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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 justitie.
1
 

 Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost 

posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale care s-au stabilit şi sedimentat în decursul 

timpului. 

 În cadrul relaţiilor internaţionale bilaterale sau multilaterale,statele lumii au realizat o 

cooperare într-o varietate de domenii cu accent pe cele economice,culturale,politice,militare şi 

juridice. 

 Progresele înregistrate în toate domeniile în secolul trecut au impus transformări 

structurale în arhitectura mondială,aspect care a condus în mod inevitabil la crearea unei noi 

ordini internaţionale,pe fondul intensificării dialogurilor politice care au promovat 

pacea,necesitatea respectării drepturilor şi libertaţilor fundmentale ale omului, a principiilor 

democraţiei şi a statului de drept. 

 Un elemement principal,care a stat la baza apariţiei şi dezvoltării ulterioare  a 

cooperării internaţionale şi fără de care aceasta nu se putea concepe,l-a constituit încrederea 

reciprocă într-un cadru instituţional bine reglementat. 

 Cooperarea judiciară internaţionala în materie penală reprezintă doar un domeniu în 

cadrul activităţilor specifice de cooperare între statele lumii,domeniu extrem de important 

care s-a impus cu necesitate încă de la începutul secolului trecut. 

Cooperarea judiciară internaţională în materie penală nu este o noţiune inventată în 

secolul trecut,fiind cunoscută din cele mai vechi timpuri.Fireşte că la început cooperarea 

judiciară se rezuma la rezolvarea intereselor,de multe ori personale ale monarhilor în lupta 

acestora cu opozanţii lor politici. 

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.
2
 

 Pericolul tot mai accentuat determinat de creşterea criminalităţ ii 

transfrontaliere,necesitatea prevenirii şi combaterii cu mai multă eficienţă într-un cadru 

organizat la nivel mondial, a determinat adoptarea unor instrumente internaţionale, 

zonale,regionale care să unifice eforturile statelor lumii. 

Un pericol deosebit la adresa securităţii statelor este reprezentat de dezvoltarea crimei 

organizate,cu toate formele sale de organizare. 

Încă de la începutul secolului trecut,activităţile infracţionale comise de grupuri 

infracţionale organizate au depăşit graniţele unui singur stat,extinzându-se în plan regional 

sau chiar mondial. 

Teorismul, traficul şi consumul de droguri, traficul de armament, muniţii şi substante 

radio-active,traficul de carne vie reprezintă principalele forme de manifestare  a crimei 

organizate transfrontaliere în epoca contemporană. 

Conştiente de pericolul iminent pe care îl reprezintă acţiunile organizate de acest 

gen,statele lumii şi-au perfecţionat metodele de combatere a acestui fenomen deosebit de 

periculos pentru însăşi existenţa omenirii,acţionând pe trei componente principale: 

♦ perfecţionarea şi adaparea la nevoile actuale a cadrului legislativ,cu accent pe 

incriminarea unor fapte recent apărute în arhitectura criminalităţii tranfrontaliere; 

                                                             
1 Georgiana Tudor,Mariana Constantinescu,Mandatul european de arestare.Aspecte teoretice şi practică 

judiciară,Ed.Hamangiu,Bucureşti 2009,pag.5 
2 Alexandru Boroi,Ion Rusu,Cooperarea judiciară internaţională în materie penală,Ed.C.H.Beck,Bucureşti 

2008,pag 16,apud C.Bulai,B.N.Bulai,Manual de drept penal.Partea generală,Ed.Universul Juridic,Bucureşti 

2007,pag.120 
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♦ perfecţionarea activităţii de cooperare în plan bilateral,regional sau mondial,prin 

semnarea unor tratate,acorduri,convenţii; 

♦ organizarea în plan instituţional şi asigurarea unei logistici performante instituţiilor 

cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii tranfrontaliere. 

La momentul actual cooperarea judiciară internaţională în materie penala reprezintă o 

necesitate stringent asumată de majoritatea statelor,care poate conduce la obţinerea unor 

succese importante în lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere. 

La nivelul UE  s-au creat structuri specializate,atât pentru prevenirea şi combaterea  

criminalităţii transfrontaliere cât şi pentru identificarea ,prinderea şi tragerea la raspundere 

penala a autorilor unor infracţiuni care se sustrageau.Simplificarea procedurilor de 

extrădare,prin introducerea mandatului european de arestare, reprezintă un exemplu elocvent 

din acest punct de vedere. 

