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74       Dispoziţii comunitare penale referitoare la modalităţile de cooperare 

 Tranzitarea altor state de către condamnaţi se poate realiza în baza unei cereri de tranzit 

făcută prin Ministerul Justiţiei al statului solicitat sau a celui solicitant ori chiar din partea unui 

stat terţ, în înţelegere cu unul din cele două state arătate. 

 Cererea poate fi respinsă, dacă statul de tranzit susţine că cel transferat este un resortisant 

al său ori că nu există dubla incriminare1. 

 Statul de tranzit nu va putea să reţină pe teritoriul său pe condamnat şi poate fi rugat să 

dea asigurări că deţinutul nu va fi urmărit sau reţinut pentru fapte sau condamnări anterioare 

părăsirii statului de condamnare. 

 Potrivit Convenţiei de la Mannheim din 1968 (privind navigaţia pe Rhin) şi Convenţiei de 

la Luxemburg din 1956 (privind canalizarea râului Maselle), care fixează amenzile ce pot să fie 

aplicate de instanţele naţionale, aceste sancţiuni pecuniare pot să fie executate de oricare din 

statele contractante, chiar dacă au fost aplicate de alt stat2. 

 Conform Acordului din 25 mai 1987, privind aplicarea între statele membre ale 

Comunităţii Europene a Convenţiei Consiliului Europei asupra transferului persoanelor 

condamnate, fiecare stat membru va asimila proprii săi naţionali, resortisanţilor din orice alt stat 

membru, transferul realizându-se şi în interesul persoanei în cauză, ţinând seama de rezidenţa sa 

obişnuită sau regulată pe teritoriul statului respectiv (art. 2). 

 Convenţia din 13 noiembrie 1991, încheiată între statele membre ale Comunităţilor 

Europene cu privire la executarea condamnărilor străine, clarifică înţelesul unor termeni şi 

stabileşte anumite principii referitoare la transferarea executării hotărârilor penale.  

 

Secţiunea a 3-a. Extrădarea 

 

 Extrădarea este operaţiunea prin care statul solicitat predă o persoană refugiată pe 

teritoriul său, unui alt stat (solicitant) pentru ca acesta din urmă să îl judece (extrădare în scop de 

judecată) ori să îl oblige să execute o pedeapsă. 

 Convenţia Europeană de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, a avut rolul 

unificării procedurilor de extrădare extrem de deosebite care constituiau un obstacol pentru 

progresul reglementărilor privind extrădarea. 

 

 

 

                                            
1 J. Pradel, G. Corstens, op. cit., p. 102. 

2 G. Antoniu, Legislaţia comunitară şi legea penală, op. cit., p. 32-36. 
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 Convenţia a fost ratificată de toate statele care fac parte din Consiliul Europei, chiar dacă 

unele şi-au exprimat numeroase rezerve (Anglia, Elveţia). 

 Aceasta a abrogat în principiu convenţiile bilaterale dintre statele membre (art. 28), însă 

ţările puteau încheia asemenea convenţii în completarea Convenţiei de la Paris. De asemenea, s-a 

admis că au totuşi prioritate convenţiile bilaterale între ţările în care legislaţia privind extrădarea 

este uniformă (spre exemplu, în ţările scandinave) ori au un sistem bazat pe reciprocitate (ca 

între Anglia şi Irlanda). 

 Convenţia de extrădare de la Paris a realizat decât parţial armonizarea poziţiilor 

referitoare la extrădare, uniformizând regulile de extrădare şi neutralizând tratatele bilaterale. A 

lăsat însă la dispoziţia statelor semnatare unele reglementări referitoare la extrădarea propriilor 

resortisanţi, cât şi în cazul infracţiunilor cu implicaţii politice, permiţând totodată ca fiecare stat 

solicitat să folosească procedura pe care o crede mai convenabilă, ceea ce a dus la o diversitate 

de soluţii de reglementare. 

 Drept urmare, ulterior s-a acţionat pentru perfecţionarea acestor reglementări prin 

Protocoalele adiţionale la Convenţie, din 15 octombrie 1975 şi 17 martie 1978, prin Convenţia 

Europeană pentru reprimarea terorismului (semnată la Strasbourg la 27 ianuarie 1977), prin 

Acordul de la Dublin (4 decembrie 1979), prin Convenţia de aplicare a Acordului de la 

Schengen (19 iunie 1990), prin Tratatul de la Maastricht (7 februarie 1972) urmat de două 

Convenţii de extrădare (10 martie 1995 şi 27 septembrie 1996). 

 Potrivit reglementărilor arătate, extrădarea se realizează prin intermediul unei cereri 

scrise adresată de statul solicitant pe cale diplomatică (Ministerul Justiţiei şi Ministerul 

Afacerilor Externe), dacă nu există un aranjament mai simplu între părţi. 

 La cerere se anexează: copie autentificată după hotărârea de condamnare sau mandatul de 

arestare, o expunere a faptelor pentru care este cerută extrădarea, cu încadrarea juridică şi textele 

corespunzătoare (copie după dispoziţiile legale aplicabile). 

 Limba de redactare a documentelor poate fi cea a statului solicitant, a statului solicitat ori 

o limbă oficială a Consiliului Europei. 

 În cazul în care sunt necesare explicaţii suplimentare, statul solicitat le poate cere statului 

solicitant. 

 Dacă există concurs de solicitări, statul solicitat va ţine seama de gravitatea infracţiunilor, 

de datele când au fost formulate cererile, de naţionalitatea făptuitorului şi de posibilitatea unei 

extrădări ulterioare altui stat. 



