte de 7 
august 2002. 
        Există și state – Cehia, Luxemburg și Slovenia – care, deși nu 
au făcut declarații la adoptarea Deciziei-cadru, au limitat aplicarea 

 

 

 



MEA până la o anumită dată (Luxemburg și Slovenia – 7 august 
2002, Cehia – 1 noiembrie 2004). Cehia și Slovenia nici nu puteau 
face asemenea declarații, întrucât ele au devenit state membre 
după adoptarea Deciziei-cadru, dar au ales totuși să profite de 
posibilitatea prevăzută la art. 32 DC; mai mult, Cehia nici nu 
respectă termenul de 7 august 2002 impus de Decizia-cadru. Spre 
deosebire de Franța, Italia, Austria și Slovenia, care iau în 
considerare termenul stabilit doar atunci când sunt state de 
executare, Luxemburg și Cehia au în vedere acest termen și când 
sunt state emitente, cererile de extrădare pe care continuă să le 
trimită riscând însă să fie respinse de alte state membre, ca 
urmare a neconformității cu dispozițiile DC. (ibidem) 
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S-a decis, în practica judiciară, că în situația în care, anterior datei 
de 1 ianuarie 2004, un stat membru primeşte o cerere de 
extrădare pe care o respinge, iar ulterior acestei date acelaşi stat 
membru primeşte o cerere de predare de la autorităţile judiciare 
ale aceluiaşi stat solicitant, referitoare la acelaşi caz, executarea 
unui mandat european de arestare nu poate fi refuzată pe simplul 
motiv că o cerere de extrădare anterioară referitoare la același caz 
a fost respinsă.195 

 

195 Curtea de Casație Belgiană, Hotărârea din 13 aprilie 2004, în 
cauza Garcia-Moreno (citată în Corina Sabina Muntean, loc.cit., 
p.96) 
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În dreptul românesc, dispoziţiile referitoare la mandatul 
european de arestare au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 
2007, înlocuind între statele membre, dispoziţiile referitoare la 
extrădare, statul român nefăcând vreo rezervă cu privire la 
aplicabilitatea mandatului european de arestare.  
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     Potrivit art. 88 din lege, în România sunt desemnate ca 
autorități judiciare emitente instanțele judecătorești. 
      Au competența de a emite mandate europene de arestare, în 
faza de urmărire penală, judecătorul de la instanța căreia i-ar 
reveni competența să judece în prima instanță cauza, judecătorul 
învestit cu judecarea cauzei pentru faza de judecată sau 
judecătorul delegat la biroul executări penale pentru faza de 
judecată sau executare198. 
 
198 Art. 88 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 
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   Ministerul Justiției din România are rolul de a asista autoritățile 
judiciare române emitente200. 
 
 
200 Potrivit art. 7 alin. (1) din Decizia-cadru, fiecare stat membru 
poate desemna o autoritate centrală sau, atunci când sistemul 
juridic al acestuia prevede astfel, mai multe autorități centrale, 
pentru a asista autoritățile judiciare competente 
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       În această calitate îndeplinește următoarele activități201: 
… 

 Va ține în scopuri statistice evidență mandatelor 
europene de arestare emise sau primite; 

 Îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în 
domeniu 

- ţine evidenţa mandatelor europene de arestare emise sau 
primite de autorităţile judiciare române, în scopuri statistice; 
- îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită prin lege menită a asista 
și sprijini autorităţile judiciare române în emiterea şi executarea 
mandatelor europene de arestare 
 
201 Art. 85 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 
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      Din analiza dispozițiilor art. 88 din Legea 302/2004 identificăm 
următorii subiecți care pot fomula sesizări în vederea emiterii 
mandatului european de arestare, în funcție de faza procesuală în 
care ne regăsim: 

 Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea 
penală în cazul în care arestarea sau predarea se solicită în 
vederea efectuării actelor de urmărire penală 

 



 Instanța de judecată care a dispus arestarea preventivă 
sau a aplicat măsurile de siguranță 

     Organul de poliție învestit cu executarea mandatului de 
arestare național sau cu mandatul de executare a pedepsei, în 
situația în care cauza se află în cursul judecății.202 

 

202 Art. 88 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 
 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat.  
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a) Conținut 
      Elementele ce trebuie cuprinse de mandatul european de 
arestare, potrivit Legii nr. 302/2004 sunt următoarele203: 
- Identitatea şi cetăţenia persoanei solicitate; 
- Denumirea, adresa, numerele de telefon, fax, precum şi e-mail 
ale autorităţii judiciare emitente; 
- Indicarea hotărârii judecătoreşti definitive sau a mandatului de 
arestare preventivă sau a unei hotărâri judecătorești executorii 
din care să rezulte și cuantumul pedepselor aplicate şi natura 
infracțiunilor; 
- Încadrarea juridică a faptei pentru a se putea analiza condiția 
dublei incriminări în condițiile art. 96; 
- Descrierea succintă a faptelor, precizări referitoare la data 
rămânerii definitive a soluției și limitele legale ale infracțiunii; 
- Alte consecințe ale infracțiunii 
 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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     b) Condiții pentru emitere. Art. 8 alin. (1) din Lege binstituie 
condițiile pentru emiterea mandatului european de arestare, 
privitoare la faptă sau măsură de siguranță, după caz. 
 
Încă o dovadă a plagiatului. ”Doctorandul” nici nu observă că art. 
8 nu are nicio legătură cu art. 81 (forma veche) privind condițiile 
de emitere ale MEA 
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     Astfel, instanța competentă emite un mandat european de 
arestare în următoarele condiții: 
- dacă infracțiunea este pedepsită conform legii române cu o 
pedeapsă de cel puțin un an, în cazul în care mandatul european 
de arestare se emite în faza de urmărire penală 
- dacă pedeapsa aplicată este de cel puțin 4 luni în cazul în care 
mandatul este emis în faza de executare a pedepsei. 
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     c) Procedura emiterii. Legea nr. 302/2004 reglementează o 
procedură expresă de emitere a mandatului european de 
arestare de către autoritățile române, la art. 88204. 
 
204 Procedura a fost instituită abia ca urmare a modificării din 2008 
a Legii nr. 302/2004 
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       Judecătorul sesizat cu emiterea unui mandat de arestare într-
una din modalitățile explicitate anterior, verifică îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de art 88 alin. 1 din Legea 302/2004 și 
procedează, după caz, astfel: 
- în cazul în care sunt îndeplinite condițiile legale emite mandatul 
european de arestare şi va supraveghe luarea măsurilor de 
transmitere a acestuia, dispunând cu aceeași ocazie și traducerea 
mandatului european de arestare în 24 de ore. Va informa 
procurorul care supraveghează supraveghează urmărirea penală 
în cazul în care mandatul a fost emis în faza urmăririi penale sau 
instanţa de judecată în cazul în care mandatul a fost emis în 
această fază procesuală; 
- în cazul în care nu sunt întrunite condițiile legale, judecătorul va 
respinge cererea comunicând despre aceasta procurorului care 
supraveghează urmărirea penală sau procurorului de pe lângă 
instanţa de executare. 
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       Actul procesual prin care se dispune această măsură este 
încheiere motivată. Soluția este supusă căii de atac a recursului la 
instanța superioară în termen de trei zile de la comunicare. 
      Instanța de recurs va soluționa calea de atac tot în termen de 
trei zile iar în cazul în care recursul procurorului este admis, prima 
instanță va emite un mandat european de arestare205. 
 
205 Art. 88 alin. (3)-(4) din Legea nr. 302/2004 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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    Observăm în ceea ce privește procedurile de recurare a 
încheierilor prin care se resping sesizările de emitere a unui 
mandat european de arestare ca legiuitorul a instituit o procedură 
derogatorie de la dreptul comun. În cazul tuturor celorlalte situații 
când instanța de control judiciar casează hotărârea instanței 

 



inferioare care a refuzat emiterea mandatului, actul procedural 
este emis de catre instanța de recurs. 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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     Pentru situația în care fața de o persoană s-ar emite mai multe 
mandate naționale de arestare, corelativ se vor emite și mai multe 
mandate europene de arestare, nefiind aplicabilă procedura 
ordinară a contopirii deoarece în caz contrar s-ar ajunge la reale 
dificultăți în executarea sa și oricum, trebuie analizate pentru 
fiecare mandat național în parte condițiile de emitere a unui 
mandat european de arestare. 
 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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    Odată emis, mandatul este trecut în Registrul de evidență a 
mandatelor europene de arestare.206 

 

206 Potrivit art. 88 alin. (7) din Lege, pentru evidenţa activităţii 
instanţei, se întocmeşte şi se păstrează Registrul de evidenţă a 
mandatelor europene de arestare. În acest registru se fac 
următoarele menţiuni: numărul curent; numele, prenumele şi 
cetăţenia persoanei solicitate; numărul şi data adresei parchetului 
ori a instanţei pe rolul căreia se află cauza penală; numărul 
dosarului instanţei de executare; data emiterii mandatului 
european de arestare; data transmiterii mandatului european de 
arestare; informații asupra executării mandatului european de 

 

 
 



arestare; motivele neexecutării mandatului european de 
arestare; data predării persoanei solicitate; data retragerii 
mandatului european de arestare. Registrul nu este destinat 
publicităţii.  
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      Transmiterea se face de autoritățile judiciare române prin 
orice mijloc de comunicare apt a conferi siguranța transmisiunii, 
cu condiția că autoritatea judiciară solicitată să poate face 
verificări asupra autenticității transmisiunii, după cum se arată 
în art. 90 alin. 1 din Legea 302/2004. 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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     În cazul în care locația persoanei solicitate nu este cunoscută, 
transmiterea mandatului se va face prin sistemul special al Rețelei 
Judiciare Europene, prin Sistemul Informatic Schengen 
     De asemenea se poate transmite prin intermediul Interpol sau 
prin orice alt mijloc de comunicare scrisa, cu condiția ca 
autoritatea de executare să poată face verificări cu privire la 
autenticitatea transmisiunii. 
 
