
Cuprins general

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară  
internaţională în materie penală   ________________________ 1

Index ____________________________________________ 289

Anexă. Lista actelor normaive relevante în domeniul  
cooperării judiciare internaţionale în materie penală  ______ 299





Legea nr. 302/2004

Cuprins Art.
Titlul I. Dispoziţii generale _______________________________ 1-17

Capitolul I. Domeniul de aplicare şi principii generale ale  
cooperării judiciare internaţionale în materie penală ___________ 1-9

Capitolul II. Dispoziţii generale privind procedura de cooperare  
judiciară internaţională în materie penală _________________ 10-17

Titlul II. Extrădarea ____________________________________ 18-83

Capitolul I. Extrădarea pasivă _____________________________ 18-61

Secţiunea 1. Condiţii pentru extrădare____________________ 18-35
Secţiunea a 2-a. Procedura extrădării din România _________ 36-55
Secţiunea a 3-a. Efectele extrădării din România ___________ 56-61

Capitolul II. Extrădarea activă _____________________________ 62-75

Secţiunea 1. Condiţii pentru solicitarea extrădării ___________ 62-63
Secţiunea a 2-a. Procedura de solicitare a extrădării ________ 64-70
Secţiunea a 3-a. Efectele extrădării în România ____________ 71-75

Capitolul III. Dispoziţii comune ____________________________ 76-77

Capitolul IV. Dispoziţii pentru punerea în aplicare a unor  
instrumente juridice în materie de extrădare adoptate  
la nivelul Uniunii Europene ____________________________ 78-83

Titlul III. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii 
Europene în aplicarea Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului 
Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între statele membre ___ 84-122

Capitolul I. Dispoziţii generale _____________________________ 84-87

Capitolul II. Emiterea de către autorităţile române a unui  
mandat european de arestare __________________________ 88-95

Capitolul III. Executarea de către autorităţile române a unui  
mandat european de arestare _________________________ 96-114

Capitolul IV. Alte dispoziţii ______________________________ 115-122

Titlul IV. Transferul de proceduri în materie penală ________ 123-129

Capitolul I. Cererea de transfer al procedurii penale __________ 123-1271

Capitolul II. Preluarea sau iniţierea procedurilor penale la  
cererea unui stat străin _____________________________ 128-1283

Capitolul III. Dispoziţii pentru punerea în practică a  
Convenţiei din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului 
Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a  
controalelor la frontierele comune, Schengen ________________ 129

Titlul V. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor  
judecătoreşti, a ordonanţelor penale şi a actelor  
judiciare în relaţia cu statele terţe ___________________ 130-1406

Capitolul I. Dispoziţii generale ___________________________ 130-133



Legea nr. 302/2004  •  2

Capitolul II. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor  
judecătoreşti străine ________________________________ 134-138

Secţiunea 1. Transferarea persoanelor condamnate,  
deţinute în state terţe, în vederea executării pedepsei  
sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar  
sau unitate sanitară din România ___________________ 134-136

Secţiunea a 2-a. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor  
judecătoreşti străine, în cazul în care persoana  
condamnată se ală în România ___________________ 137-138

Capitolul III. Proceduri speciale de recunoaştere  
şi executare ______________________________________ 139-1401

Capitolul IV. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor  
judecătoreşti şi a altor acte procedurale emise de autorităţile  
judiciare române _________________________________ 1402-1406

Secţiunea 1. Transferarea din România în alte state  
a persoanelor condamnate, alate în executarea, în regim de  
detenţie, a unor pedepse sau măsuri privative  
de libertate ___________________________________ 1402-1404

Secţiunea a 2-a. Recunoaşterea şi executarea, pe teritoriul  
altor state, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor acte  
procedurale emise de autorităţile judiciare române ____ 1405-1406

Titlul VI. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre  
ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru  
2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind  
aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul  
hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse 
sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în  
Uniunea Europeană _______________________________ 141-170

Capitolul I. Dispoziţii generale ___________________________ 141-149

Capitolul II. Punerea în executare pe teritoriul României a  
pedepselor sau măsurilor privative de libertate aplicate de  
instanţele altor state membre ale Uniunii Europene _______ 150-163

Secţiunea 1. Dispoziţii comune _______________________ 150-152
Secţiunea a 2-a. Transferarea persoanelor condamnate,  

deţinute în alte state membre ale Uniunii Europene, în  
vederea executării pedepsei sau a măsurii privative  
de libertate într-un penitenciar sau unitate sanitară din  
România ______________________________________ 153-158

Secţiunea a 3-a. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor  
judecătoreşti pronunţate în alte state membre ale Uniunii  
Europene, în cazul în care persoana condamnată  
se ală în România ______________________________ 159-163

