
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Proiect de Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciara internalionala in materie penala

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaliei actuale

La data de 28 iunie 2005, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciara intema^ionala in materie penala, ca lege - cadru care 
reglementeaza unitar diferite forme de cooperare judiciara intemalionala in 
materie penala.
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Aceasta lege organica a reprezentat un pas important spre integrarea Romaniei in 
spatiul de libertate, securitate §i de justi^ie al Uniunii Europene, fiind apreciat ca 
un progres pe plan legislativ in domeniu.

La elaborarea legii a fost avuta in vedere legisla^ia Uniunii Europene in vigoare 
la acea data, precum §i instrumentele juridice ale Consiliului Europe! in domeniu 
care fac parte din acquis-ul Uniunii Europene.

Legea a fost modificata succesiv in anii 2006, 2008, 2013 si 2017, inclusiv pentru 
a asigura transpunerea in legislalia na^ionala a unor Decizii - cadru extrem de 
importante adoptate la nivelul Uniunii Europene: Decizia-cadru 2003/577/JAI a 
Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea in Uniunea Europeana a ordinelor 
de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, publicata in Jumalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. L 196 din 2 august 2003; Decizia-cadru 2005/214/JAI a 
Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principMjaUrecjuinoa^terii 
reciproce sanc^iunilor pecuniare, publicata in Jumalul Oficial af^mun^^uropene 
m. L 76 din 22 martie 2005, Decizia-cadru 2006/783/JA^^|^|ppu^in 6 
octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoa§tpri|'5'^cigr6|e >p^ntm
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ordinele de confiscare, publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 
din 24 noiembrie 2006, Decizia - cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 
noiembrie 2009 privind prevenirea §i solu^ionarea conflictelor referitoare la 
exercitarea competentei in cadml procedurilor penale, publicata in Jumalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria L nr. 328/42 din 15.12.2009, Decizia-cadru 
2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului 
recunoa§terii reciproce in cazul hotararilor judecatore§ti in materie penala care 
impun pedepse sau masuri privative de libertate in scopul executarii lor in Uniunea 
Europeans, publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327/27 din 5 
decembrie 2008; Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 
2008 privind aplicarea principiului recunoa§terii reciproce in cazul hotararilor 
judecatore§ti §i al deciziilor de proba^iune in vederea supravegherii masurilor de 
proba^iune §i a sancliunilor alternative, publicata in Jumalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. L 337/102 din 16 decembrie 2008; Decizia-cadru 2009/299/JAI a 
Consiliului din 26 februarie 2009 de modificare a Deciziilor-cadm 2002/584/JAI, 
2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI §i 2008/947/JAI, de consolidare a 
drepturilor procedural ale persoanelor §i de incurajare a aplicarii principiului 
recunoa§terii reciproce cu privire la deciziile pronun^ate in absen^a persoanei in 
cauza de la proces, publicata in Jumalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 81/24 
din 27 martie 2009 (denumita in continuare Decizia-cadru 2009/299/JAI a 
Consiliului din 26 februarie 2009), Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului 
din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, intre statele membre ale Uniunii 
Europene, a principiului recunoasterii reciproce in materia deciziilor privind 
masurile de supraveghere judiciara ca altemativa la arestarea preventive, Directiva 
2013/48/UE a Parlamentului European si a Consiliului, din 22 octombrie 2013, 
privind dreptul de a avea acces la un avocat in cadml procedurilor penale si al 
procedurilor privind mandatul european de arestare, precum si dreptul ca o persoana 
terta sa fie informata in urma privarii de libertate si dreptul de a comunica cu 
persoane terte si cu autoritati consulare in timpul privarii de libertate si Directiva 
2014/41/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 
ordinul european de ancheta in materie penala

Legea a fost republicata in Monitoml Oficial al Romaniei, partea I, nr. 411 din 27 
mai 2019.

2. Schimbari preconizate

Evolu^ia permanenta a legislaliei adoptate la nivelul Uniunii Europene in domeniul 
cooperarii judiciare in materie penala, precum §i constatarea de catre autoritatile 
judiciare si politienesti precum §i de catre reprezentan^ii direc^iei de specialitate a 
Ministemlui Justi^iei, a existen^ei, la nivelul Legii nr. 302/2004 privind cooperarea



judiciara intemationala in materie penala, a unor reglementari perfectibile au 
condus la elaborarea prezentului proiect de lege.