Plagiat prin reformularea textului original, inclusiv al 
paragrafului anterior copiat. 
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     Ministerul Justiției din România prin intermediul direcției de 
specialitate va sprijini autoritatea judiciară emitentă cu 
informațiile necesare în cazul în care aceasta din urmă nu are 
cunoștință cine este autoritatea judiciară de executare, putându-
se apela în caz de nevoie și la magistrații de legătură din cadrul 
Rețelei Judiciare Europene. 
 
 
Plagiat prin reformularea textului original 
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       Potrivit art. 90 alin. (5) din Legea 302/2004, ”ulterior 
transmiterii mandatului european de arestare, autoritatea 
judiciară română emitentă poate transmite orice informații 
suplimentare necesare pentru executarea mandatului”. 
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            Procedura transferului temporar își găsește aplicabilitatea 
în situația în care mandatul european de arestare a fost emis în 
faza de urmărire sau de judecată, autoritatea judiciară română 
are posibilitatea de a solicita predarea temporară a persoanei 
solicitate pentru a se putea face acte ce necesită mare celeritate, 
precum audierea sa, urmând ca ulterior autoritatea judiciară de 
executare să se pronunțe și asupra predării definitive.  
 
 
Plagiat prin reformularea textului original 
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     O procedură similară o regăsim și în situația în care persoana 
solicitată se află în executarea unui mandat de arestare 
preventivă sau a unei pedepse pe teritoriul statului solicitat. Și în 
această situație autoritățile judiciare române pot solicita predarea 
temporară a arestatului pentru a se putea proceda la judecarea 
sau audierea sa, urmând ca ulterior să fie returnat să fie returnat 
pentru continuarea executării pedepsei.208 

 

 

Plagiat prin reformularea textului original.  
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Procedura de predare/preluare. Efecte. Potrivit art. 95 din Legea 
302/2004, preluarea persoanei solicitate se realizează de Centrul 
de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, în termenele stabilite împreună cu 
autorităţile competente ale statului membru de executare. 
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    Retragerea mandatului european de arestare operează în 
condițiile art. 94 din Legea 302/2004 și intervine ori de câte ori au 
dispărut temeiurile ce au stat la baza emiterii sale, instanța 
emitentă anunțând instanța de executare printr-o adresă, actul 
normativ neinstituind obligația emiterii vreunei încheieri de 
ședință. 
 
 
 
Plagiat prin reformularea textului original. 
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    Conform dispozițiilor art. 82 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, 
mandatul european de arestare se execută pe baza principiului 
recunoașterii și a încrederii reciproce, în condițiile Deciziei-cadru 
a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.   
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      Principiul recunoașterii reciproce constă în aceea că fiecare 
autoritate judiciară națională trebuie să recunoască ipso facto 
cererea de predare a unei persoane făcută de altă autoritate 
judiciară, aparținând altui stat membru, cu un minim de 
formalități. 
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       Motivele de refuz apar doar cu titlu excepțional și sunt 
enumerate în cuprinsul deciziei cadru212. 
 
212 C.Gay, The European Arrest Warrant and Its Application by the 
Member States, http://www.robert-schuman.org, apud 
C.S.Muntean, op.cit., p.99 
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        Potrivit art. 96 alin. 2 din Legea 302/2004, ”predarea poate fi 
subordonată condiției ca faptele care motivează emiterea 
mandatului european de arestare să constituie infracțiune potrivit 
legii române, independent de elementele constitutive sau de 
încadrarea juridică a acesteia.” 
 
 
Cu toate că plagiază nici măcar nu este atent la nuanțele textului 
de lege.  
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        În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis 
pentru una dintre faptele enumerate mai jos, indiferent de 
denumirea infracțiunii în statul membru emitent, și care este 
sancționată în statul membru emitent cu închisoarea sau cu o 
măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă de 
minimum 3 ani, predarea se va acorda chiar dacă nu este 
îndeplinită condiția dublei incriminări213: 
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1. participare la un grup criminal organizat; 
2. terorism; 
3. trafic de persoane; 
4. exploatare sexuală a copiilor şi pornografie infantilă; 
5. trafic ilicit de droguri şi substanţe psihotrope; 
6. trafic ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive; 
7. corupţie; 
8. fraudă, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare 
ale comunităţilor europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 
1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene; 
9. spălare a produselor infracţiunii; 
10. contrafacere de monedă, inclusiv a monedei euro; 
11. fapte legate de criminalitatea informatică; 
12. infracţiuni împotriva mediului înconjurător, inclusiv traficul cu 
specii de animale și vegetale pe cale de dispariţie; 
13. facilitarea intrării și șederii ilegale; 
14. omor și vătămare corporală gravă; 
15. trafic ilicit de organe și țesuturi umane; 
16. lipsire de libertate în mod ilegal, răpire și luare de ostatici; 
17. rasism și xenofobie; 
18. furt organizat sau armat; 
19. trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de 
artă; 

 



20. înșelăciune; 
21. deturnare de fonduri; 
22. contrafacere și piraterie de bunuri; 
23. falsificare de acte oficiale și uz de acte oficiale falsificate; 
24. falsificare de mijloace de plată; 
25. trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere; 
26. trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive; 
27. trafic de vehicule furate; 
28. viol; 
29.  incendiere cu intenție; 
30. crime aflate sub incidența Curții Penale Internaționale; 
31. sechestrarea ilegală de nave sau aeronave; 
32. sabotaj (art. 85 alin. 1 din Lege) 
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       Executarea unui MEA poate fi supusă unor condiții speciale, 
prevăzute la art. 97 din Legea 302/2004, care se concretizează în 
garanțiile procesuale pe care le va acorda autoritatea judiciară 
emitentă a unui stat membru curții de apel române competente, 
pentru ca predarea să aibă loc.   
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- Autoritatea judiciară emitentă va trebui să dea asigurări 
corespunzătoare că persoana care face obiectul 
mandatului european de arestare va avea posibilitatea să 
obțină rejudecarea cauzei sale în cazul în care judecata s-
a făcut în lipsa sau a fost viciată procedura de citare în 
procesul care s-a finalizat cu condamnarea sa; 

 
 
Plagiat prin reformularea textului original.  
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- Dacă mandatul european de arestare a fost emis pentru o 
infracțiune pentru care legislația statului solicitant 
prevede pedeapsa detențiunii pe viață, dispozițiile statului 
emitent trebuie sa prevadă posibilitatea comutării 
acesteia după executarea a 20 de ani închisoare sau să 
prevadă alte măsuri de clemență cu efect echivalent214. 

 
214 Art. 97 alin. 1 din Legea 302/2004 
 
Plagiat prin reformularea textului original. 
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        Și cetățenii români pot fi predați în baza unui mandat 
european de arestare emis de o autoritate judiciară străină cu 
condiția ca în caz de condamnare aceștia să poată fi transferați la 
un penitenciar din România pentru executarea pedepsei așa cum 
rezultă din prevederile art. 97 alin. 2 din Legea 302/2004. 
 
Plagiat prin reformularea textului original. 
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     Art. 98 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internațională în materie penală reia motivele de neexecutare 
obligatorie și, respectiv, facultativă a mandatului european de 
arestare la art. 3 și 4 din decizia-cadru, motive preluate de toate 
statele membre în legile de transpunere215. 
 
215 Raportul Comisiei Europene, întocmit în baza art. 34 alin. (3) 
din Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul 
european de arestare și procedurile de predare între statele 
membre (versiunea revizuită), Bruxelles, 24 ianuarie 2006, 
COM(2006) 8 final, p.4 
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Potrivit art. 98 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, autoritatea judiciară 
română de executare refuză executarea mandatului european de 
arestare în următoarele cazuri: 
a) când, din informațiile de care dispune, reiese că persoana 
urmărită a fost judecată definitiv pentru aceleași fapte de către 
un stat membru, altul decât statul emitent, cu condiția ca în cazul 
condamnării, sancțiunea să fi fost executată ori să fie în acel 
moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă, 
pedeapsa să fi fost grațiată ori infracțiunea să fi fost amnistiată 
sau să fi intervenit o altă cauză care împiedică executarea, potrivit 
legii statului de condamnare; 
b) când infracțiunea pe care se bazează mandatul european de 
arestare este acoperită de amnistie în România, dacă autoritățile 
române au, potrivit legii române, competența de a urmări acea 
infracțiune; 
c) când persoana care este supusă mandatului european de 
arestare nu răspunde penal, datorită vârstei sale, pentru faptele 
pe care se bazează mandatul de arestare în conformitate cu legea 
română. 
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     Potrivit art. 98 alin. (2) din Legea 302/2004, autoritatea 
judiciară română de executare poate refuza executarea 
mandatului european de arestare în următoarele cazuri 
a) în situaţia prevăzută la art. 96 alin. (2) din lege216; în mod 
excepţional, în materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb 
valutar, executarea mandatului european nu va putea fi refuzată 
pentru motivul că legislaţia română nu impune acelaşi tip de taxe 
sau de impozite ori nu conţine acelaşi tip de reglementări în 
materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar ca 
legislaţia statului membru emitent; 
b) când persoana care face obiectul mandatului european de 
arestare este supusă unei proceduri penale în România pentru 
aceeaşi faptă care a motivat mandatul european de arestare; 
c) când mandatul european de arestare a fost emis în scopul 
executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de 
siguranţă privative de libertate, dacă persoana solicitată este 
cetăţean român şi aceasta declară că refuză să execute pedeapsa 
ori măsura de siguranţă în statul membru emitent; 
d) când persoana care face obiectul mandatului european a fost 
judecată definitiv pentru aceleaşi fapte într-un alt stat terţ care nu 
este membru al Uniunii Europene, cu condiţia ca, în caz de 
condamnare, sancţiunea să fi fost executată sau să fie în acel 
moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă, ori 
infracţiunea să fi fost amnistiată sau pedeapsa să fi fost graţiată 
potrivit legii statului de condamnare; 
e) când mandatul european de arestare se referă la infracţiuni 
care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României; 
f) când mandatul european cuprinde infracţiuni care au fost 
comise în afara teritoriului statului emitent şi legea română nu 
permite urmărirea acestor fapte atunci când s-au comis în afara 
teritoriului român; 
 
