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Abrevieri
alin. – alineatul
art. – articol
BCA – Buletinul curţilor de apel
BJ – Buletinul Jurisprudenţei
C. pen. – Codul penal
C. pr. pen. – Codul de procedură penală
C.A. – Curtea de Apel
C.D. – Culegere de decizii
C.M.A. – Curtea Militară de Apel
CSJ – Curtea Supremă de Justiţie
CSM – Consiliul Superior al Magistraturii
dec. – decizie
d.î. – decizie de îndrumare
Dreptul – revista Dreptul
Ed. – editura
(.G. – (otărârea Guvernului
ÎCCJ – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Jud. – Judecătoria
lit. – litera
M. Of. – Monitorul Oficial al României, Partea )
nr. – numărul
O.U.G. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
O.G. – Ordonanţa de Guvern
p. – pagina
par. – paragraful
prev. – prevăzută
pp. – paginile
pct. – punctul
portal.just.ro – Portalul instanţelor de judecată
RAR – Registrul Auto Român
RDP – Revista de Drept Penal
RRD – Revista Română de Drept
s. pen. – secţia penală
sent. pen. – sentinţa penală
T. jud. – tribunalul judeţean
TS – Tribunalul Suprem
www.scj.ro – site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
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Cuvânt-înainte
La nivel european, cooperarea judiciară în materie penală a apărut şi
ulterior a evoluat permanent, statele europene conştientizând faptul că
prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii în plan regional, nu se
poate realiza decât printr-un efort comun al statelor.
De la primele convenţii bilaterale de extrădare încheiate în cea de-a
doua jumătate a secolului al X)X-lea şi până în prezent, cooperarea judiciară a cunoscut o evoluţie importantă care s-a concretizat în special în
adoptarea unor convenţii la care au aderat ulterior numeroase state,
identificarea unor noi forme de cooperare judiciară internaţională şi
europeană în materie penală care au completat extrădarea , perfecţionarea permanentă a sistemelor legislative europene şi interne, precum şi
perfecţionarea instituţiilor statale cu atribuţii concrete în acest domeniu.
Se poate aprecia că evoluţia în plan legislativ şi instituţional a fost
impusă de evoluţia fără precedent a criminalităţii transnaţionale, care s-a
concretizat în diversificarea metodelor folosite de grupările de crimă
organizată, teritoriul întins pe care acţionează teritoriu care include mai
multe state europene şi efectele grave ale faptelor comise.
Pe de altă parte, la nivelul Uniunii Europene trebuie avută în vedere
şi necesitatea realizării obiectivului asumat, cel de asigurare a unui spaţiu
de libertate, securitate şi justiţie.
În ultimii ani, pe lângă extrădare şi asistenţa judiciară, au fost identificate şi aplicate şi alte forme de cooperare, respectiv, mandatul european
de arestare şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine
care impun pedepse sau măsuri privative sau neprivative de libertate.
Evoluţia criminalităţii de toate genurile la nivelul Uniunii Europene,
cu un pronunţat accent pe criminalitatea organizată, a impus perfecţionarea tuturor formelor de cooperare judiciară, atât în ceea ce priveşte
asigurarea unui cadru normativ eficient, cât şi în ceea ce priveşte profesionalizarea şi asigurarea logistică a instituţiilor cu atribuţii concrete de
prevenire şi combatere în acest domeniu.
Pe acest fond, asistenţa judiciară în materie penală la nivel european,
a căpătat noi valenţe, aplicarea acesteia dovedindu-se în ultimii ani a fi
absolut necesară.
În cadrul prezentei lucrări, structurată pe şase capitole, am realizat o
prezentare generală a acestei forme de cooperare, precum şi formele prin
care se realizează în relaţiile dintre statele membre sau în relaţiile de
acest gen cu alte state.
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În primul capitol al lucrării am realizat o prezentare generală a instituţiei cooperării judiciare internaţionale în materie penală, completată de
o analiză succintă a formelor de cooperare cunoscute şi aplicate la nivelul
Europei şi României.
În capitolul )) a fost examinată instituţia asistenţei judiciare, apariţia şi
evoluţia acesteia în dreptul român, precum şi actualele dispoziţii ale legii în
vigoare, aplicabile în relaţiile României alte state decât cele membre ale
Uniunii Europene. De asemenea, am examinat şi Convenţia europeană
privind asistenţa judiciară în materie penală, act normativ cadru, care a
prefigurat evoluţia în timp a acestei instituţii. Am considerat a fi necesară o
asemenea examinare, având în vedere modul în care România aplică
această instituţie în relaţiile sale de cooperare cu statele terţe.