Capitolul III. Recunoaşterea şi executarea în alte state  
membre ale Uniunii Europene a hotărârilor judecătoreşti  

Cuprins



3  •  Legea nr. 302/2004

române prin care au fost aplicate pedepse privative  
de libertate _______________________________________ 164-170

Secţiunea 1. Transferarea persoanelor condamnate  
deţinute într-un penitenciar sau unitate medicală din  
România, în vederea executării pedepsei în alte state  
membre ale Uniunii Europene _____________________ 164-168

Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepsei detenţiunii  
pe viaţă sau a închisorii ori a măsurii privative de libertate,  
atunci când persoana condamnată nu se ală pe teritoriul  
României _____________________________________ 169-170

Titlul VI1. Recunoaşterea şi executarea în relaţia cu statele  
membre ale Uniunii Europene a hotărârilor judecătoreşti prin 
care au fost dispuse sancţiuni sau măsuri penale  
neprivative de libertate ___________________________1701-17044

Capitolul I. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre  
ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2009/829/JAI a 
Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele 
membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoaşterii  
reciproce în materia deciziilor privind măsurile de 

supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea  
preventivă ______________________________________1701-17016

Secţiunea 1. Dispoziţii generale______________________ 1701-1703

Secţiunea a 2-a. Supravegherea de către autorităţile altor  
state membre ale Uniunii Europene a respectării obligaţiilor  
stabilite de organele judiciare române ______________1704-17010

Secţiunea a 3-a. Supravegherea de către autorităţile române  
a respectării obligaţiilor stabilite de alte state membre  
ale Uniunii Europene __________________________ 17011-17016

Capitolul II. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre  
ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2008/947/JAI 
a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului 
recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti  
şi al deciziilor de probaţiune în vederea supravegherii măsurilor de 
probaţiune şi a sancţiunilor alternative________________ 17017-17044

Secţiunea 1. Dispoziţii generale_____________________ 17017-17018

Secţiunea a 2-a. Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi  
a deciziilor de probaţiune care stabilesc măsuri de probaţiune  
sau sancţiuni alternative date de către instanţele sau  
autorităţile altor state membre ale Uniunii Europene,  
în scopul executării lor în România _______________ 17019-17034

Secţiunea a 3-a. Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti  
care stabilesc măsuri de probaţiune sau sancţiuni alternative  
date în România în scopul executării lor în alte state  
membre ale Uniunii Europene ___________________ 17035-17044

Cuprins



Legea nr. 302/2004  •  4

Titlul VII. Asistenţa judiciară în materie penală ___________ 171-268

Capitolul I. Asistenţa judiciară internaţională ________________ 171-203

Capitolul II. Dispoziţii privind asistenţa judiciară aplicabile în  
relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene __________ 204-268

Secţiunea 1. Dispoziţii pentru punerea în aplicare a Convenţiei  
din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului  
Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată  
a controalelor la frontierele comune, Schengen ________ 204-209

Secţiunea a 2-a. Dispoziţii pentru aplicarea Convenţiei din  
29 mai 2000 privind asistenţa judiciară reciprocă în  
materie penală între statele membre ale Uniunii Europene  
şi a Protocolului la aceasta din 16 octombrie 2001 _____ 210-218

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii privind cooperarea cu statele  
membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru  
2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind  
executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de  
indisponibilizare a bunurilor sau a probelor ___________ 219-232
Paragraful 1. Dispoziţii generale ___________________ 219-223

Paragraful 2. Procedura de emitere şi transmitere a  
ordinelor de indisponibilizare _______________________ 224

Paragraful 3. Procedura de executare de către autorităţile  
române a ordinelor de indisponibilizare ___________ 225-232

Secţiunea a 4-a. Dispoziţii privind cooperarea cu statele  
membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 
2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind  
aplicarea principiului recunoaşterii reciproce sancţiunilor  
pecuniare _____________________________________ 233-247
Paragraful 1. Dispoziţii comune ____________________ 233-2341

Paragraful 2. Procedura de transmitere a hotărârii _____ 235-238

Paragraful 3. Procedura de executare a hotărârii ______ 239-247

Secţiunea a 5-a. Dispoziţii privind cooperarea cu statele  
membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 
2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului 
recunoaşterii reciproce la ordinele de coniscare _______ 248-268
Paragraful 1. Dispoziţii generale ___________________ 248-252

Paragraful 2. Procedura de transmitere de către  
autorităţile române a ordinelor de coniscare şi a 

 certiicatului ________________________________ 253-257

Paragraful 3. Procedura de executare de către  
autorităţile române a ordinelor de coniscare _______ 258-268

Titlul VIII. Dispoziţii inale _____________________________ 269-271

Anexele 1-10

Cuprins