216 Referitor la regula dublei incriminări 

 



g) când, conform legislaţiei române, răspunderea pentru 
infracţiunea pe care se întemeiază mandatul european de 
arestare ori executarea pedepsei aplicate s-au prescris, dacă 
faptele ar fi fost de competenţa autorităţilor române; 
h) când o autoritate judiciară română a decis fie să nu înceapă 
urmărirea penală, fie încetarea urmăririi penale, scoaterea de sub 
urmărire penală sau clasarea pentru infracţiunea pe care se 
întemeiază mandatul european de arestare, sau a pronunţat, faţă 
de persoana solicitată, o hotărâre definitivă, cu privire la aceleaşi 
fapte, care împiedică viitoare proceduri.217 

 
 
 
217 Potrivit art. 88 alin. (2) lit. c) din lege, în numerotarea 
anterioară republicării, text abrogat prin art. 1 pct. 39 din Legea 
nr. 222/2008, autoritatea judiciară română de executare putea 
refuza executarea mandatului european de arestare când 
împotriva persoanei care face obiectul mandatului european s-a 
pronunțat în alt stat membru al uniunii Europene o hotărâre 
definitivă pentru același fapte. Aceste prevederi redau motivul 
prevăzut la art. 4 alin. (3) teza a III-a din decizia-cadru și deveneau 
aplicabile atunci când nu erau întrunite condițiile prevăzute la art. 
88 alin. (1) lit. a) din lege referitoare la motivul obligatoriu de refuz 
al executării ca urmare al aplicării principiului non bis in idem. 
Textul a fost suplinit parțial prin introducerea unui motiv 
suplimentar de refuz facultativ la art. 88 alin. (2) lit. h) din lege 
(când o autoritate judiciară română a pronunțat, față de persoana 
solicitată, o hotărâre definitivă, cu privire la aceleași fapte, care 
împiedică viitoare proceduri). Ulterior republicării Legii 
nr.302/2004, dispozițiile art.88, astfel cum au fost modificate, se 
regăsesc la art.98 din Lege. 
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       Competența materială a verificărilor prealabile procedurii de 
executare a mandatului european de arestare revine procurorului 
special desemnat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. 
         Procedura nu este publică.221 

 

221 Articolul 99 alin. (10) din lege 
 
Plagiat prin reformulare.  
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     Procurorul verifică în interiorul unui termen de 24 de ore de la 
sesizarea prin Sistemul Schengen dacă mandatul îndeplinește 
condițiile de formă și dacă este tradus în limba română sau limbile 
engleză sau franceză. 
       În cazul în care nu există o astfel de traducere, ia măsuri 
urgente pentru executarea acesteia222. 
 
 
222 Potrivit art. 8 alin. (4) din lege, mandatul european de arestare 
transmis spre executare autorităților române trebuie tradus  
 
Plagiat prin reformulare 
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     De asemenea, face acte de verificare în ceea ce privește 
conținutul mandatului, sub aspectul îndeplinirii cerințelor 
prevăzute de art. 86 alin 1 din Legea 302/2004223. În cazul în care 
lipsesc, solicită autorității judiciare emitente complinirea 
lipsurilor224, fixând și un termen în acest sens. 
 
223 Referitor la conținutul mandatului european de arestare. 
 
 
Plagiat prin reformulare. Din nou copiere și a notelor de subsol 
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    După ce formalitățile anterior descrise sunt îndeplinite, 
procurorul ia măsurile corespunzătoare identificării și localizării 
persoanei solicitate225. 
 
225 Art. 99 alin. (3) din lege 
 
 
 
Plagiat prin reformulare. Din nou copiere și a notelor de subsol 
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     În cazul în care persoana solicitată mai este judecată și de către 
autoritățile române pentru aceeași faptă care face obiectul 
mandatului european sau pentru alte fapte, procurorul va trimite 
pentru informare procurorului de caz sau instanței competente 
copia mandatului european, informațiile primite dar și o solicitare 
prin care organele judiciare menționate anterior să aprecieze 
dacă nu este posibilă suspendarea urmăririi penale sau a judecății 
pentru a se putea da curs mandatului226. 
 
 
226 Dispozițiile art. 240 și art. 303 C.proc.pen. (referitoare la 
suspendarea urmăririi penale, respectiv a judecății) se aplică în 
mod corespunzător 
 
 
Plagiat grosolan prin reformulare. Din nou copiere și a notelor 
de subsol 
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      Dacă în urma cercetărilor rezultă faptul că persoana solicitată 
nu se află pe teritoriul României, procurorul va dispune clasarea 
și informarea autorității judiciare emitente și a Ministerului 
Justiției227. 
 
227Art. 99 alin. (5) din lege 
 
Plagiat prin reformulare. Din nou copiere și a notelor de subsol 
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    Competența funcțională de a lua această măsură revine 
procurorului, aceasta putând fi luată doar în urma audierii 
persoanei solicitate. Actul procesual prin care se dispune măsura 
preventivă este ordonanța motivată iar durata sa nu poate depăși 
24 de ore. 
       Conform dispozițiilor legale, persoanei reținute i se aduc la 
cunoștință, de îndată, în limba pe care o înțelege, motivele 
reținerii și conținutul mandatului european de arestare. Totodată, 
acesteia i se va comunica o copie a mandatului european de 
arestare și traducerea acestuia. Prevederea se va aplica și în cazul 
în care procurorul competent primește un nou mandat european 
de arestare ulterior sesizării curții de apel competente228. 
 
Plagiat prin reformulare 
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       Ca o expresie a respectării dreptului la apărare dar și a 
minimalizării ingerinței statului în viața de familie, legiuitorul a 
instituit și obligația ca un membru al familiei sau o altă persoană 
desemnată de cel solicitat să fie informată asupra reținerii. Numai 
în situații excepționale, când acest lucru ar prejudicia grav 
procedura punerii în executare a mandatului european fața de 
persoana solicitată sau alți coparticipanți, procurorul poate 
respinge motivat cererea de încunoștințare a membrilor familiei 
inculpatului. 
      În cazul în care persoana solicitată este minor, durata reținerii 
se reduce la jumătate. În acest caz, reținerea poate fi prelungită, 
dacă de impune, prin ordonanță motivată, pe o durată de cel mult 
8 ore, dupa cum rezulta din dispozițiile art. 100 alin. 5 din legea 
302/2004. 
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        Organul competent, în vederea reținerii persoanei solicitate, 
poate pătrunde în orice locuință în care se află persoana solicitată, 
fără consimțământul acesteia ori al persoanei căreia îi aparține ori 
folosește locuința, precum și în sediul unei persoane juridice, fără 
învoirea reprezentantului legal al acesteia229. 
 
229 Dispozițiile referitoare la reținerea persoanei solicitate sunt 
prevăzute de art. 100 din lege (ex-art. 882, introdus prin art. I pct. 
43 din Legea nr. 222/2008) 
 
 
 
Plagiat prin reformulare. Din nou copiere și a notelor de subsol 
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         Prin excepție de la dispozițiile redate anterior, în mod 
excepțional, măsura reținerii poate fi dispusă pe baza semnalării 
transmise prin Organizația Internațională a Poliției Criminale 
(Interpol), care nu echivalează cu mandatul european de arestare. 
În acest caz, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională 
din cadrul Ministerului Administrației și Internelor solicită de 
îndată Biroului Central Național Interpol corespondent 
transmiterea către parchetul competent, în termen de cel mult 48 
de ore de la reținerea persoanei solicitate.230 

230 Art. 101 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 
 
Plagiat rând cu rând 
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      Motivele reținerii se vor aduce de îndată la cunoștință 
persoanei reținute în limba pe care o înțelege. 
      Organele de poliție îl vor prezenta pe reținut în primele 10 ore 
de la reținere procurorului de pe lângă curtea de apel unde 
aceasta persoana a fost depistată231. 
 
231 Art. 100 din lege (ex-art. 883, introdus prin art. I pct. 43 din 
Legea nr. 222/2008) 
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     Procedura în fața instanței – este reglementată la art. 102-110 
din legea nr. 302/2004. 
      Procurorul, după reținere, va sesiza curtea de apel 
competentă în vederea luării măsurii arestării. 
      După sesizare, dosarul este repartizat prin sistemul ECRIS între 
completele instanței competente, judecata făcându-se de un 
singur judecător. 
 
