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Rezumat: Dezvoltarea fără precedent a relaţiilor internaţionale în societatea contemporană a fost însoţită de 
o creştere, de asemenea, fără precedent a criminalităţii internaţionale prin proliferarea unor forme ale criminalităţii 
organizate pe teritoriul mai multor state. În lumea contemporană care are drept caracteristică principală deschiderea 
fără precedent a graniţelor, problema menţionată apare într-o dimensiune nouă, de o importanţă fundamentală pentru 
înfăptuirea actului de justiţie. 
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Introducere 
 

Pericolul tot mai accentuat determinat de creşterea criminalităţii transnaţionale, necesitatea prevenirii 
şi combaterii acesteia cu mai multă eficienţă într-un cadru organizat la nivel mondial, a determinat adoptarea 
unor instrumente regionale sau mondiale care să unifice eforturile statelor lumii în stoparea proliferării 
criminalităţii transnaţionale [1]. 

A apărut treptat nevoia cooperării între state, pentru predarea sau primirea persoanelor care au 
săvârşit infracţiuni pe teritoriul unui stat, refugiindu-se apoi în alt stat în vederea evitării urmăririi penale, 
judecării sau executării pedepsei. În vederea justei soluţionări a unei cauze cu elemente de extraneitate, sunt 
necesare alte metode de cooperare, cum ar fi: 

- indisponibilizarea sau confiscarea bunurilor care au servit la săvârşirea infracţiunii ori a produsului 
acesteia, bunuri care se aflau pe teritoriul altui stat; 

- transmiterea unor obiecte ce constituie mijloace de probă; 
- ascultarea unor martori sau experţi, care se regăsesc în alt stat decât în cel care se desfăşoară 

procesul penal; 
- constituirea unor echipe comune de anchetă, în vederea soluţionării unor cauze cu caracter 

transnaţional [2]; 
 
Asistenţa judiciară internaţională în materie penală se solicită de către autorităţile judiciare 

competente din statul solicitant şi se acordă de autorităţile judiciare din statul solicitat, în baza tratatelor 
internaţionale sau, în lipsa acestora, pe bază de reciprocitate. 

Cea mai cunoscută convenţie multilaterală şi, prin natura lucrurilor, cel mai frecvent utilizată de 
România este Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 
aprilie 1959. Bătrâna convenţie a Consiliului Europei este aplicată de România în relaţia cu celelalte 45 de 
state membre ale Consiliului Europei, dar şi cu state nemembre care au ratificat-o. Ea este completată de 
Protocolul adiţional din 17 martie 1978 şi al doilea Protocol adiţional, din 8 noiembrie 2001. Cel de-al  
doilea Protocol adiţional, copie aproape fidelă a Convenţiei UE din 29 mai 2000, a intrat în vigoare pentru 
România la 1 martie 2005 şi, ca şi Primul Protocol adiţional, se aplică în relaţia cu acele state parte la 
Convenţia mamă care l-au ratificat. Instrumentul juridic european permite comunicarea actelor de procedură 
prin poştă şi reglementează forme moderne de asistenţă: a. audierile prin videoconferinţă şi prin telefon; b. 
livrările controlate; c. supravegherea transfrontalieră; d. transmiterea spontană de informaţii, etc. 

 
Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii Europene se desfăşoară în baza unor 

instrumente europene, care, în ultima perioadă, au din ce în ce mai mult la bază principiul recunoaşterii 
reciproce. Dacă iniţial preponderente erai Convenţiile, în ultimi ani s-a optat pentru soluţia adoptării unor 
decizii-cadru și decizii ale Consiliului, care prezintă avantajul că nu mai este necesară ratificarea de către 
statele membre - (de exemplu, Convenţia UE de asistenţă judiciară în materie penală din 29 mai 2000 a intrat 
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în vigoare abia în august 2005, întrucât abia atunci s-a îndeplinit condiţia celor 8 ratificări) - şi facilitează 
armonizarea legislaţiei. 

Convenţia UE de asistenţă judiciară este transpusă integral în Titlul VII al Legii nr. 302/2004 privind 
Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 
224/2006. Ceea ce este important este că, în cele mai multe dintre situaţii, Convenţia permite contactul direct 
între autorităţi. Obiectivul principal este acela de a facilita cooperarea între autorităţile judiciare ale statelor 
membre [3]. 

