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Sectiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Lege privind cooperarea judiciara dintre Romania Curtea Penala Internationala

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situatiei actuale»
La data de 10 decembrie 1948, Adunarea Generala a ONU a adoptat Conventia pentru 
prevenirea si reprimarea crimei de genocid, prilej cu care a recunoscut ca o curte penala 
internationala permanenta va fi tot mai necesara pentru a judeca unele infractiuni, 
potrivit dreptului international §1 a insarcinat Comisia de Drept International sa studieze 
posibilitatea crearii unei asemenea curti.

In perioada 15-17 iulie 1998, s-a desfasurat la Roma "Conferinta diplomatic^ a 
plenipotentiarilor Natiunilor Unite asupra infiintarii unei curti penale internationale".

Curtea Penala Internationala este prima si singura curte penala internationala 
permanenta. Ea a fost creata prin Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale, 
adoptat in 1998 si intrat in vigoare la 1 iulie 2002.

Curtea Penala Internationala este complementara jurisdictiilor penale nationale in 
preambulul Statutului afirmandu-se ca cele mai grave crime care privesc ansamblul 
comunitatii internationale nu pot ramane nepedepsite §i ca reprimarea lor trebuie sa fie 
asigurata efectiv prin masuri luate in cadml national si prin intarirea cooperarii 
internationale.

Romania a semnat Statutul Curtii Penale Internationale la 7 iulie 1999 si 1-a ratificat 
prin Legea 111/2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 211 din 28 martie 2002. 
Totodata, Romania a detinut doua mandate in cadml Biroului Adunarii Statelor Parti 
(2005-2007 si 2008-2010) §i exercita, in prezent, un al treilea mandat pentru perioada 
2021-2023. ’

2. Schimbari preconizate
Legea de ratificare a Statutului de la Roma creeaza doar un cadm general pentm 
cooperarea cu Curtea Penala Internationala, definind autoritatea centrala si stabilind 
regimul lingvistic aplicabil.___________________________________________ ^
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In perspectiva in care, in cursul unei anchete, Curtea are nevoie de cooperarea 
autoritatilor romane, este necesara crearea cadrului legislativ pentru primirea si 
solutionarea unor astfel de cereri. Proiectul de act normativ preia principalele forme de 
cooperare prevazute de Statut, instituind procedura aplicabila pentru solufionarea 
cererilor de cooperare judiciare prevazute de acesta, precum si pentru orice alta forma 
de asistenta permisa de legea romana, menita a facilita ancheta si urmarirea penala a 
infractiunilor de competenta Curtii.

A fost mentiniita solu|ia legislative adoptata in legea de ratificare a Statutului de la 
Roma, prin desemnarea Ministerului Justifiei ca autoritate centrala, elementul de 
noutate constand in reglementarea detaliata a atributiilor acestuia. Ministerul Justitiei, 
cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, actioneaza pentru aducerea la indeplinire 
a obligatiei generate a statului roman de cooperare cu Curtea.

In ceea ce priveste cererile formulate de catre Curte pentru predarea unei persoane, in 
vederea urmaririi penale, judecarii sau executarii unei pedepse privative de libertate, 
sunt reglementate atat arestarea provizorie de urgenta cat si cererea de predare propriu- 
zisa, forme de cooperare care urmeaza a fi de competenta Inaltei Curti de Casatie si 
Justitie. Aceeasi instanta va fi competenta si pentru solutionarea cererilor avand ca 
obiect transferul temporar catre Curte a unei persoane aflate in detentie pe teritoriul 
Romaniei, pentru identificare sau pentru a fi audiata ca martor.

Ministerul Justitiei va avea competenta de a se pronuntat asupra cererilor de tranzit a 
unei persoane predate de catre un alt stat membru la statut, in ipoteza in care transportul 
are loc prin mijloace terestre sau aeriene si in acest din urma caz este necesara o 
aterizare pe teritoriul Romaniei.

Cu titlu general, in cazul altor cereri de cooperare formulate de catre Curtea Penala 
Internationala, cele formulate de catre procurer sunt de competenta Parchetului de pe 
langa Curtea de Apel competent in fimctie de domiciliul persoanei sau localizarea 
bunului, iar cererile formulate de catre Camera preliminara. Camera de prima instanta 
sau Camera de apel vor fi date spre solutionare Curtii de Apel, a carei competenta 
teritoriala va fi stabilita dupa aceleasi criterii.