 

Plagiat prin reformulare.  
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       La nivelul instanței, pentru evidența activității, se întocmește 
și se păstrează Registrul privind arestarea și predarea în baza 
mandatelor europene de arestare232. 
 
232 Conform art. 2 alin. (3) din lege, în Registrul privind arestarea 
și predarea în baza mandatelor europene de arestare se vor face 
următoarele mențiuni: numărul curent; numele şi prenumele 
persoanei solicitate; numărul şi data adresei parchetului; numărul 
şi data mandatului european de arestare; autoritatea judiciară 
emitentă; numărul dosarului instanţei; data şi soluţia pronunţată; 
numărul şi data mandatului intern de arestare; durata arestării, 
cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expiră; 
numele şi prenumele judecătorului care a dispus măsura arestării 
şi/sau predarea persoanei solicitate; data declarării recursului, 

 

 



evidenţiindu-se separat împotriva cărei soluţii a fost declarată 
calea de atac; data înaintării recursului la instanţa de control 
judiciar; soluţia instanţei de recurs, precum şi prelungirile 
arestării; data comunicării hotărârii asupra predării autorităţii 
judiciare emitente, Ministerului Justiţiei şi Centrului de Cooperare 
Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei Române. 
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        Potrivit dispozițiilor legale – art. 103 alin. 4 și 5, în cazul în 
care mandatul european de arestare a fost emis împotriva unui 
cetăţean român, în vederea executării unei pedepse ori a unei 
măsuri de siguranţă privative de libertate, judecătorul întreabă 
persoana solicitată dacă este de acord să execute pedeapsa ori 
măsura de siguranţă în statuI membru emitent şi, dacă acesta 
declară că este de acord cu predarea sa, despre consimțământul 
acesteia se întocmeşte un proces-verbal în care se semnează de 
către judecător, grefier, apărător și persoana solicitată. În același 
proces verbal se va menționa dacă persoana solicitată a renunțat 
sau nu la drepturile conferite de regula specialității. 
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         Persoana solicitată are posibilitatea sa nu consimtă la 
predare, situatie în care se procedeaza la audierea sa, cu 
mentionarea expresă a cazului de refuz de executare invocat. 
 
 
Plagiat prin reformulare. 
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    Cheltuielile privind procedura de extrădare efectuate pe 
teritoriul României233 se suportă de statul român de la bugetul de 
stat și sunt cuprinse, după caz, în bugetul Ministerului Justiției, 
Ministerului Public și Ministerului Administrației și Internelor. 
 
233 Art. 76 alin. (1) și art.16 alin. (4) 
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       Hotărârea pronunțată în temeiul art. 107 din lege va cuprinde 
dispoziții exprese referitoare la executarea mandatului european 
de arestare și la predarea persoanei solicitate235 După cum rezultă 
din interpretarea gramaticală a dispozițiilor art. 84 alin. (1) din 
lege, mandatul este condiționat de îndeplinirea cumulativă a celor 
două condiții, respectiv, atât arestarea, cât și de predarea 
persoanei solicitate. 
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      Recursul declarat împotriva hotărârii prin care s-a dispus 
predarea persoanei solicitate este suspensiv de executare, cu 
excepția dispozițiilor privind măsura arestării236, care sunt 
executorii, așadar, de la data pronunțării, așa cum prevede art. 
108 alin. (3) din lege. Dispozițiile art. 107 alin. (3) prevăd situația 
predării amânate, caz în care mandatul emis cu ocazia fie a 
arestării, conform art. 103 alin. (8), așadar prin încheiere, fie prin 
sentință, o dată cu predarea, conform art. 107 alin. (1) din lege, se 
pune în executare de la data încetării cauzei de amânare. 
 
 
236 Art. 108 alin. (3) teza I din lege 
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203           Față de dispozițiile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, 
instanța națională va solicita autorității judiciare emitente ca în 
caz de condamnare, inculpatul să fie transferat în România pentru 
continuarea executării pedepsei237. 
 
237 ICCJ, Secția Penală, Decizia nr. 2492 din 8 mai 2007, www.scj.ro 
 
 
 
Din nou plagiat prin reformularea textului copiat, inclusiv cu 
notele de subsol 
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203      Calea de atac împotriva hotărârii de predare în baza unui 
mandat european de arestare este de 5 zile de la pronunțare. 
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         Dacă persoana solicitată consimte la predare, hotărârea 
instanței este definitivă, consimțământul nemaiputând fi retras 
ulterior.238 

 

238 ICCJ, Secția Penală, Decizia nr. 1275 din 7 martie 2007, 
www.scj.ro 
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    Cauza va fi înaintată instanței de recurs în termen de 24 de ore 
de la declararea recursului iar cererea va fi soluționată cu 
celeritate, într-un termen de maximum 3 zile. 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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     În termen de cel mult 24 de ore după rămânerea definitivă a 
hotărârii de predare, instanța comunică hotărârea luată 
autorității judiciare emitente, Ministerului Justiției și Centrului de 
Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului 
General al Poliției Române.240 

 

240 Art. 107 alin. (2) din lege 
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    Organele de poliție au competența predării persoanei 
solicitate, organele de poliție locale dându-și concursul la 
solicitarea IGPR. 
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          Potrivit alin. 2 al art. 111 din lege, dacă, din motive 
independente de voinţa unuia dintre statele emitente sau de 
executare, predarea nu se poate efectua în acest termen, 
autorităţile judiciare implicate vor intra imediat în contact pentru 
a fixa o nouă dată de predare. În acest caz, predarea va avea loc 
în termen de 10 zile de la noua dată convenită. 
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        În cazul existenței unei situații excepționale care să aibă drept 
consecință punerea în pericol a vieții persoanei solicitate în caz de 
predare, aceasta poate fi amânată temporar, urmând a fi reluată 
imediat de aceste împrejurări excepționale au încetat. 
        Va fi anunțată de îndată despre acest incident autoritatea 
judiciară emitentă, convenindu-se asupra unei noi date de 
predare. 
 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat  
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        În cazul în care sunt depășite termenele maxime pentru 
predare, fără ca persoana în cauză să fie primită de către statul 
emitent, se va proceda la punerea în libertate a persoanei 
urmărite, fără ca acest fapt să constituie un motiv de refuz al 
executării unui viitor mandat european de arestare, bazat pe 
aceleași fapte – art. 111 alin. 4241. 
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Predarea amânată sau condiţionată.  
Potrivit art. 112 din Legea 302/2004, când persoana urmărită este 
urmărită penal sau judecată de autoritățile judiciare române 
pentru o faptă diferită de cea care motivează mandatul european 
de arestare, autoritatea judiciară de executare română, chiar dacă 
s-a dispus executarea mandatului, va putea amâna predarea până 
la terminarea judecății sau până la executarea pedepsei.242  
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       În această situația, dacă autoritatea judiciară emitentă o 
solicită, autoritatea judiciară de executare română  poate dispune 
predarea temporară a persoanei urmărite, în condițiile stabilite 
printr-un acord încheiat în scris cu autoritatea judiciară 
emitentă.243 
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         Nu constituie o obligație pentru autoritățile judiciare române 
să dispună amânarea predării unei persoane ci doar o facultate. 
Astfel, instanța va avea în vedere toate împrejurările cauzei, în 
special de gravitatea faptelor ce fac obiectul mandatului 
european de arestare raportat la afacerile judiciare avute de 
persoana solicitată în țară. 
          De asemenea va avea în vedere și efectele pe care le-ar avea 
amânarea predării pentru persoana solicitată sau pentru buna 
desfășurare a instrucției penale. 
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      Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internațională în materie penală, înlesnește aplicarea dispozițiilor 
Convenției europene privind valoarea internațională a hotărârilor 
represive. 
          Activitatea de realizare a unei justiții penale complete şi 
eficiente desfășurate în fiecare stat ar putea deseori rămâne 
infructuoasă, dacă efectele hotărârilor penale s-ar opri la 
granițele statului unde au fost pronunțate ori actele judiciare care 
ar putea servi la rezolvarea unor cauze penale ar fi lipsite de 
valoare în afara teritoriului tării în care au fost efectuate247. 
        Hotărâre penală străină recunoscută sau executată de către 
organele judiciare ale statului solicitat care prin dispozițiile din 
legile sale reglementează cazurile și condițiile în care poate avea 
loc recunoașterea248. 
          Prin hotărâre penală înțelegem numai acele hotărâri 
(sentințe, decizii) care au devenit definitive și conțin soluții 
susceptibile de a interesa aplicarea legilor penale în raport cu 
spațiul, neintrând în această categorie actele procedurale prin 
care organele de urmărire penală dispun asupra acțiunii penale 
(ordonanțe, rechizitorii). 
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     Potrivit prevederilor Legii nr. 302/2004, privind cooperarea 
judiciară internațională în materie penală, prin hotărâre penală 
străină se înțelege o hotărâre pronunțată de instanța competentă 
a unui alt stat249, iar prin act judiciar străin se înțelege un act 
judiciar care emană de la o autoritate judiciară străină 
competentă250. 
 
249 A se vedea art. 130 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 
250 A se vedea art. 130 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 
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       Funcțiunea proprie a dispozițiilor privitoare la recunoașterea 
hotărârilor penale străine în România este de a da acestora 
eficiență juridică pe teritoriul țării noastre251. 
 
