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CUVÂNT-ÎNAINTE 

 
Dezvoltarea fără precedent a relaţiilor internaţionale în societatea contemporană a 

fost însoţită de o creştere, de asemenea fără precedent, a criminalităţii internaţionale prin 
proliferarea unor forme ale criminalităţii organizate pe teritoriul mai multor state. 

Progresul tehnico-ştiinţific înregistrat, precum şi extinderea procesului de demo-
cratizare la nivel internaţional, a creat posibilitatea mişcării cu uşurinţă a persoanelor şi 
mărfurilor, conducând implicit la dezvoltarea societăţii umane în ansamblul său. Efectul 
indiscutabil benefic, pentru întreaga umanitate, a creat însă şi posibilitatea unei largi 
proliferări a fenomenului criminalităţii la nivel mondial. 

Pericolul tot mai accentuat determinat de creşterea criminalităţii transnaţionale, 
necesitatea prevenirii şi combaterii cu mai multă eficienţă într-un cadru organizat la nivel 
mondial, a determinat adoptarea unor instrumente regionale sau mondiale care să unifice 
eforturile statelor lumii în stoparea proliferării criminalităţii transnaţionale. 

A apărut treptat nevoia cooperării între state pentru predarea sau primirea 
persoanelor care au săvârşit infracţiuni pe teritoriul unui stat, refugiindu-se apoi în alt stat 
în vederea evitării urmăririi penale, judecăţii sau executării pedepsei. De asemenea, 
condamnarea unei persoane într-un stat, urmată de executarea pedepsei în statul al cărei 
resortisant este, implică cu necesitate cooperarea între cele două state pentru 
recunoaşterea hotărârii străine şi punerea în executare a acesteia. În vederea justei 
soluţionări a unei cauze cu elemente de extraneitate, sunt necesare şi alte metode de 
cooperare judiciară, cum ar fi indisponibilizarea ori confiscarea bunurilor care au servit 
la săvârşirea infracţiunii ori a produsului acesteia, bunuri care se află pe teritoriul altui 
stat, transmiterea unor obiecte ce constituie mijloace de probă, ascultarea unor martori 
sau experţi care se regăsesc în alt stat decât în cel în care se desfăşoară procesul penal, 
constituirea unor echipe comune de anchetă în vederea soluţionării unor cauze cu caracter 
transnaţional.  

Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, reglementată prin Legea nr. 
302/2004, constituie o provocare de maximă actualitate în domeniul dreptului, atât 
datorită importanţei, cât şi complexităţii pe care le implică, cu consecinţe pe plan naţional 
şi internaţional. 

Acestea sunt doar câteva din motivele care au determinat elaborarea cursului de 
faţă. Cursul de cooperare judiciară în materie penală este destinat în principal studenţilor 
de la cursurile de zi, precum şi celor care urmează învăţământul universitar deschis la 
distanţă, fiind în acelaşi timp un instrument util pentru practicieni. 

În elaborarea cursului am ţinut seama nu numai de lucrările juridice fundamentale 
în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală, dar şi de impactul produs 
în practica judiciară de unele soluţii adoptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea Constituţională, precum şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în recursurile în interesul legii sau hotărârile prealabile pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept, subliniindu-se necesitatea interpretării prevederilor 
legale vizate în spiritul acestor hotărâri. 
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Prin întregul său conţinut, cursul are menirea de a contribui la înţelegerea şi 
aplicarea corectă a dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară inter-
naţională în materie penală, la interpretarea lor unitară, la găsirea soluţiilor corespun-
zătoare pentru diversele situaţii care inevitabil apar în practica judiciară. 
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T i t l u l  I  