Proiectul de lege reglementeaza procedura de urmat in cazul in care Curtea Penala 
Internationala urmareste obtinerea de probe {lato sensu), fiind ulterior incluse 
reglementari separate pentru audierea persoanelor, masurile care au ca scop facilitarea 
infatisarii voluntare in fa|a Curtii a persoanelor care au calitatea de martori sau expert!, 
cercetarile la fata locului (in special exhumarea si examinarea de cadavre ingropate in 
gropi comune), executarea de perchezitii, transmiterea de dosare si documente, inclusiv 
dosare si documente oficiale.

in cazul infractiunilor de genocid, crime de razboi §i impotriva umanitatii trebuie 
acordata o atentie speciala victimelor, asigurarii sprijinului legal, moral si material, in 
acest scop, un prim pas, esential, este asigurarea unei protect!! eficiente,yiMp0triya 
oricaror persoane care ar putea recurge la intimidare, amenintare sau chidf^agresiune^'>
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fizica impotriva victimelor, cu deosebire in cazurile in care acestea urmeaza sa si dea 
declaratii in fata Curtii. In acest sens, este neeesara prevederea in legea de cooperare a 
unui mecanism care sa acorde autoritatilor romane abilitarea de a lua masuri pentru 
protejarea victimelor aflate pe teritoriul Romaniei, la solicitarea Curtii.

La cererea Curtii, autoritatile romane pot lua masuri pentru indisponibilizarea unor 
bunuri, atat cele care reprezinta mijloace de proba, eat si a bunurilor eare eonstituie 
produsul infractiunilor, a activelor §i instrumentelor eare au legatura eu infractiunile, 
in scopul confiscarii eventuale a acestora.

in spiritul asigurarii unei eooperari depline cu Curtea Penala Intemationala, proiectul 
de lege instituie norme eare permit autoritatilor romane sa ia masuri pentru a sprijini 
Curtea in demersurile de punere in exeeutare a masurii confiscarii sau a pedepsei 
amenzii.

in aplicarea Statutului de la Roma, este obligatia fieearui stat sa supuna jurisdietiei 
sale penale persoanele vinovate de genocid, crime de razboi si crime impotriva 
umanitatii. Cu toate acestea, potrivit art. 14 din Statut, orice stat poate deferi 
proeurorului o cauza in eare au fost eomise una sau mai multe infraetiuni eare sunt de 
competenta Curtii, solieitand proeurorului demararea unei anchete. in acest context, a 
fost reglementata proeedura legala pentru situatia in eare o autoritate judiciara romana 
decide sa uzeze de proeedura prevazuta la art. 14 din Statut.

Proiectul de act normativ urmeaza sa creeze conditiile pentru continuarea si 
consolidarea cooperarii dintre Romania si Curtea Penala Intemationala, in vederea 
reprimarii infraetiunilor de eompetenta Curtii.

in legatura eu prevederile din actul normativ, eare reglementeaza limitele cooperarii 
judiciare cu Curtea Penala Intemationala, o solicitare putand fi refuzata doar daea 
executarea acesteia ar aduee atingere seeuritatii nationale, a fost reglementata proteetia 
informatiilor privind seeuritatea nationals. Totodata, actul normativ prevede un rol 
activ al Ministerului Justitiei, pentm asigurarea unui echilibru intre obligatia de 
cooperare cu Curtea si necesitatea protejarii seeuritatii nationale, sens in care 
Ministerul Justitiei va intreprinde demersuri pentm identifiearea unei solutii 
rezonabile, prin consultari eu proeuroml, apararea. Camera preliminara sau Camera de 
prima instanta. in eazul in eare, in pofida tuturor eforturilor, nu exista niei mijloaee niei 
conditii care sa permits autoritStilor romane sS comuniee sau sS divulge informatii sau 
documente fSrS a aduce atingere intereselor de seeuritate nationals, Ministerul Justitiei 
va informa in mod corespunzStor proeuroml sau Curtea, indieand motivele care au 
eondus la aceastS coneluzie, daeSinsSsi expunerea motivelor nu aduce in mod neeesar 
atingere intereselor de seeuritate nationals.