76       Dispoziţii comunitare penale referitoare la modalităţile de cooperare 

 Statul solicitat poate să dispună arestarea provizorie a făptuitorului în vederea extrădării 

(în caz de urgenţă a extrădării). Dacă în termen de 18 zile de la arestare, statul solicitat nu a 

primit cererea de extrădare şi piesele anexate, făptuitorul va putea fi liberat. 

 Pentru realizarea extrădării sunt prevăzute condiţii referitoare la: 

 persoana celui extrădat; 

 infracţiunea comisă; 

 procedura extrădării. 

 Condiţii privitoare la persoana extrădată: 

 să aibă vârsta şi starea de sănătate care să nu excludă, din motive umanitare, extrădarea; 

 – să nu fie cetăţean al statului solicitat (Convenţia Europeană din 27 septembrie 1996, 

încheiată între ţările membre ale Uniunii Europene prevede că extrădarea nu poate fi refuzată pe 

motiv că cel extrădat ar fi resortisant al statului solicitat, însă cu privire la această prevedere au 

fost exprimate numeroase rezerve). 

 Condiţii privitoare la infracţiune: 

 – să existe dublă incriminare (identitate de fapte şi nu de încadrări juridice) în legislaţia 

statului solicitat şi a celui solicitant; dacă este vorba de o conspiraţie sau de asociere de infractori 

nu este necesară dubla incriminare, când pedeapsa privativă de libertate prevăzută este de cel 

puţin 12 luni, iar conspiraţia sau asocierea are ca scop comiterea unei infracţiuni teroriste sau una 

din următoarele infracţiuni dacă este sancţionată cu cel puţin 12 luni detenţie: traficul de 

stupefiante, crima organizată, actele de violenţă îndreptate contra vieţii, integrităţii corporale sau 

libertăţii persoanei ori care creează un pericol colectiv pentru persoane; 

 – să nu fie vorba de infracţiuni politice (în raport cu aprecierea făcută de statul solicitat) 

sau conexe cu asemenea infracţiuni; se admite însă că orice atentat la viaţa unui şef de stat sau a 

unui membru al familiei sale nu poate fi considerată infracţiune politică (clauza belgiană, cu 

rezerve din partea unor state), ca şi crimele contra umanităţii, cele contra măsurilor de ameliorare 

a sorţii răniţilor sau bolnavilor din forţele armate aflate în luptă, cele contra ameliorării situaţiei 

răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor aparţinând forţelor armate maritime, cele contra măsurilor 

umanitare de tratament al prizonierilor de război etc., ca şi infracţiunile de terorism; intracţiunile 

militare nu constituie obiect de extrădare (de exemplu, dezertarea), însă infracţiunile de drept 

comun comise de militari sunt extrădabile, ca şi infracţiunile fiscale, care anterior nu făceau 

obiectul extrădării; 
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 – infracţiunile să fie de o anumită gravitate (pedeapsa ori măsura de siguranţă să fie de 

cel puţin 1 an la extrădarea în scop de judecată şi o pedeapsă de cel puţin 4 luni privaţiune de 

libertate, la extrădarea pentru executarea pedepsei, în legea statului solicitat – când legea statului 

solicitat prevede pedeapsa cu moartea, extrădarea este posibilă dacă statul solicitant va da 

asigurări că nu va fi executată această pedeapsă). 

 Condiţii referitoare la procedură: 

 – nu se va extrăda persoana care a comis pe teritoriul statului solicitat o infracţiune (în 

baza principiului teritorialităţii stricto sensu ori a principiului ubicuităţii); statul solicitant trebuie 

să fie competent potrivit principiului teritorialităţii sau al personalităţii ori al realităţii legii 

penale); 

 – nu va putea fi extrădată o persoană dacă există autoritate de lucru judecat; 

 – nu va putea fi extrădată o persoană dacă a intervenit o cauză de stingere a acţiunii 

penale (prescripţia, amnistia); 

 – extrădarea poate să fie refuzată, dacă nu se respectă dreptul la apărare. 

 Efectul extrădării este că statul solicitat este obligat să remită pe cel extrădat statului 

solicitant, însă dacă acesta nu a primit pe extrădat în termen de la statul solicitat, inculpatul poate 

fi pus în libertate după 15 zile (după 30 zile punerea în libertate este obligatorie). Când 

nepredarea nu s-a realizat din cauza forţei majore, statele pot stabili o nouă dată. 

 La remiterea persoanei sunt predate şi obiectele legate de săvârşirea infracţiunii, probele 

strânse în acuzare etc. 

 Statul solicitant nu are dreptul să îl judece pe extrădat pentru alte fapte decât cele care au 

constituit obiectul extrădării (principiul specialităţii). 

 În caz de schimbare a încadrării juridice, este necesar ca pentru noua infracţiune să fie 

întrunite elementele care permit extrădarea. 

 De la principiul specialităţii se poate deroga cu acordul statului solicitat sau dacă 

făptuitorul nu părăseşte (de bunăvoie) teritoriul statului solicitant, în 45 zile ori se reîntoarce. De 

asemenea, extrădatul poate fi judecat fără restricţii şi pentru alte fapte care nu sunt sancţionate cu 

pedepse ori măsuri privative de libertate. 

 Reextrădarea făptuitorului către un stat terţ este posibilă şi fără acordul statului solicitat, 

între statele Uniunii Europene1. 

                                            
1 G. Antoniu, Legislaţia comunitară şi legea penală, op. cit., p. 36-41. 