251 V.Dongoroz și colab., Explicații…, op.cit., pag. 410 
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     Hotărârile judecătoreşti străine pronunţate în alte procese 
decât cele privitoare la statutul civil al persoanei în cauză sunt 
recunoscute în România pentru a putea beneficia de puterea 
lucrului judecat, sub rezerva îndeplinirii cumulative a 
următoarelor condiţii de regularitate internaţională: hotărârea să 
fie definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată, instanţa 
care a pronunţat hotărârea judecătorească străină să fi avut 
competenţa, potrivit legii civile sus amintite, să judece procesul şi 
să existe reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor 
judecătoreşti străine între România şi statul instanţei care a 
pronunţat hotărârea252. 
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Recunoaşterea pe teritoriul României a unei hotărâri penale sau a 
unui act judiciar străin poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții prevăzute în art. 131 din legea specială: 
a) România şi-a asumat o asemenea obligaţie printr-un tratat 
internaţional la care este parte; 
b) a fost respectat dreptul la un proces echitabil, în sensul art. 6 
din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1 950, ratificată 
de România prin Legea nr. 30/1994; 
c) nu a fost pronunţată pentru o infracţiune politică sau pentru o 
infracţiune militară care nu este o infracţiune de drept comun; 
d) respectă ordinea publică a statului român; 
e) hotărarea sau actul judiciar poate produce efecte juridice în 
România, potrivit legii penale române; 
f) nu s-a pronunţat o condamnare pentru aceleiaşi fapte împotriva 
aceleiaşi persoane în România; 
g) nu s-a pronunţat o condamnare pentru aceleiaşi fapte 
împotriva aceleiaşi persoane într-un alt stat, care a fost 
recunoscută în România. 
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        Hotărârile penale străine pot fi recunoscute în România și 
dacă nu este întrunită condiția prevăzută la lit. a), pe bază de 
reciprocitate. În acest sens, instanța competentă solicită 
Ministerului Justiției verificarea îndeplinirii condiției reciprocității.  
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       Cererea de recunoaștere formulată de autoritatea judiciară 
competentă a statului solicitant se transmite Ministerului Justiției 
care la rândul său o transmite procurorului de pe lângă curtea de 
apel unde domiciliază condamnatul254. 
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    Când pedeapsa pronunțată prin hotărârea străină nu a fost 
executată sau a fost executată numai în parte, instanța substituie 
pedepsei neexecutate sau restului de pedeapsă neexecutat o 
pedeapsă corespunzătoare potrivit legii penale române256. 
 
256 A. Boroi, Ș.G.Ungureanu, N.Jidovu, I.Măgureanu, Drept 
procesual penal, Ed. All Beck, București, 2001, p. 434 
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       Dacă persoana condamnată în străinătate a executat integral 
pedeapsa, cu ocazia recunoașterii hotărârii judecătorești 
pronunțată de o instanță judiciară din străinătate, nu se mai poate 
dispune emiterea unui nou mandat de executare pentru aceeași 
pedeapsă257. 
 
257 Tribunalul București, Secția a II-a Pe., dec. Nr. 47/1996, 
Culegere, 1994-1997, p. 349 
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Hotărârile penale străine recunoscute, se execută potrivit legii 
române producând efecte similare cu hotărârile pronunţate de 
instanţele naționale. 
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       Doctrina a calificat unele aspecte privind recunoaşterea 
hotărârilor străine, astfel că, în cazul unui concurs de infractiuni, 
condamnarea inculpatului în străinătate pentru fapta săvârşită, 
potrivit legii statului respectiv nu constituie un impediment în 
judecarea făptuitorului şi în România pentru cealaltă infracţiune 
concurentă. Dacă hotărârea de condamnare străină îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege şi este recunoscută în ţara noastră, 
pedeapsa aplicată prin acea hotărâre şi executată trebuie scăzută 
din durata pedepsei pronunţate de instanţa română259. 
 
259 A.Boroi și colab., op.cit., p. 434 
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        O condamnare pronunţată de o instanţă străină, printr-o 
hotărâre recunoscută în România, nu poate fi disociată de cauzele 
care înlătură răspunderea penală, potrivit legii statului străin. Prin 
urmare, când ulterior condamnării pronunţate în străinătate, 
statul respectiv, printr-un act de amnistie, a înlăturat răspunderea 
penală pentru fapta săvârşită, hotărârea instanţei străine, chiar 
recunoscută în România, nu mai poate fi luată în considerare la 
stabilirea stării de recidivă260. 
         Pentru a recunoaşte hotărârea străină, instanţa trebuie să ia 
cunoştinţă de textul integral al acestei hotărâri precum şi de 
principalele acte care au stat la baza soluţiei. 
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      În ceea ce privește hotărârile judecătorești și celelalte acte 
judiciare române în materie penală, acestea pot fi executate într-
un alt stat la solicitarea instanțelor române, dacă este îndeplinită 
cel puțin una din următoarele condiții261: 
a) condamnatul este cetăţean al statului solicitat sau al unui stat 
terţ ori este apatrid şi are domiciliul pe teritoriul acelui stat, iar 
potrivit legii statului solicitat, extrădarea condamnatului în 

 



România în vederea executării pedepsei nu este admisibilă sau 
statul străin refuză să acorde extrădarea; 
b) condamnatul este cetăţean român cu domiciliul pe teritoriul 
statului solicitat sau are şi cetăţenia statului solicitat, iar statul 
străin refuză să acorde extrădarea acestuia. 
 
 
261 Art. 138 din Legea nr. 302/2004 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 

 
Pagina 377-378 din monografia ”Cooperarea judiciară internațională în materie 
penală” de Alexandru Boroi, Ion Rusu publicată în 2008, la editura C.H.Beck, 
ISBN 978-973-115-392-6 

 

 
Pagina 123 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. 
214 

De asemenea, potrivit aceluiași text de leg, este admisibilă 
formularea unei cereri de recunoaştere şi executare dacă 
condamnatul se află în executarea unei pedepse în statul solicitat 
pentru o altă faptă decât cea care a determinat condamnarea în 
România. 
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       În cazul formulării unei cereri de recunoaştere a unei hotărâri 
penale prin care s-a aplicat o pedeapsă, durata acesteia trebuie să 
fie mai mare de un an (alin. 3 al art. 138) 

 
Pagina 378 din monografia ”Cooperarea judiciară internațională în materie 
penală” de Alexandru Boroi, Ion Rusu publicată în 2008, la editura C.H.Beck, 
ISBN 978-973-115-392-6 

Pag. 
215 

        În ceea ce priveşte efectele cererii de recunoaştere şi 
executare de către statul străin a unor acte judiciare emise de 
autorităţile române competente, acestea constau fie în 
renunţarea de către statul român la executarea hotărârii pe 
teritoriul României, fie în redobândirea de către statul român a 
dreptului la executarea hotărârii în cazul în care condamnatul se 
sustrage de la executarea pedepsei. 
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       Procedura de recunoaştere şi de executare a unei hotărâri 
penale într-un stat străin este prevăzută de art 140 din lege și 
debutează prin cererea în acest sens formulată de instanţa de 
executare, fie, din oficiu, fie la cererea procurorului competent 
sau a condamnatului, ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la art. 138 din lege. 
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        La cerere se atașează actele prevăzute de tratatul 
internaţional aplicabil sau , în lipsa unui tratat, cel puţin hotărârea 
definitivă şi mandatul de executare a pedepsei. 
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        Atunci când este necesar consimțământul condamnatului, 
acesta va fi dat în camera de consiliu a instanței de executare, 
exceptând cazul în care condamnatul se află în străinătate; în 
acest caz, consimțământul poate fi dat în fața unui funcționar 
consular român sau în fața autorității judiciare străine 
competente. 
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       În cazul în care condamnatul se află în România și nu a 
formulat el însuși cererea, procurorul competent procedează la 
notificarea acestuia. Lipsa unui răspuns al condamnatului 
echivalează cu consimțământul Ia formularea cererii, fapt asupra 
căruia este informat prin notificare. 
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    Principalul efect al recunoașterii și executării cererii de către 
autoritatea străină constă în renunțarea de către statul român la 
executarea sentinței în România 
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      În prezent în România actul normativ care reglementează 
transferul persoanelor condamnate este Legea nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. . 
      Potrivit art. 11 alin. 2 din Constituție, tratatele şi convențiile 
internaționale ratificate de Parlament aparțin dreptului intern, 
astfel încât putem afirma fără putință de tăgadă faptul că, 
Convenția asupra transferării persoanelor condamnate reprezintă 
o lege penală specială, lege care se completează în situațiile 
nereglementate cu dispozițiile Legii nr. 302/2004. 
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          Transferarea din România a persoanelor condamnate are 
loc potrivit dispozițiilor prevăzute în Titlul VI din Legea nr. 
302/2004 și se face în conformitate cu normele cuprinse în 
tratatele internaționale la care România este parte, iar în absența 
acestora, pe bază de reciprocitate.  
           De asemenea, dispozițiile acestui titlu, potrivit art. 141 alin. 
2 din lege, se aplică deopotrivă, în completare, situațiilor 
nereglementate prin tratate internaționale arătate. 
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      Prevederile legale- art. 141 alin. 4 – stabilesc că în cuprinsul 
cererii de transferare a condamnatului, statul român va indica 
instrumentul internațional în temeiul căruia cererea este 
formulată.  
       În privința condamnatului în absența unei cereri formale de 
transfer, s-a considerat că acesta se poate exprima dornic de a fi 
transferat, adresându-se fie statului de condamnare, fie statului 
de executare262, el atrăgând astfel atenția asupra situației sale 
personale, atât din punct de vedere cultural cât și familial. Chiar 

 

 



Convenția de la Strasbourg prevede în art. 2 par. 2 că persoana 
condamnată își poate exprima, fie pe lângă statul de condamnare, 
fie pe lângă statul de executare, dorința de a fi transferată în 
temeiul prezentei convenții. 
 