CONSIDERAŢII GENERALE 

PRIVIND COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ  

ÎN MATERIE PENALĂ 

Secţiunea I 

Introducere. Importanţa şi necesitatea cooperării judiciare 

internaţionale în materie penală 

Secolul XX a fost secolul unei dezvoltări nemaiîntâlnite a civilizaţiei, a progresului 
ştiinţei, tehnicii, a biomedicinei. Este un secol care va fi asociat fără îndoială şi cu drepturile 
omului, care devenite o normă a culturii şi civilizaţiei universale. Societatea internaţională 
le-a transformat într-o cerinţă a democraţiei, considerându-le valori supreme ocrotite de 
omenire. Drepturile omului au căpătat nu numai dimensiuni de ordin constituţional, dar au 
intrat în catalogul valorilor ocrotite pe plan internaţional. Totuşi, paradoxal, cu toate că 
drepturile omului niciodată nu au fost aşa de puternic glorificate ca în secolul ce tocmai s-a 
încheiat, ele au fost mai mult ca oricând încălcate în mod drastic. În secolul al XX-lea au 
avut loc cele mai oribile războaie, s-au înregistrat genociduri la o scară inimaginabilă. În 
istoria secolului care tocmai s-a sfârşit, s-au înscris războaie totale, masacre şi măceluri, 
deportări, epurări după criterii de rasă, criterii etnice, de clasă, au avut loc discriminări ale 
minorităţilor etc. 

Dezvoltarea fără precedent a relaţiilor internaţionale în societatea contemporană a 
fost însoţită de o creştere, de asemenea fără precedent, a criminalităţii internaţionale prin 
proliferarea unor forme ale criminalităţii organizate pe teritoriul mai multor state1. 
Progresul tehnico-ştiinţific înregistrat, precum şi extinderea procesului de democratizare la 
nivel internaţional, a creat posibilitatea mişcării cu uşurinţă a persoanelor şi mărfurilor, 
conducând implicit la dezvoltarea societăţii umane în ansamblul său. Efectul indiscutabil 
benefic, pentru întreaga umanitate, a creat însă şi posibilitatea unei largi proliferări a 
fenomenului criminalităţii la nivel mondial. 

Pericolul tot mai accentuat determinat de creşterea criminalităţii transnaţionale, 
necesitatea prevenirii şi combaterii acesteia cu mai multă eficienţă într-un cadru organizat 
la nivel mondial, a determinat adoptarea unor instrumente regionale sau mondiale care să 
unifice eforturile statelor lumii în stoparea proliferării criminalităţii transnaţionale2. 

Crima organizată, din ce în ce mai activă, cu multiplele ei forme de manifestare,  
a inclus treptat în grupurile sale societăţi cu capital privat sau de stat, multinaţionale, 
oameni politici sau chiar persoane din structurile statale. Deschiderea graniţelor, în special 
la nivelul Uniunii Europene, prin crearea spaţiului Schengen, oferă o nouă dimensiune 

 
1 Bulai (2007), p. 120. 
2 Boroi (2008), p. 2.  
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criminalităţii transnaţionale, care nu mai este ţinută astfel de graniţe sau bariere. În acest 
context, aceleaşi graniţe sau bariere trebuie îndepărtate de o manieră sau alta din calea 
organelor judiciare chemate să ancheteze, judece, condamne sau să pună în executare 
hotărâri în cauze cu caracter transnaţional. 

A apărut treptat nevoia cooperării între state pentru predarea sau primirea persoanelor 
care au săvârşit infracţiuni pe teritoriul unui stat, refugiindu-se apoi în alt stat în vederea 
evitării urmăririi penale, judecăţii sau executării pedepsei. De asemenea, condamnarea unei 
persoane într-un stat, urmată de executarea pedepsei în statul al cărei resortisant este, implică 
cu necesitate cooperarea între cele două state pentru recunoaşterea hotărârii străine şi punerea 
în executare a acesteia. În vederea justei soluţionări a unei cauze cu elemente de extraneitate, 
sunt necesare alte metode de cooperare, cum ar fi: indisponibilizarea ori confiscarea bunurilor 
care au servit la săvârşirea infracţiunii ori a produsului acesteia, bunuri care se află pe 
teritoriul altui stat; transmiterea unor obiecte ce constituie mijloace de probă; ascultarea unor 
martori sau experţi care se regăsesc în alt stat decât în cel în care se desfăşoară procesul penal; 
constituirea unor echipe comune de anchetă în vederea soluţionării unor cauze cu caracter 
transnaţional. 

Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, reglementată prin Legea  
nr. 302/2004, constituie o provocare de maximă actualitate în domeniul dreptului, atât dato-
rită importanţei, cât şi complexităţii pe care le implică, cu consecinţe pe plan naţional şi 
internaţional. 