2.1. Din perspectiva legislatiei Uniunii Europene proiectul de lege asigura 
transpunerea, in dreptul intern, a articolului 5 din Directiva (UE) 2016/1919 a 
Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta 
juridica gratuita pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul 
procedurilor penale si pentru persoanele cautate in cadrul procedurilor privind 
mandatul european de arestare.

2.2 Proiectul de lege aduce predzari privind regimul de efectuare a
traducerilor. atunci cand acestea se dispun de catre Ministerul .Tustitiei,
pentru a se asigura un tratament similar celor dispuse de catre autoritatile judiciare, 
avand in vedere faptul ca sunt efectuate ca urmare a cererilor formulate de catre 
acestea.

2.3. Proiectul de lege aduce modificari sistemului actual de extradare si al
celui privind mandatul european de arestare

2.3.a.Din perspectiva extradarii, au fost aduse modificari articolului 71 
.d’reluarea extradatului”.

Desi atributiile Ministerului Justitiei de a intocmi si transmite cererea de tranzit in 
cazul in care pentru preluarea persoanei extradate rezulta din reglementarea 
actuala, s-a considerat ca este necesara o reglementare expresa, in cuprinsul unui 
alineat separat, pentru claritate.

2.3.b.Din perspectiva mandatului european de arestare, au fost aduse 
modificM §i/sau completari unor articole din legea in vigoare, pentru a asigura 
transpunerea articolului 5 din Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului 
European si a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenta juridica gratuita 
pentru persoanele suspectate si persoanele acuzate in cadrul procedmiloppenale si 
pentru persoanele cautate in cadml procedurilor privind mandatmtbiTmpem^ 
arestare.
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Ca urmare a analizei conformitatii dispozitiilor Directivei cu cele ale legislatiei 
romane m vigoare s-a constatat ca singura prevedere care mca nu se regaseste m 
legislatia romana este aceea mentionata m articolul 5 din Directiva §i anume, de 
a asigura conditiile pentm acordarea persoanei solicitate iq baza unui mandat 
european de arestare asistenta juridica gratuita si in statul emitent al mandatului 
european de arestare, in cazul in care acesta este emis in faza de urmarire penala.

ModificMle vizeaza situatia in care Romania este atat stat emitent al mandatului 
european de arestare cat stat de executare.

Rolul avocatului din statul membru emitent este de a oferi asistenta avocatului din 
statul membru de executare fumizandu-i informatii si consultant^ pentm a permite 
persoanei cautate sa isi formuleze apararile in procedura de executare a mandatului 
european de arestare.

Prin urmare, modificarile preconizate urmaresc punerea in acord a legislatiei 
nationale cu legislatia comunitara, prin adoptarea unor dispozitii legale care sa 
sporeasca ocrotirea acestui drept fundamental si in materia mandatului european 
de arestare.

Completarea legislatiei nationale in materie se impune ca o necesitate si din 
perspectiva evitarii, pe viitor, a unor eventuale decizii de refuz sau de amanare a 
executarii mandatelor europene de arestare emise de autoritatile romane, decizii 
care ar putea avea consecinte negative asupra infaptuirii justitiei.

ModificMle si completarile vizeaza articolul 91 ,Jnformatii suplimentare si 
garantii” si articolul 106 ,JDrepturile persoanei arestate in baza unui mandat 
european de arestare”.