262 J.Pradel, G.Corstens, op.cit., p. 92 
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        Condițiile de transfer sunt prevăzute atât de art. 3 din 
Convenție cât și de art. 142 și 143 din legea specială. Astfel, 
transferul poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiții: 
a) condamnatul este resortisant al statului de executare; 
b) hotărârea este definitivă. 
 

 
Pagina 125 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. 
217 

        Pornind de la modul de redactare a textului legal, alături de 
alți autori263 considerăm că se are în vedere o hotărâre 
executorie, ceea ce presupune să fie epuizate toate căile ordinare 
de atac prevăzute de lege, sau să fie expirate termenele legale 
pentru exercitarea lor, însă nu este exclusă posibilitatea unei 
cereri de revizuire, în temeiul unor elemente noi de fapt. 
c) la data primirii cererii de transferare, condamnatul mai are de 
executat cel puțin 6 luni din durata pedepsei. În cazuri 
excepționale, în baza acordului între statele implicate, 
transferarea poate avea loc chiar dacă partea de pedeapsă 
neexecutată este mai mică de 6 luni; 
d) transferul este consimțit de către persoana condamnată sau 
dacă, în raport cu vârsta ori cu starea fizică sau mintală a acesteia, 
unul dintre cele două state consideră necesar, de către 
reprezentantul persoanei. Consimțământul nu se cere în cazul 
evadatului care se refugiază în statul de executare al cărui 
resortisant este; 
 
263 Gh. Mateuț, M.Vasiescu, Transferul persoanelor condamnate 
(I), în Revista de drept penal nr. 2/2003, p. 46 
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           Această condiție este perfect justificată, deoarece ea se 
fundamentează pe principalul obiectiv al legii, acela de a facilita 
reintegrarea. Or, transferul unui deținut fără acordul său ar fi un 
non sens264. 
            În ceea ce privește reprezentantul considerăm că acesta 
poate fi orice persoană autorizată prin lege să reprezinte pe 
condamnat, bineînțeles însă cu respectarea formelor legale. 
 
264 F.Harremoes, Une nouvelle Convention du Conseil de l'Europe: 
le transfer des personnes condamnees, R.sc.crim.et de 
d.pen.comp., 1983, p. 235 
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e) faptele care au atras condamnarea constituie infracțiuni, 
potrivit legii statului de executare; 
         Această condiție vine să pună în practică principiul dublei 
incriminări și de aceea considerăm că, condiția este îndeplinită 
chiar dacă în cele două state (cel de condamnare și cel de 
executare) infracțiunea săvârșită primește o calificare juridică 
diferită. 
f) statul de condamnare și statul de executare trebuie să se pună 
de acord asupra acestei transferări; în caz contrar, transferarea nu 
poate avea loc. 
              Cererea de transfer trebuie să îndeplinească anumite 
condiții de fond și de formă în sensul că ea trebuie formulate în 
scris de către autoritatea competentă a statului solicitant și se 
adresează autorității competente a statului solicitat, răspunsul 
comunicându-se pe aceeași cale. 
        Potrivit legii, Ministerul Justiției are obligația să informeze în 
scris orice persoană condamnată de către o instanță română, 
susceptibilă de a fi transferată, despre ce instrument de 
cooperare judiciară se aplică, iar dacă condamnatul a solicitat 
transferarea sa, Ministerul Justiției trebuie să informeze în cel mai 
scurt termen, după rămânerea definitivă a hotărârii de 
condamnare, autoritatea centrală competentă a statului de 
executare, arătând datele de identificare ale condamnatului în 

 

 

 



statul de executare, expunerea faptelor care au atras 
condamnarea, precum și data începerii executării pedepsei. 

Pagina 125-126 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. 
219 

         Dacă unul din cele două state întreprinde un demers sau ia o 
hotărâre cu privire la cererea de transferare, atunci condamnatul 
trebuie informat în scris despre aceasta265. 
          Pentru a soluționa cererea de transferare, statul român 
trebuie să solicite statului de executare următoarele acte266: 
a) un document sau o declarație care să ateste că persoana 
condamnată este resortisant al statului de executare; 
b) o copie de pe dispozițiile legale ale statului de executare, din 
care să rezulte că faptele care au determinat pronunțarea 
hotărârii în statul de condamnare constituie infracțiuni, potrivit 
legii statului de executare; 
 
266 A se vedea art. 133 din Legea nr. 302/2004 care reproduc 
prevederile art. 4 din Convenția europeană asupra transferării 
persoanelor condamnate, sub titulatura de ”obligația de a furniza 
informații”. 
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c) o declarație conținând informațiile privitoare la procedura 
pentru care se va opta, în vederea punerii în executare a 
condamnării. 
          Dacă ambele state își dau acordul, statul român comunică 
statului de executare următoarele267: 
a) copia autentică a hotărârii de condamnare definitivă, precum şi 
o copie a dispozițiilor legale aplicabile; 
b) bun document menționând durata condamnării deja 
executate, inclusiv informații asupra oricărei detenții provizorii, 
asupra reducerii pedepsei, sau un alt act privind stadiul executării 
condamnării; 
c) declarația privind consimțământul la transferare; 
d) dacă este cazul, orice raport sau constatare medico-legală ori 
alte acte medicale care atestă starea fizică şi mintală a 
condamnatului, tratamentul urmat de acesta pe teritoriul statului 

 
 



român şi eventualele recomandări pentru continuarea 
tratamentului în statul de executare, precum şi, în condamnatului 
minor, copia referatului de anchetă socială efectuată în cauză. 

Pagina 126 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. 
219-
220 

     Persoana care îşi dă consimțământul la transferare trebuie să 
facă acest lucru de bunăvoie înțelegând pe deplin consecințele 
actului său.   
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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     Predarea condamnatului de către autoritățile române 
suspendă executarea pedepsei în România. 
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     Și resortisanții străini pot face cereri de transferare ce se vor 
transmite Ministerului Justiției. 
     Potrivit modificărilor aduse art. 138, documentele necesare 
transferării nu mai sunt solicitate de către Ministerul Justiției 
instanței de executare, ci Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. 
     Potrivit art. 152 alin. 1 din lege, în cazul în care procedura de 
soluționare a cererii de transferare continuă, toate documentele, 
inclusiv cele furnizate de statul de executare, sunt supuse mai 
întâi examenului de regularitate internațională la Ministerul 
Justiției. 
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       Ministerul Justiției analizează îndeplinirea condițiilor iar 
ulterior transmite cererea procurorului general de pe lângă curtea 
de apel, atașând la dosar și înscrisurile justificative. 
       Primind cererea și actele procurorul general va audia 
condamnatul și va consemna declarația într-un proces-verbal, iar 
apoi va sesiza curtea de apel în a cărei circumscripție se află locul 
de detenție ori domiciliul condamnatului. 
       Judecarea cererii are loc în cameră de consiliu în condiții de 
contradictorialitate, petentul fiind citat și i se asigură apărător și 
interpret. 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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Judecata se va desfășura în regim de urgenţă. Sentinţa se 
motivează în maxim 5 zile, ea putând fi atacată cu recurs de 
condamnat sau de procuror.269 
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           Deși legea are în vedere doar "acceptarea" sau "refuzul" 
transferului, în realitate, soluțiile procesuale nu pot fi decât cele 
comune, respectiv admiterea sau respingerea cererii de 
transferare. Nu se prevede, însă, care sunt probele pe care se 
bazează. hotărârea şi nici motivul pentru care se poate admite sau 
respinge cererea. Sub acest aspect, considerăm că trebuie luate 
în considerare documentele şi înscrisurile ajutătoare prevăzute la 
art. 134 din lege, alte informații, procesul-verbal de ascultare a 
condamnatului, declarația persoanei condamnate sau concluziile 
reprezentantul acesteia, date In fața instanței, precum şi orice 
alte probe care se vor aprecia ca necesare271. 
 
271 Gh.Mateuț, M.Vsiescu, Transferul persoanelor condamnate 
(II), în Revista de drept penal nr. 3/2003, p. 31 
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Dacă transferarea condamnatului a fost acceptată, Ministerul 
Justiției informează despre aceasta Ministerul Administrației și 
Internelor, care asigură predarea sub escortă. 
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        Pentru situația în care un inculpat, după ce a fost condamnat 
printr-o hotărâre penală definitivă pronunțată de o instanță 
română, evadează și se refugiază pe teritoriul statului al cărui 
resortisant este, statul român poate să adreseze statului respectiv 
o cerere de preluare a executării condamnării. 
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       Ca urmare a modificării dispozițiilor art. 139, cererea de 
preluare a executării pedepsei adresată statului pe teritoriul 
căruia se refugiază condamnatul nu se mai formulează de 
procuror, ci, fie de instanța de executare, fie de instanța de la locul 
de detenție.  
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         Potrivit art. 153 din lege, cererea de transferare a persoanei 
condamnate poate fi refuzată, în principal, pentru următoarele 
motive:  
a) persoana a fost condamnată pentru infracțiuni grave care au 
avut un ecou profund defavorabil în opinia publică din România; 
b) pedeapsa prevăzută de legea statului de executare este vădit 
superioară sau inferioară în raport cu cea stabilită prin hotărârea 
instanței române; 
c) există indicii suficiente că, o dată transferat, condamnatul ar 
putea fi pus în libertate imediat sau într-un termen mult prea 
scurt față de durata pedepsei rămase de executat potrivit legii 
române; 
d) persoana condamnată nu a reparat pagubele produse prin 
infracțiune şi nu a plătit cheltuielile la care a fost obligată prin 
hotărârea instanței române şi nici nu a garantat plata 
despăgubirilor;272 
e) dacă există indicii suficiente că statul de executare nu va 
respecta regula specialității. 
        Prin urmare, pentru refuzul cererii de transfer, nu este nevoie 
de îndeplinirea cumulativă a acestor motive, fiind suficient pentru 
refuzul ei, îndeplinirea unui singur motiv din cele enumerate. 
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         Atât legea internă cât și Convenția europeană asupra 
transferului persoanelor condamnate prevăd două proceduri 
alternative de executare, una în care continuarea executării are 
loc de îndată, și alta în care are loc schimbarea condamnării printr-
o hotărâre judecătorească. 
         Diferența fundamentală între cele două proceduri este 
următoarea: în procedura de continuare a executării statul de 
executare continuă pur și simplu activitatea începută de statul de 
condamnare, succedându-i în totalitate; dimpotrivă, în cazul 
procedurii de schimbare a condamnării sancțiunea pronunțată de 
statul de condamnare este transformată într-o sancțiune a 
statului de executare, în așa fel încât condamnarea executată nu 