Capitolul ))) a fost destinat în întregime instituţiei asistenţei judiciare în relaţiile cu statele membre ale Uniunii Europene, cu luarea în
considerare a tuturor formelor de asistenţă legiferate şi aplicate la acest
moment.
Deoarece intrarea în vigoare a noului Cod penal prin care s-au
operat modificări importante, atât în partea sa generală, cât şi în partea
specială are implicaţii majore în ceea ce priveşte aplicarea legii penale
române în timp şi spaţiu, în capitolul )V am examinat succint şi aceste
două instituţii de drept penal.
Aceste două instituţii aplicarea legii penale române în timp şi
spaţiu , au fost examinate cu trimitere directă la implicaţiile acestora în
solicitarea sau aprobarea executării unei cereri de asistenţă judiciară în
materie penală.
Având în vedere importanţa instituţiei în relaţiile cu alte state, care
rezultă direct din instrumentele juridice internaţionale încheiate de
Uniunea Europeană, în capitolul V am examinat succint pe cele mai
importante dintre acestea, dintre care menţionez asistenţa judiciară cu
Statele Unite ale Americii, Japonia, Norvegia şi )slanda.
Deoarece din examinarea normelor juridice interne şi europene care
reglementează instituţia asistenţei judiciare în materie penală au rezultat
anumite lipsuri neconcordanţe , în ultimul capitol am propus modificarea, completarea sau abrogarea unor texte, care nu mai corespund
realităţilor actuale putând provoca disfuncţiuni în activitatea practică.
Prevăzând elemente de actualitate, examinate în profunzime, lucrarea
poate fi utilă practicii judiciare, mediului universitar, precum şi tuturor
celor care doresc să-şi perfecţioneze cunoştinţele în acest domeniu de
mare actualitate.
Autoarea
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Introducere
În evoluţia sa istorică, umanitatea a parcurs diferite etape, fiecare
dintre acestea fiind caracterizată de importante progrese în plan economic, social, politic, cultural, militar etc.
Pe lângă problemele legate în special de dezvoltarea economică, pe
măsura trecerii timpului, statele lumii au conştientizat faptul că siguranţa
internă, care presupunea apărarea propriilor cetăţeni, a bunurilor acestora
şi asigurarea funcţionării instituţiilor statale reprezentau necesităţi
obiective, de maximă importanţă, care era necesar a fi asumate.
În aceste împrejurări, pe plan intern, fiecare stat a impus un cod de
norme juridice, menit să asigure securitatea socială a propriilor cetăţeni,
a drepturilor şi libertăţilor acestora.
Constatăm aşadar că prima formă de luptă împotriva criminalităţii
interne a fost reprezentată de instituirea unor norme juridice cu aplicabilitate pe teritoriul fiecărui stat şi a înfiinţării organelor judiciare cu
atribuţii speciale în acest domeniu, care să le şi aplice.
Evoluţia permanentă a relaţiilor internaţionale pe toate planurile, în
special cel economic, mai întâi bilaterale, între state vecine, apoi zonale,
regionale sau mondiale, a determinat deplasarea pe teritoriile mai multor
state a bunurilor şi persoanelor.
Acest fenomen economic complex, pe lângă efectele lui benefice, a
facilitat şi creşterea criminalităţii şi mari dificultăţi în urmărirea, prinderea şi tragerea la răspundere penală a infractorilor care după comiterea unor infracţiuni se sustrăgeau de la urmărirea penală, judecată sau
executarea pedepselor aplicate, refugiindu-se pe teritoriul altui stat.
În acest context, guvernele au fost puse în situaţia de a identifica noi
forme de prevenire şi combatere a criminalităţii, care să conducă, de
această dată, la asigurarea pedepsirii infractorilor care se ascundeau pe
teritoriul altor state.
Astfel, cercetarea instituţiei cooperării între statele lumii dovedeşte
că, pe lângă celelalte domenii, preocupări importante au existat şi în ceea
ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală.
Pe acest fond, a apărut instituţia cooperării judiciare internaţionale
în materie penală, ca principală formă de luptă împotriva criminalităţii
transnaţionale.
Având în vedere complexitatea sa, precum şi implicaţiile directe în
activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii transnaţionale,
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instituţia cooperării judiciare în materie penală între statele lumii,
trebuie examinată prin raportarea apariţiei şi evoluţiei sale la fiecare
perioadă istorică parcursă.
Este indiscutabil faptul că evoluţia gândirii juridice din acest domeniu este legată şi trebuie raportată direct de evoluţia societăţii umane
în ansamblul său, la progresele realizate în toate domeniile.
Pentru a evidenţia importanţa instituţiei cooperării judiciare internaţionale în materie penală, şi, implicit, a asistenţei judiciare internaţionale în materie penală, privită ca formă a cooperării, am considerat că
este necesar ca examinarea să includă şi unele considerente legate de
evoluţia în timp a acestor instituţii.