Crearea unui spaţiu de libertate,securitate şi justiţie,deziderat declarat şi asumat de 

UE,nu se poate realiza decât în contextul perfecţionării cooperării judiciare în materie penala 

între statele membre.
3
 

Aderarea Romaniei la UE începand cu 1 ianuarie 2007 implică o serie de noi 

obligaţii,impuse de altfel de statutul Uniunii,obligaţii axate în principal pe necesitatea 

contribuirii la asigurarea unui spaţiu european de libertate,securitate şi justiţie la standarde 

înalte. 

În acest context,România a devenit ţară graniţă a UE,având misiunea de a asigura 

graniţa externă a statelor comunitare împotriva imigraţiei ilegale,a traficului de arme,droguri 

ori a celui de carne vie. 

Extinderea spaţiului Schengen,care va include în anul 2011  şi România,va crea noi 

facilităţi pentru deplasarea uşoară,fără riscuri a elementelor infractoare dintr-un colt în altul al 

Europei. 

Armonizarea incriminării unor fapte de pericol,precum şi a procedurilor de 

descoperire,cercetare şi judecare la nivelul statelor membre,va permite realizarea în mai bune 

condiţii a climatului de siguranţa civică. 

Dacă la nivelul României,până la aderearea la UE,ascunderea elementelor infractoare 

viza ca locaţie numai teritoriul ţării sau în unele cazuri,cu riscuri,alte ţări prin trecerea 

frauduloasă a graniţei,acum,mai ales în perspectiva integrării în spaţiul Schengen,fuga 

acestora şi ascunderea lor pe teritoriul altor state membre este mult mai simplă,fără a implica 

nici un risc.În acelaşi timp şi ţara noastră poate deveni un spaţiu în care să se refugieze pentru 

a scapa de consecinţele legii,alte elemente infractoare din alte ţări din cadrul UE,ori din alte 

state care nu fac parte din Uniune sau chiar de pe alte continente. 

În ultimii ani, aceste forme complexe de manifestare a criminalităţii au depăşit 

graniţele unui singur stat,manifestându-se în majoritatea cazurilor pe teritoriul mai multe state 

sau continente. 

Chiar dacă,destul de greu,statele lumii cunoscute cu regimuri democratice au înteles 

totuşi, că singura posibilitate de realizare a unui control mai eficient sub aspect preventiv este 

cea legată de realizarea unei cooperări judiciare internaţionale corespunzătoare. 

La mometul actual,dar şi în perspectivă,cea mai gravă ameninţare la adresa existenţei 

umanităţii este reprezentată de recrudescenţa terorismului internaţional,fenomen care  a luat o 

amploare fără precedent,afectând deseori siguranţa statelor,destabilizând economii 

naţionale,organizaţii şi instituţii,rasfrângându-se implicit asupra populaţiei civile, panicată, 

speriată şi indignată de mijloacele crude şi josnice folosite de terorişti. 

Evenimentele sângeroase din ultimii ani culminând cu lovituta dată SUA la 11 

septembrie 2001 de către membrii reţelei teroriste “Al-Quaida” condusă de miliardarul Osama 

                                                             
3 Alexandru Boroi,Ion Rusu,op.cit pag.16 
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ben-Laden (considerat răspunzător şi de atacurile cu bombe asupra ambasadelor americane 

din Kenia şi Tanzania),au împânzit şi conştientizat în acelaşi timp întreaga umanitate. 

În ultimii ani cooperarea judiciară internaţională a cunoscut noi şi diversificate 

forme,unele legiferate prin norme juridice interne altele prevazute în diferite tratate şi 

convenţii internaţionale.
4
 

În actuala legislaţie a României formele de cooperare judiciară internaţională sunt 

prevazute în Legea 302/2004
5
 şi acestea sunt: extrădarea,predarea în baza unui mandat 

european de arestare,transferul de proceduri în materie penala,recunoşterea şi executarea 

hotărârilor,transferul persoanelor condamnate,asistenţa judiciară în materie penală precum şi 

alte forme de cooperare. 

Aplicarea acestei legi este subordonată protecţiei intereselor de suveranitate, 

securitate, ordine publică şi al altor interese ale României,definite prin Constituţie. Această 

lege 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 situaţii nereglementate. 