 

 



se mai întemeiază în mod direct pe sancțiunea începută în statul 
de condamnare. 
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        Mult mai gravă decât simpla adaptare a sancțiunii, 
conversiunea reprezintă pur şi simplu o substituire cu o sancțiune 
aleasă de către statul de executare a aceleia care a fost 
pronunțată de statul de condamnare274. 
        Calea conversiunii a fost prevăzută deoarece în practică se 
întâlnesc foarte multe situații când cele două legislații sunt extrem 
de diferite. 
         Executarea pedepsei încetează imediat ce statul străin 
informează autoritățile române despre orice hotărâre sau măsură 
care atrage imposibilitatea continuării executării. Aceasta 
presupune obligativitatea statului de condamnare de a comunica 
statului român orice schimbare de acest gen, moment în care 
persoana condamnată va fi pusă în libertate275. 
 
274 J.Pradel,G.Corstens, op.cit.,p. 103 
275 A.Boroi, I.Rusu, op.cit., p. 389 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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       Hotărârea Curții este comunicată condamnatului, iar apoi 
Curtea de Apel emite mandatul european de executare a 
pedepsei ce va fi transmis autorității centrale competente din 
statul de condamnare, în vederea transferării persoanei 
condamnate, transfer care va avea loc prin mijlocirea Ministerului 
Administrației și Intern.  
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         Potrivit art. 165 din Legea nr. 302/2004276 cererea de 
transfer a persoanei condamnate poate fi refuzată, în principal, 
dacă: 
a) procesul în care s-a pronunțat condamnarea nu s-a desfășurat 
în conformitate cu dispozițiile pertinente din Convenția 

 



europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților 
fundamentale; 
b) împotriva condamnatului s-a pronunțat în România o hotărâre 
de condamnare pentru aceeași faptă ori este în curs o procedură 
penală având ca obiect aceeași faptă pentru care acesta a fost 
condamnat în străinătate; 
c) persoana condamnată a părăsit România, stabilindu-și 
domiciliul într-un alt stat, iar legăturile sale cu statul român nu mai 
sunt semnificative; 
d) persoana condamnată a comis o infracțiune gravă, de natură să 
alarmeze societatea, sau a întreținut relații strânse cu membri ai 
unor organizații criminale, de natură să facă îndoielnică reinserţia 
sa socială în România. 
 
276 Articolul 165 poartă denumirea marginală de: refuzul opțional 
al transferării 
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            Pentru realizarea cooperării juridice internaționale, în 
forma transferării condamnaților, este adesea necesară 
tranzitarea teritoriului unui stat terț, întocmai ca în cazul 
extrădării. De aceea, reglementarea transferării condamnaților 
implică şi reglementarea tranzitării lor pe teritoriul unui sau unor 
alte state situate între statul de condamnare şi statul de 
executare277. Este ceea ce Convenția europeană cu privire la 
transferarea persoanelor condamnate face prin prevederile art. 
16. 
277 G.Antoniu, Note de curs…, op.cit., p. 136 
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        Legea nr. 302/2004 prevede şi ea faptul că statul român 
poate admite tranzitarea teritoriului său, a unui condamnat, 
formulată de către un stat terţ, dacă acesta din urmă a convenit 
cu un alt stat asupra transferării spre sau dinspre teritoriul său.  
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     Hotărârea asupra acordării cererii de tranzit este pronunţată 
de Ministerul Justiţiei care va lua măsuri în vederea comunicării 
către statul solicitant şi Ministerului Administraţiei şi 
Internelor278. 
 
278 Art. 154 alin. 31 din Legea 302/2004 așa cum a fost modificata 
prin Lega nr. 224/2006 
 
Plagiat prin reformularea textului copiat 
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      Statul român, in cazul in care i se cere de autoritatea centrală 
solicitantă, poate dea asigurări că persoana condamnată nu va fi 
nici urmărită, nici deținută, nici supusă vreunei alte măsuri de 
restrângere a libertății pe teritoriul statului român, pentru fapte 
sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul statului de 
condamnare. Singura situație în care nu este nevoie de cererea de 
tranzit este aceea dacă se folosește spațiul aerian român și nu se 
realizează nici o aterizare pe teritoriul României. 
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      Transferul persoanelor condamnate se deosebește de 
extrădare, cu toate că ambele modalități de asistență juridică 
internațională în materie penală, reprezintă actul bilateral care 
intervine între două state (statul de condamnare și statul de 
executare), cu acordul acestora, condiția fiind ca fapta pentru care 
a for pronunțată condamnarea să fie considerată infracțiune și de 
către statul de executare. Totuși, cele două instituții se deosebesc 
prin faptul că extrădarea are ca scop remiterea persoanei 
urmărite sau condamnate în vederea judecării și condamnării ei 
sau supunerii la executarea unei pedepse la care fusese 
condamnată, fiind o măsură care se ia de regulă împotriva voinței 
persoanei extrădate, pe când transferul persoanelor condamnate 
nu se poate realiza decât cu consimțământul acestora279. 

 

 
 



 
279 G.Tudor, M.Constantinescu, op.cit. p. 239 
 
TRIMITERE BIBLIOGRAFICĂ FALSĂ. În respectiva carte nu există nici 
un astfel de text la pagina indicată 
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     De altfel, s-a arătat în literatura de specialitate că interesul 
urmărit prin acest transfer este că executarea sancțiunilor penale 
pronunțate să aibă loc în statul al cărui resortisant este persoana 
condamnată, acolo unde condițiile de executare, comunitatea a 
cărei limbă o cunoaște și mediul sunt mai propice pentru 
reeducarea persoanei condamnate, adică pentru realizarea 
scopului condamnării de reintegrare socială a persoanei 
condamnate280. 
 
280 N.B. Bulai, op.cit., p. 266 
 
Din nou se dovedește plagiatul cu tot cu note bibliografice.  
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    Prin asistenţă juridică penală cu caracter judiciar (accepţiunea 
restrânsă a noţiunii) înțelegem modalitățile concrete prin care 
organele judiciare dintr-un stat participă la efortul de tragere la 
răspundere penală a unei persoane prin efectuarea sau predarea 
unor acte de procedură sau comunicarea unor acte necesare 
cauzei respective.282 

 

282 V.Dongoroz, S.Kahane,G.Antoniu, C.Bulai,N.Iliescu, R.Stănoiu, 
Explicații teroretice ale codului de procedură penală român.Partea 
specială, vol II, Ed. Academiei, București 1976, p. 405 
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Spre deosebire de conlucrarea sau colaborarea statelor pentru 
combaterea unor categorii de infracțiuni, această formă de 
cooperare constă în ajutorul pe care statele și-l acordă reciproc 
pentru combaterea criminalității pe teritoriul național, pentru 
realizarea și buna administrare a justiției proprii, ca atribut al 
suveranității lor. Asistența juridică este o formă de cooperare 
internațională care, spre deosebire de conlucrarea internațională 
în combaterea unor anumite categorii de infracțiuni 
transnaționale comisie de asociații sau grupuri criminale, se aduce 
la îndeplinire prin intermediul stăruințelor unui alt283. 
 
283 N.Lupulescu, Asistența juridică internațională…, op.cit., p. 71 
 
Atunci când a plagiat, autorului i s-a părut prea mare textul 
original..l-a tăiat…și a rămas fraza neterminată!! 
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         Pornind de la prevederile art. 171 din Legea nr. 302/2004, 
vom identifica următoarele forme de asistență judiciară 
internațională: 
- comisiile rogatorii internaţionale; 
- audierile prin videoconferinţe ; 
- înfăţişarea în statul solicitant a martorilor, experţilor şi a 
persoanelor urmărite; 
- notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se depun 
într-un proces penal; 
- cazierul judiciar; 
- alte forme de asistenţă judiciară. 
 
Plagiat prin reformulare 

 
Pagina 404 din monografia ”Cooperarea judiciară internațională în materie 
penală” de Alexandru Boroi, Ion Rusu publicată în 2008, la editura C.H.Beck, 
ISBN 978-973-115-392-6 

Pag. 
228 

Comisia rogatorie internațională în materie penală este, potrivit 
art. 173 din lege acea formă de asistenţă judiciară care constă în 
împuternicirea pe care o autoritate judiciară dintr-un stat o 
acordă unei autorităţi din alt stat, mandatată să îndeplinească, în 
locul şi în numele său, unele activităţi judiciare privitoare la un 
anumit proces penal 
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          Comisia rogatorie internațională sau externă implică, 
întocmai ca cea internă, o deplasare de competență teritorială de 
la un organ judiciar la altul cu deosebirea că în acest caz 
deplasarea se face extrateritorial, către organele judiciare ale unui 
stat străin care are posibilitatea să efectueze actul procedural 
respectiv284. 
 