Potrivit art. 4 din Legea nr. 302/2004, aceasta se aplică în baza şi pentru executarea normelor 
interesând cooperarea judiciară în materie penală, cuprinse în instrumentele juridice internaţionale la care 
România este parte, pe care le completează în situaţiile nereglementate. 

Totodată, potrivit art. 5 din aceeaşi lege, în lipsa unei convenţii internaţionale, cooperarea judiciară 
se poate efectua în virtutea curtoaziei internaţionale, la cererea transmisă pe cale diplomatică de către statul 
solicitant şi cu asigurarea scrisă a reciprocităţii dată de autoritatea competentă a acelui stat. În acest caz, 
Legea nr. 302/2004 constituie dreptul comun în materie pentru autorităţile judiciare române. 

Prin Legea nr. 222/2008 de modificare şi completare a Legii nr. 302/2004 [4] privind cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală, au fost introduse noi prevederi în acest domeniu, în vederea 
transpunerii unor noi decizii-cadru ale Consiliului, bazate pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor, 
acestea fiind: Decizia-cadru nr. 2003/577/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea 
principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare şi Decizia-cadru nr. 2006/783/JAI din 6 
octombrie privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce la ordinele de confiscare. 
 

1. Aspecte generale privind confiscarea la nivel internaţional şi la nivelul Uniunii Europene 
 
Confiscarea produselor provenite din activitatea infracţională, este considerată de mai mult timp în 

Uniunea Europeană ca fiind cel mai eficient mijloc de luptă împotriva crimei organizate. Confiscarea vizează 
principalul motiv de existenţă a crimei organizate, şi anume sporirea profitului prin mijloace ilegale. 
Confiscarea presupune o hotărâre judecătorească definitivă care, la final, conduce la privarea de proprietate. 

 
1.1. Confiscarea la nivel internaţional. La nivel internaţional există mai multe instrumente care 

promovează confiscarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni. Etapa cea mai importantă, în 
promovarea confiscării activelor provenite din săvârşirea de infracţiuni, este reprezentată de Convenţia de la 
Strasbourg din anul 1990, care a fost ratificată de toate cele 28 de state membre ale UE. Aceasta urmăreşte 
promovarea cooperării internaţionale în identificarea, urmărirea, îngheţarea şi confiscarea activelor provenite 
din săvârşirea de infracţiuni. Convenţia a fost completată şi actualizată prin cea de-a doua Convenţie de la 
Strasbourg. 

 
1.2. Confiscarea în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană subliniază de mai mult timp 

importanţa confiscării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni. Strategia Uniunii Europene pentru 
începutul noului mileniu prevede că: „Consiliul European este hotărât  să asigure adoptarea de măsuri 
concrete pentru identificarea, indisponibilizarea, sechestrarea şi confiscarea produselor având legătură cu 
infracţiunea” [5]. 

Pentru a asigura o abordare comună a confiscării, în ultimii ani au fost adoptate mai multe 
instrumente legislative ale UE. În prezent UE se concentrează asupra punerii în aplicare corespunzătoare a 
acestor instrumente la nivel naţional, prin: 

- Decizia-cadru nr. 2001/500/JAI, care cuprinde dispoziţii referitoare la spălarea banilor, 
identificarea, urmărirea, indisponibilizarea, sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor 
infracţiunilor. Aceasta obligă statul membru de a lua măsurile necesare în vederea garantării că legislaţia şi 
procedurile sale, privind confiscarea bunurilor din infracţiuni, permit, măcar în cazurile când acestea nu pot 
fi sechestrate, confiscarea valorii proprietăţii corespunzătoare acestor bunuri, atât în proceduri stricte interne, 
cât şi în proceduri instituite la cererea unui alt stat membru, incluzând cereri de aplicare a ordinelor străine de 
confiscare; 

- Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea, din 24 februarie 2005, care urmăreşte să 
asigure o armonizare suplimentară a legislaţiei statelor membre, cu privire la confiscarea activelor provenite 
din săvârşirea de infracţiuni; 