2.4. ProiectuI de lege aduce modificari si completari dispozitiilor Titlului VI
din leeea in vigoare intitulat „Dispozitii privind cooperarea cu statele
membre ale Uniunii Europene in aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/.TAI a
Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplica/eal^ princimuiui
recunoasterii reciproce in cazul hotararilor iudecatoresti in materie penala
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care impun pedepse sau masuri privative de libertate in scopul executarii lor
in Uniunea Europeana’’

Sub acest aspect, au fost modificate 7 articole din legea in vigoare, art. 164 
„Atributiile Ministemlui Justitiei”, art. 176 „Atributiile Ministerului Justitiei”, art. 
177 „Consultarea statului de executare” art. 179 ,d*rocedura in fata judecatorului 
delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate”, art. 180 
,JR.ecunoasterea partiala si adaptarea pedepsei in statul de executare” art. 181 
„Transferarea, sub escorta, a persoanei condamnate din Romania in statul de 
executare” si art. 183 „Atributiile instantei de executare” si au fost introduse 2 
articole noi: art. 179^ ,J*rocedura la instanta de executare” si art. 179^„Atributiile 
instantei de executare”

Modificarile vizeaza precizarea si completarea solutiilor legislative identificate 
anterior si, accelerarea si simplificarea procedurilor.

Astfel, prin transferarea catre instanta de executare a competentei intocmirii 
certificatelor necesare pentru transferarea din Romania in alt stat membru al 
Uniunii Europene a unei persoane condamnate se asigura accelerarea procedurilor, 
in sensul ca aceasta instanta se afla deja in posesia informatiilor detaliate necesare 
pentru completarea documentelor, fiind astfel eliminata o corespondenta 
suplimentara din partea Ministerului Justitiei, care duce la prelungirea procedurii.

2.5. Proiectul de lege aduce modificari si Titlului VIII. ..Asistenta iudiciara in
materie penala”

2.5.a. A fost completat textul art. 250, „Transferul temporar al persoanelor detinute 
pe teritoriul statului solicitant”. Au fost introduse prevederi care sa permita 
autoritatilor romane sa asigure mentinerea in detentie a persoanei care a fost 
transferata temporar, in urma identificarii in practica a unor dificultati in 
transferarea temporara a unor persoane pe teritoriul Romaniei.

2.5.b. Au fost aduse modificari si completari sectiunii a 3-a, care priveste 
cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicare^Deciziei-cadm 
2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind execuf^ef-111 Uniunea



Europeana a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, pentm 
uraiatoarele motive:

Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 
noiembrie 2018 privind recunoasterea reciproca a ordinelor de indisponibilizare si 
de confiscare urmeaza sa devina aplicabil intre statele membre ale Uniunii 
Europene, din 19 decembrie 2010.

Regulamentul nu se aplica si nu este obligatoriu pentru Irlanda conform articolelor 
1 si 2 si articolului 4a alineatul (1) ale Protocolului nr. 21 privind pozitia Regatului 
Unit si a Irlandei cu privire la spatiul de libertate, securitate si justitie, anexat la 
TUE si la TFUE. De asemenea, regulamentul nu este obligatoriu nici pentru 
Regatul Danemarcei, in conformitate cu articolele 1 si 2 din Protocolul nr. 22 
privind pozitia Danemarcei, anexat la TUE si la TFUE, acest stat neparticipand la 
adoptarea acestui regulament, care, pe cale de consecinta, nu i se aplica.

In acest context, pentru a facilita activitatea practicienilor si pentru evitarea 
oricaror dificultati in recunoasterea si executarea ordinelor de indisponibilizare si 
confiscare, a fost completat articolul 276, ,Jntelesul unor termeni sau expresii”

Pentru identitate de ratiune, a fost completata si sectiunea a 5-a, care reglementeaza 
cooperarea cu state membre ale Uniunii Europene si aplicarea Deciziei-cadru 
2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoasterii 
reciproce la ordinele de confiscare, respectiv articolului 307 „Definitii”.

2.5.c. Au fost aduse modificari si sectiunii a 4-a, privind cooperarea cu statele 
membre ale Uniunii Europene m aplicarea Deciziei-cadru 2005/214/JAI a 
Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoasterii 
reciproce a sanctiunilor pecuniare.

In aplicarea deciziei-cadru, Ministerul Justitiei a fost initial desemnat sa primeasca 
toate certificatele privind sanctiuni pecuniare aplicate in alte state membre ale 
Uniunii Europene si transmiterea catre judecatoriile competente din punct de 
vedere teritorial. in practica, s-a constatat atat primirea unui numar foarte mare de 
documente, cat si tendinta autoritatilor din statele emitente de a continua 
corespondenta ulterioara prin Ministerul Justitiei.

in acest context, pentru accelerarea procedurii, competenta de primire a 
certificatelor a fost transmisa catre judecatorii, in acest sens fiind modificat art. 291 
,Autoritati competente”.