Cooperarea judiciară în materie penală reprezintă un sistem deschis de principii şi 
reguli a cărui funcţionalitate este puternic influenţată de conduita a doi actori naţionali im-
portanţi chemaţi să pună în executare ordinea juridică internaţională astfel creată: legiuitorul 
naţional şi magistratul. 

Cooperarea judiciară în materie penală nu este numai unul din pilonii fundamentali ai 
Uniunii Europene, ci creează astăzi, chiar şi în afara spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, 
contextul unei cunoaşteri aprofundate a sistemelor de drept ale statelor implicate. Totodată, 
ea subliniază faptul că încrederea şi deschiderea pe care, în baza principiului cooperării loiale 
şi a obligaţiilor asumate la nivelul Uniunii Europene şi în plan internaţional, statele trebuie 
să o acorde unele altora, nu sunt întotdeauna manifestate pe deplin. 

Cooperarea internaţională în materie penală, care iniţial avea un caracter exclusiv 
interguvernamental, asistenţa judiciară internaţională, în sens larg, fiind solicitată sau 
acordată de sau prin intermediul autorităţilor executive, a căpătat în zilele noastre noi dimen-
siuni şi valenţe. Dacă la nivel global, cooperarea în domeniul penal rămâne, în general, 
cantonată în formalism, în Europa, şi mai cu seamă la nivelul Uniunii Europene, deşi încă 
guvernată preponderent de instrumente interguvernamentale, vorbim, după 1999, de 
cooperare judiciară, iar noile instrumente juridice, bazate pe principiile recunoaşterii şi 
încrederii reciproce, reglementează forme de cooperare directă între autorităţi judiciare, 
într-un spaţiu judiciar comun1. 

 

 
1 Radu (2008), p. 19. 
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Secţiunea a II-a 

Principiile cooperării judiciare internaţionale în materie penală 

Cooperarea judiciară internaţională în materie penală se bazează în principal pe urmă-
toarele principii fundamentale: 

 preeminenţa dreptului internaţional; 
 protejarea intereselor fundamentale ale României; 
 curtoazia internaţională şi reciprocitatea; 
 recunoaşterea hotărârilor străine şi încrederea reciprocă; 
 aut dedere, aut judicare; 
 principiul specialităţii; 
 principiul non bis in idem; 
 principiul confidenţialităţii. 
 

2.1. Preeminenţa dreptului internaţional 

 
Acest principiu este menţionat în Legea nr. 302/2004, unde se precizează că prevederile 

acesteia se aplică în baza şi pentru executarea normelor interesând cooperarea judiciară în 
materie penală, cuprinse în instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, 
pe care le completează în situaţiile nereglementate. 

De asemenea, cooperarea cu un tribunal penal internaţional sau o organizaţie inter-
naţională publică, în conformitate cu dispoziţiile în materie ale unor instrumente interna-
ţionale speciale, cum sunt statutele tribunalelor penale internaţionale, se examinează printr-o 
procedură legală distinctă, prevederile legii privind cooperarea judiciară internaţională în 
materie penală putând fi aplicate în mod corespunzător, în completare, dacă este necesar. 

 

2.2. Respectarea intereselor fundamentale ale României 

 
Cooperarea judiciară internaţională în materie penală este obligatorie, în temeiul 

tratatelor şi convenţiilor internaţionale şi bilaterale încheiate de ţara noastră, dar există şi 
limite ale cooperării. 

Astfel, aplicarea dispoziţiilor privind cooperarea judiciară internaţională în materie 
penală este subordonată protecţiei intereselor de suveranitate, securitate, ordine publică şi a 
altor interese ale României, definite prin Constituţie. Aceasta înseamnă că, ori de câte ori, în 
cadrul unei activităţi de cooperare judiciară internaţională în materie penală, vor fi puse în 
pericol valorile menţionate mai sus, activitatea de cooperare în sine nu se va realiza, chiar 
dacă sunt îndeplinite toate celelalte condiţii. De altfel, suveranitatea, securitatea şi ordinea 
publică internă reprezintă valori fundamentale ale statului de drept, recunoscute ca atare şi în 
alte documente internaţionale şi aplicate de către toate statele lumii în relaţiile lor. 

 