Astfel, prima şi cea mai cunoscută formă de cooperare judiciară
internaţională în materie penală a fost extrădarea, deşi, la începuturile
sale, încă din antichitate, aceasta nu era interpretată în acest sens.
Un cunoscut autor , aprecia că în evoluţia în timp a extrădării se
disting trei faze, respectiv: faza contractuală, care presupune competenţa
exclusivă a guvernelor în ceea ce priveşte solicitarea şi aprobarea unei
asemenea cereri, faza legislativă mixtă, cu o competenţă divizată între
decizia guvernamentală şi judiciară şi faza internaţională caracterizată de
o competenţă, în general juridică.
În antichitate, extrădarea nu era cunoscută şi apreciată ca o formă de
luptă împotriva criminalităţii transnaţionale, ci ca o posibilitate aflată la
dispoziţia suveranilor, pe care o foloseau frecvent în scopul pedepsirii
adversarilor politici, a duşmanilor şi trădătorilor, cum a fost cazul Tratatului dintre faraonul Ramses a ))-lea şi (atusilem al )))-lea din
î.e.n.
Un alt autor, examinând evoluţia în timp a acestei instituţii, aprecia
că până la sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XV))-lea, istoria
diplomatică nu semnalează niciun tratat relativ la predarea infractorilor
de drept comun, dar tratatele de alianţă stipulează frecvent extrădarea
rebelilor şi criminalilor politici, ceea ce dovedeşte că monarhii se îngrijeau mai mult de securitatea lor personală şi de apărarea puterii lor decât
de pericolul social pe care-l atrăgea imunitatea infractorilor de drept
comun .

J. Lemontey, Du role de l’autorité judiciaire dans la procedure d’extradition
passive, Paris,
, p.
.
R.M. Stănoiu, Asistenţa judiciară internaţională în materie penală, Ed. Academiei,
Bucureşti,
, p. .
J. Saint-Aubin, Extradition et la droit extraditionnel théorique et appliqué, vol. ),
Paris,
, p. .
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Examinarea extrădării, aşa cum era privită din perspectiva acelor
timpuri, raportată la instituţia extrădării, aşa cum este cunoscută şi
apreciată în zilele noastre, conduce la concluzia că între acestea există o
singură asemănare, respectiv cea care priveşte acţiunea în sine, în speţă,
predarea unei persoane identificată prinsă pe teritoriul unui stat, către
autorităţile statului solicitant.
Principiul fundamental al extrădării, care presupunea judecarea
autorului faptei la locul comiterii acesteia, a fost ulterior dezvoltat de mai
mulţi autori, printre care menţionăm pe Julius Clarus, (ugo Grotius,
Cesare Beccaria etc.
În acest context, în cea de-a doua jumătate a secolului al XV)))-lea,
iluministul italian Cesare Beccaria, inspirat de opera lui Montesquieu,
aprecia că locul unde trebuie să fie pedepsită persoana care a comis o
infracţiune, este locul unde a comis-o .
Deşi autorul citat se pronunţă în sensul pedepsirii infractorilor la
locul comiterii faptei, totuşi, datorită modului inuman de aplicare a unor
pedepse, de către unele state, în special din zona Asiei, are reţineri faţă de
oportunitatea aplicării acestei instituţii .
Examinarea realizată scoate în evidenţă faptul că în această perioadă, în plan instituţional, problema extrădării s-a ridicat pentru prima
dată în Franţa în faţa Adunării Constituante, care a decretat la
februarie
o reuniune a Comitetului Constituţiei şi a Comitetului
Diplomatic pentru a întocmi proiectul unei legi cu privire la extrădarea
reciprocă pentru prevenirea unor infracţiuni, între Franţa şi alte state ale
Europei .
Ulterior, printr-un decret semnat de împăratul Napoleon de
Bonaparte la
octombrie
, se stabilea că numai împăratul hotăra
cu privire la cererile de extrădare formulate împotriva cetăţenilor
francezi, după ce în prealabil acestea erau examinate de Ministrul
Justiţiei .
Belgia a fost a doua ţară din Europa care a reglementat legislativ
instituţia extrădării, imediat după separarea Ţărilor de Jos. Referitor la
această situaţie, în doctrină s-a susţinut că legea belgiană de la

C. Beccaria, Dei delitti e dele pene (Despre infracţiuni şi pedepse), Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti,
, p. .
Ibidem, pp. şi .
R. Merle, A, Vitu, Traité de droit criminal, Ed. Cujas, Paris,
, p.
.
A. Boroi, ). Rusu, Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, Ed. C.(.
Beck, Bucureşti,
, p.
.