284 N.B.Bulai, op.cit., p. 183 
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     Comisia rogatorie îndeplinește funcția de a înlesni organelor 
judiciare efectuarea unor acte procedurale în altă localitate decât 
acolo unde este sediul lor şi de a asigura desfășurarea în termeni 
rezonabili a procesului penal285. 
 
285 G. Antoniu, N. Volonciu, N. Zaharia, Dicționar de procedură 
penală, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1988, p. 58. 
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        Din analiza art. 174 din Legea nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară internațională în materie penală putem 
extrage concluzia că obiectul cererii de comisie rogatorie îl 
constituie: 

 localizarea şi identificarea persoanelor şi obiectelor; 

 audierea inculpatului, audierea părţii vătămate, a 
celorlalte părţi, a martorilor şi experţilor, precum şi 
confruntarea;  

 percheziţia, ridicarea de obiecte şi înscrisuri, sechestrul şi 
confiscarea specială;  

 cercetarea la faţa locului şi reconstituirea;  

 expertizele, constatarea tehnico-ştiinţifică şi constatarea 
medico-legală;  
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proces, interceptările şi înregistrările audio-video, 
examinarea documentelor de arhivă şi a fişierelor 
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        Dacă la solicitarea organului judiciar român, organul judiciar 
străin va îndeplini acte procedurale pe teritoriul său și evident 
după legea acelui loc, acestea vor produce totuși efecte juridice în 
procesul penal din țara noastră și în fața organului judiciar român. 
În mod similar, activitățile judiciare îndeplinite de organul român 
potrivit dispozițiilor legii române, vor determina consecințe 
juridice în procesul penal desfășurat într-o țară străină, dacă acele 
activități ale organului nostru au fost solicitate de organul judiciar 
străin286. 
 
286 N.Volonciu., op.cit., p. 65 
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În cazul în care România este stat rogat, comisia va îndeplini 
conform regulilor procesual penale ale legii române. În cazul în 
care statul român este stat rogant, actul procedural întocmit în 
țara străină, se va întocmi potrivit legii acelei țări (locus regit 
actum). 
 
Plagiat prin reformulare. Prima parte a frazei este fără sens cel 
mai probabil urmare  a încercării nereușite de ”originalitate”. 
Comisia va îndeplini ce? 
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       Pentru a fi aduse la îndeplinire comisiile rogatorii având ca 
obiect perchezițiile, ridicarea de obiecte şi înscrisuri şi sechestrul 
este necesar ca infracțiunea care motivează comisia rogatorie 
trebuie să fie susceptibilă de a da loc la extrădare în România, ca 
stat solicitat, iar îndeplinirea comisiei rogatorii trebuie să fie 
compatibilă cu legea statului român.  
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       Audierile prin videoconferință ca modalitate de asistență 
judiciară internațională au fost introdusă prin cel de-al doilea 
Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară 
penală internațională și reglementat prin dispozițiile art. 9, unde 
se instituie regula de principiu potrivit căreia dacă o persoană care 
se găsește pe teritoriul unei părți trebuie să fie ascultată ca martor 
sau expert de către autoritățile judiciare ale unei părți, aceasta din 
urmă poate cere, dacă este inoportun sau imposibil pentru 
persoana ce trebuie ascultată de a se înfățișa în persoană pe 
teritoriul său, ca audierea să aibă loc prin videoconferință. 
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       Audierea prin videoconferință se desfășoară potrivit 
dispozițiilor legii speciale ce se completează cu dispozițiile Codului 
de procedură penală. 
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         Distingem astfel următoarele reguli ce guvernează 
modalitatea de desfășurare a audierii prin videoconferință287: 
a) audierea are loc în prezența judecătorului sau procurorului 
român competent, după caz, asistat, după caz de un interpret; 
acesta verifică identitatea persoanei audiate și este obligat să 
asigure respectarea principiilor fundamentale ale legii române. În 
cazul în care constată că sunt încălcate principiile fundamentale 
ale dreptului român, judecătorul sau procurorul ia de îndată 
măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea audierii în 
conformitate cu legea română;  
b) autoritățile judiciare române competente și cele ale statului 
solicitant convin, după caz, asupra măsurilor de protecție a 
martorului sau expertului; 

 



c) audierea se efectuează direct de către autoritatea judiciară 
competentă a statului solicitant sau sub coordonare acesteia, 
potrivit legii sale interne; 
d) martorul sau expertul va fi asistat, după caz, de un interpret, 
potrivit legii române; 
e) persoana chemată ca martor sau expert poate invoca dreptul 
de a nu depune mărturie, care îi este conferit fie de legea română, 
fie de legea statului solicitat. 
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          În aceste condiții, art. 188 din Legea nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară internațională în materie penală arată că 
dacă apare o situație în care este necesară audierea unor astfel de 
participanți procesuali, statul român solicitant va face mențiune 
despre aceasta în cererea de înmânare a citației menționând și 
cuantumul aproximativ al indemnizațiilor, al cheltuielilor de 
călătorie și de ședere rambursabile, revenind în acest caz statului 
străin solicitant obligația de a comunica statului român răspunsul 
martorului sau expertului. 
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         Potrivit dispozițiilor legale – art. 190 – martorul sau expertul 
care nu s-a prezentat în urma primirii citației de înfățișare a cărei 
comunicare a fost cerută nu va putea fi supus, chiar dacă citația 
va cuprinde un ordin categoric, niciunei sancțiuni sau măsuri de 
constrângere, în afară de cazul în care el va reveni din proprie 
inițiativă pe teritoriul statului român solicitant și dacă va fi din nou 
citat aici, în mod legal  
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       Pentru a nu se prejudicia scopurile ce au fost avute în vedere 
de către statul solicitat la introducerea în stare de detenție a 
martorului, persoana deținută, a cărei prezență în vederea 
audierii ca martor sau a confruntării este cerută de autoritățile 
judiciare solicitante va fi transferată temporar pe teritoriul acelui 
stat, cu condiția reîntoarcerii sale în termenul indicat de către 
autoritatea judiciară solicitată , conform art. 193 alin. 1 din legea 
specială. 
 
Plagiat prin reformularea și compilarea textului original 
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          Transferarea poate fi refuzată dacă ne regăsim în una din 
următoarele situații288: 
a) dacă prezența persoanei deținute este necesară într-un proces 
penal în curs pe teritoriul României; 
b) dacă transferarea persoanei deținute este susceptibilă să îi 
prelungească detenția; 
c) dacă există alte motive care se opun transferării sale pe 
teritoriul statului solicitant.  
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         Persoana transferată rămâne în detenție pe teritoriul 
statului solicitant și dacă este cazul, pe teritoriul statului solicitat 
pentru tranzit, în afară de cazul în care autoritatea judiciară 
competentă cere punerea acesteia în libertate, în condițiile 
Codului de procedură penală. 
 
Plagiat prin reformularea textului original 
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          Locul predării deținutului către statul solicitant, precum și 
locul preluării sale de la acest stat vor fi un punct de frontieră al 
statului român. Deținutul este predat și preluat sub escortă. 
Ministerul Administrației și Internelor va asigura predarea și 
preluarea, informând Ministerul Justiției. 
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       Din punct de vedere terminologic, în accepțiunea art. 197 alin. 
2 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internațională în materie penală, prin acte de procedură se 
înțelege, în principal, citațiile pentru părți sau martori, actul de 
inculpare, alte acte de urmărire penală, hotărârile judecătorești, 
cererile pentru exercitarea căilor de control judiciar sau actele 
privind executarea unei pedepse, plata unei amenzi ori plata 
cheltuielilor de procedură. 
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       Cu privire la autoritatea judiciară competentă din punct de 
vedere teritorial să efectueze comunicarea, art. 197 alin. 3 
stabilește că aceasta aparține judecătoriei în circumscripția căreia 
domiciliază sau se află locul de detenție al persoanei căreia 
urmează să i se comunice actele, iar în faza de urmărire penală, 
de parchetul de pe lângă aceasta.  
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        Dacă nu s-a putu comunica actul de procedură destinatarului, 
statul român va informa de îndată statul solicitant despre această 
situație.  
 
Plagiat prin reformularea textului original 
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     În situaţia în care autorităţile judiciare ale unui stat străin 
solicită autorităţilor judiciare române extrasele de pe cazierul 
judiciar şi orice date referitoare la acesta pentru a fi folosite într-
o cauză penală, statul român le va comunica în măsura în care 
autorităţile judiciare române pot ele însele să le obţină. În alte 
situații decât cea de mai sus, statul român va răspunde la o astfel 
de cerere numai în condiţiile prevăzute de legea română, așa cum  



rezultă din exigențele art. 201 alin. 1 din legea 302/2004 privind 
cooperarea judiciară internațională în materie penală. 
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     De asemenea, statul român transmite statului străin interesat 
informații despre hotărârile penale și despre măsurile ulterioare, 
care se referă la cetățenii statului străin și care au făcut obiectul 
unei mențiuni în cazierul judiciar. Aceste informații se comunică 
cel puțin o dată pe an prin intermediul Ministerului Justiției. 
 
 
Plagiat prin compilarea textului original. 
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