- Decizia-cadru nr. 2006/783/JAI privind recunoaşterea reciprocă a hotărârilor de confiscare, care 
stabileşte normele în temeiul cărora autorităţile judiciare dintr-un stat membru, recunosc şi execută pe 
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teritoriul lor un ordin de confiscare emis de autorităţile judiciare competente dintr-un alt stat membru. 
Valoarea bunurilor confiscate este împărţită, în mod egal, între statul care a emis ordinul şi cel care l-a pus în 
executare; 

- Decizia-cadru nr. 2003/577/JAI privind îngheţarea bunurilor sau a probelor. Ordinul de confiscare 
este precedat în mod frecvent de îngheţarea activelor. Pentru a permite autorităţilor judiciare competente să 
pună sechestru pe bunuri, la cererea autorităţilor judiciare dintr-un alt stat membru, a fost adoptată această 
decizie; 

- Decizia Consiliului privind Oficiile de recuperare a creanţelor. Pentru a eficientiza cooperarea la 
nivel practic între autorităţile judiciare, decizia urmăreşte să consolideze cooperarea informală dintre 
punctele de contact ale statelor membre care îşi desfăşoară activitatea în domeniul identificării, urmăririi şi 
recuperării activelor provenite din săvârşirea de infracţiuni, în cadrul reţelei CARIN [6]. Conform deciziei, 
statele membre au obligaţia de a înfiinţa sau a desemna „Oficii de recuperare a creanţelor”, a căror funcţie 
este de a facilita cooperarea eficientă şi schimbul de informaţii în domeniul recuperării activelor [7]; 
 

2. Aspecte de ordin general privind ordinul de confiscare 
 
Recunoaşterea reciprocă cu privire la ordinele de confiscare, reprezintă o altă nouă formă de 

cooperare judiciară internaţională în materie penală la nivelul Uniunii Europene, care presupune 
recunoaşterea de către statele membre a ordonanţelor de confiscare, emise de o instanţă penală competentă a 
unui stat membru şi executarea pe teritoriul propriu a acestor ordonanţe. 

Izvorul acestei forme de cooperare internaţională în materie penală, se găseşte în Convenţia 
Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii [8]. 

Acest instrument internaţional obligă semnatarii lui să aplice ordinul de confiscare pe care-l 
formulează o parte sau să înainteze către autorităţile lor competente o cerere pentru obţinerea unui astfel de 
ordin şi punerea lui în aplicare în cazul în care este aprobat. 

Recunoaşterea reciprocă cu privire la ordinele de confiscare este instituită la nivelul Uniunii 
Europene de Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene - Decizia-cadru nr. 2006/783/JAI din 6 
octombrie 2006 [9]. Decizia-cadru are drept scop facilitarea cooperării dintre statele membre, în ceea ce 
priveşte recunoaşterea şi executarea ordinelor de confiscare, obiectivul fiind prevederea de norme conform 
cărora un stat membru trebuie să recunoască şi să execute pe teritoriul său un ordin de confiscare emis de o 
instanţă competentă în materie penală dintr-un alt stat membru. 

Din decizia-cadru rezultă că ordonanţele de confiscare trebuie să se refere la o pedeapsă sau la o altă 
măsură, impusă printr-o hotărâre definitivă, dată de o instanţă ca urmare a judecării uneia sau mai multor 
fapte penale şi care duce la privarea definitivă de bunurile respective, în legătură cu care instanţa din statul 
emitent hotărăşte că sunt venituri rezultate din activitatea infracţională sau echivalentul unor astfel de 
venituri ori sunt mijloacele prin care s-a comis fapta penală judecată. 

În legislaţia românească, decizia-cadru a fost reglementată în cuprinsul Legii nr. 302/2004 privind 
Cooperarea internaţională în materie penală [10], Titlul VII - Asistenţa judiciară în materie penală - Capitolul 
II - Dispoziţii privind asistenţa judiciară aplicabilă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene - 
Secţiunea 5 - Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale UE în aplicarea Deciziei-cadru nr. 
2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce la ordinele de 
confiscare. 
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