2.5.d. Au fost aduse modificari/completari sectiunii a 6-a, care reglementeaza 
cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicarea Directivei



2014/41/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 
ordinal european de ancheta in materie penala.

Modificarile/completarile privesc de asemenea procedura de transferare temporara 
a unei persoane detinute (articolul 343 „Transferul temporar catre statul emitent al 
persoanelor supuse unei masuri privative de libertate in scopul ducerii la 
indeplinire a unei masuri de ancheta)”, ratiunea descrisa la punctul 2.4.a fiind 
identica.

Totodata, au fost completate dispozitiile referitoare la tranzitarea teritoriului altui 
stat, in ipoteza in care o astfel de masura este necesara pentru transferarea 
temporara.

2.5.e. Au fost introduse dispozitii in vederea punerii in aplicare a Regulamentului 
(UE) 2018/1805 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 noiembrie 2018 
privind recunoasterea reciproca a ordinelor de indisponibilizare si de confiscare 
urmeaza sa devina aplicabil intre statele membre ale Uniunii Europene, din 19 
decembrie 2010. Potrivit dispozitiilor regulamentului, statele membre trebuie sa 
notifice care sunt autoritatile competente, regimul lingvistic, care sunt autoritatile 
centrale si cerintele pentru documentele anexate ordinelor de 
indisponibilizare/confiscare. In acest sens, au fost introduse 4 articole de la 327^ la 
3274

3. Alte informafii

Sectiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impact social

4. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
.



5. Alte informatii Nu este cazul.

Sectiunea a 4-a

Impactul finandar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
- in mii lei (RON) -

Urmatorii patm ani Media 
pe cinci

Anul curentIndicator!

am

4 5 6 7� �1

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta;

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit

b) bugete locale

i. impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de
stat:

i. contribu(ii de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii
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b) bugete locale: m
iti. cheltuieli de personal



ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurMlor sociale de 
stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:

a) buget de stat

b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cre§terii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

1. Alte informalii

Secfiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legisiatiei in vigoare

3. Decizii ale Curlii Europene de Justitie §i alte documente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Evaluarea conformitatii:

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Denumirea actului sau 
documentului comunitar,

Gradul de conformitate 
(se conformeaza / nu se 
conformeaza)

Comentarife
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numarul, data adoptarii §i data 
publicarii

5. Alte acte normative $i/sau documente Internationale din care 
decurg angajamente

6. Alte informatii - Nu este cazul.

Sectiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act
normativ

Proiectul de act normativ a fost supus procedurii de transparenta legislativa.

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile 
neguvernamentale, institute de cercetare §i alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea precum §i a modului in care activitatea acestor 
organizafii este legata de obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri.
3. Consultarile organizate cu autoritafile administrafiei publice 
locale, in situafia in care proiectul de act normativ are ca obiect 
activitafi ale acestor autoritafi, in condifiile Hotararii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autoritafilor administrafiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri.
4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale in 
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri.
5. Informafii privind avizarea de catre:

a) Consiliul Legislativ



b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii

c) Consiliul Economic §i Social

d) Consiliul Concurentei

e) Curtea de Conturi

Proiectul prezentului act normative a fost avizat de Consiliul Legislativ 
prin avizul nr. 856/2020.
6. Alte informatii

Sec^iunea a 7-a

Activitati de informare publica privind elaborarea

§i implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societa|ii civile cu privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

2. Informarea societa^ii civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum 
§i efectele asupra sanatatii §i securitatii cetatenilor sau diversitatii 
biologice

3. Alte informatii - Nu este cazul.

Sectiunea a 8-a

Masuri de implementare
1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de 
catre autoritatile administratiei publice centrale §i/sau locale - 
inHintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor 
institutiilor existente.

X

'■f2. Alte informatii - Nu este cazul.



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentm modificarea 
si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara intemationala m 
materie penala, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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