Ca regulS, cheltuielile ocazionate de executarea unei cereri reglementate de prezenta 
lege sunt suportate, de regulS, de cStre statul roman. Pe cale de exceptie, sunt in sareina 
Cuitii urmStoarele categorii de eheltuieli: indemnizatiile si remuneratiile rnartqrilor si 
expertilor, precum si eheltuielile de cSlStorie si eazare, eheltuielile$i^^^lMate\de
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remiterea obiectelor si probelor, cheltuielile ocazionate de transferal persoanelor, 
precum §i alte cheltuieli considerate extraordinare de autorita^ile romane. Criteriile in 
functie de care o cheltuiala efectuata de catre autoritatile romane ar putea fi apreciata 
ca extraordinary sunt mijloacele umane si tehnice necesare pentru executarea cererii.

In privinta imunitatilor, trebuie reamintite dispozitiile art. 27 alin. (2) din Statut, potrivit 
carora imunitatile care pot fi atasate unei calitati oficiale a unei persoane, potrivit 
dreptului intern sau international, nu pot impiedica Curtea sa-si exercite competenta 
juridica asupra unei asemenea persoane.

Potrivit dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 159/1998 privind cooperarea autoritatilor 
romane cu Tribunalul International pentru urmarirea persoanelor presupuse a fi 
responsabile de grave violari ale dreptului international umanitar, comise pe teritoriul 
fostei lugoslavii incepand cu anul 1991, respectivul act normativ se aplica pana la 
incetarea activitatii Tribunalului International. Or, Tribunalul International pentru fosta 
lugoslavie, infiintat prin Rezolutia nr. 827/1993 a Consiliului de Securitate al 
Organizatiei Natiunilor Unite si-a incetat mandatul, iar atributiile sale sunt continuate 
de catre Mecanismul international rezidual al Organizatiei Natiunilor Unite pentru 
tribunalele penale internationale, infiintat prin Rezolutia nr. 1966/2010 a Consiliului de 
Securitate al Organiza|iei Natiunilor Unite. De asemenea, prin rezolutia 1664 (2006) a 
Consiliului de Securitate al ONU a fost infiintat Tribunalul special pentru Liban, ca 
urmare a acordului intre ONU si Republica Liban.
In aceste condifii, prezentul proiect de lege urmeaza sa se aplice si in ceea ce priveste 
cooperarea cu tribunalele penale internafionale ad-hoc si organisme similare infiintate 
prin Rezolufii ale Consiliului de Securitate al ONU. Orice alta dispozifie contrara isi 
inceteaza efectele.

3. Alte informatii

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

-X4



Impactul financiar 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 mil lei (RON) -
Indicatori Anul curent Urmatorii patm Media 

pe cinciam
am

1 2 3 4 5 6 7
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) bug etui 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

b) bugete locale;

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor 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

A
■ I



5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor veniturilor 
§i/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informa^ii

Sec(iunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

3. Decizii ale Cur^ii Europene de Justifie §ii 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.
ComentariiDenumirea actului sau documentului 

comunitar, numarul, data adoptarii §i data 
publicarii

Gradul de 
conformitate (se 
conformeaza / nu se 
conformeaza)

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

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 organizatii este legata de 
obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in 
situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitafi ale 
acestor autoritati, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor
administrafiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative^'v
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Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri._______
4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale in 
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernulni nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente

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

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concureniei
e) Curtea de Conturi
Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin 
avizul nr. 396/2021.
6. Alte informa|ii

Sectiunea a 7-a

Activita^i de informare publica privind elaborarea 
§i implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum §i 
efectele asupra sanatafii $i securitalii cetatenilor sau diversitafii biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

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 
autoritafile administrafiei publice centrale §i/sau locale - mfiintarea unor 
noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente.

2. Alte informafij - Nu este cazul.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind cooperarea 
judiciara dintre Romania si Curtea Penala Internationala, pe care il supunem 
Parlamentului spre adoptare.
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