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ghid al practicianului în materia procedurilor de cooperare interna ional ,





C a p i t o l u l  I  

DOMENIUL DE APLICARE I PRINCIPIILE GENERALE  

ALE COOPER RII JUDICIARE INTERNA IONALE  

ÎN MATERIE PENAL  

s

 The Community of Europe. A History of European Integration since 1945, 

Expulzarea, extr darea i readmisia în dreptul interna ional, 



2.1. Domeniul de aplicare 

 s  identifice, între statele membre, domeniul pentru recunoa terea reciproc  a 
deciziilor instan elor judec tore ti4, 

EU Criminal Law,



o recunoa tere reciproc  consolidat  
a sentin elor i hot rârilor judec tore ti i apropierea legislativ  necesar  ar facilita 
cooperarea dintre autorit i i protec ia judiciar  a drepturilor individuale6.

care trebuie s  devin  piatra de 
temelie a cooper rii judiciare în spa iul european.

The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and Justice,

Constitutional Principles in the EU Area of Freedom, Security an Justice 
EU Security and Justice Law,  apud

op. cit., 
Ciprian 

Vasile Radu,



 este o axiom  constitu ional  
care trebuie s  inspire ac iunea legislativ  la nivelul Uniunii Europene, îns  care nu d  
na tere unor standarde realizabile pe cale judec toreasc 11.

 Recunoa terea reciproc  în domeniul cooper rii judiciare în 
materie penal : instrumente juridice i implementarea lor. Manual,

op. cit.  



un principiu ce impune, 
îndeosebi în ceea ce prive te spa iul de libertate, securitate i justi ie, fiec ruia dintre 
aceste state s  considere, mai pu in în situa ii excep ionale, c  toate celelalte state 
membre respect  dreptul Uniunii i în special drepturile fundamentale recunoscute de 
acesta15

o

o

N.S., 
Melloni

T.R.,  



va fi dat  
de c tre ministrul justi iei, pentru fiecare caz, ori de câte ori va fi necesar, la cererea 
motivat  a autorit ii judiciare române competente17. 

 

 The End of the Transitional Period for Police and Criminal 
Justice Measures Adopted before the Lisbon Treaty: Who monitors trust in the European Criminal 
Justice area?, 

 Cooperarea judiciar  interna ional  i european  în materie penal . Îndrumar 
pentru practicieni, 





 

2.2. Principiile generale ale cooper rii judiciare interna ionale în materie penale 

o

o

o

o

o ne bis in idem  
o  
o  
o

Asisten a judiciar  în materie penal  la nivel european,



2.2.1. Principiul protec iei intereselor fundamentale ale României 

2.2.2. Principiul preeminen ei dreptului interna ional 

se aplic  în baza i pentru 
executarea normelor interesând cooperarea judiciar  în materie penal , cuprinse în 
instrumente juridice interna ionale la care România este parte, pe care le completeaz  
în situa iile nereglementate. 

cooperare cu un tribunal penal interna-
ional sau o alt  organiza ie interna ional  public ,

se analizeaz  pe baza unei proceduri legale diferite