Potrivit art. 5 din acest act normativ,în lipsa unei convenţii internaţionale,cooperearea 

judiciară se realizează pe cale diplomatică  de către statul solicitant, şi cu asigurarea scrisa a 

reciprocităţii dată de autoritatea competentă  a acelui stat.În acest caz,legea constituie dreptul 

comun în materie pentru autorităţile judiciare române. 

Lipsa reciprocităţii nu împiedică să se dea curs unei cereri de asistenţă judiciară 

internaţională în materie penală,daca aceasta se dovedeşte necesară: datorită naturii faptei sau 

nevoii de a lupta împotriva  anumitor forme grave ale criminalităţii;de asemenea dacă poate 

contribui la îmbunătăţirea situaţiei inculpatului sau condamnatului sau la reintegrarea sa 

socială, ori va putea servi la clarificarea situaţiei judiciare a unui cetaţean român.
6
 

Cooperea judiciară va putea fi însă refuzată dacă:  

♦ procedura penală din statul solicitant nu îndeplineşte sau nu respectă condiţiile Convenţiei 

europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; 

♦ există motive serioase să se creadă că asistenţa judiciară este solicitata în scopul urmăririi 

sau pedepsirii unei persoane pe motiv de rasă,religie,sex,naţionalitate,limbă,opinii politice etc; 

♦ situaţia persoanei riscă să se agraveze din unul din motivele enunţate anterior; 

♦ cererea este formulată într-o cauză aflata pe rolul unor tribunale extraordinare,altele decât 

cele constituite prin instrumentele internaţionale pertinente,sau în vederea exercitării unei 

pedepse aplicate de un asemenea tribunal.
7
 

Necontestând importanţa niciuneia dintre aceste forme de cooperare mi-am propus să  

acord o mai mare atenţie asistenţei judiciare în materie penala. 

Este îndeobşte cunoscut că frontierele nu mai reprezintă de mult un obstacol în calea 

infractorilor.Din pacate,ele mai reprezintă înca o bariera în calea autoritaţilor  de aplicare a 

legii.Astfel,de exemplu,ca o consecinţă a suveranităţii statelor şi a principiului teritorialităţ ii 

legii penale,o autoritate judiciară din România nu poate confisca nemijlocit o sumă de bani 

aflată într-un cont bancar din străinatate.Cum până şi între statele membre ale UE 

suveranitatea statelor ramâne una din limitele cooperării împotriva criminalităţii,singura 

soluţie este asistenţa pe care statele şi-o acordă reciproc în combaterea infracţionalităţii.
8
 

Conceptul de asistenţă judiciară internaţională în materie penală are în literatura 

juridica,două accepţiuni: 

                                                             
4
  Alexandru Boroi,Ion Rusu,op.cit,pag.5 

5 M.Of.nr.594 din 1iulie 2004.Legea a fost modificată prin Legea 224/2006 si prin OUG 103/2006 
6 Nicu Jidovu,Drept procesual penal,ediţia 2,Ed.C.H.Beck,Bucureşti 2007,pag.628 
7 Art.8 din Legea nr.302/2004,aşa cum a fost modificată prin Legea 224/2006. 
8 Florin Răzvan Radu,Cooperarea judiciară internaţională şi europeană în materie penală.Îndrumar pentru 

practicieni,Ed.Wolters Kluwer,Bucureşti 2009,pag.76 



 5 

În sens larg,prin asistenţă judiciară internaţională se întelege asistenţa oferită în 

general,în cadrul luptei împotriva infracţionalităţii;în această accepţiune se include:cooperarea 

organelor de poliţie judiciară,comisiile rogatorii internaţionale în materie penală,recunoşterea 

hotărârilor judecătoreşti,extrădarea etc. 

În sens restrâns,asistenţa judiciară internaţională se referă la  asistenţa juridică cu 

caracter judiciar prin care se întelege asistenţa pe care organele judiciare dintr-un stat o acordă 

în  cursul procesului penal organelor judiciare din statul în care are loc activitatea judiciară şi 

care constă în efectuarea,predarea sau comunicarea unor acte procedurale necesare 

soluţionării acelei cauze.
9
 

Aşadar trebuie să reţinem că asistenţa judiciară internaţională stricto sensu include 

comunicarea de acte judiciare,comisiile rogatorii,precum şi mijloacele moderne de 

investigare:audierile prin videoconferinţe,echipele comune de anchetă,livrările 

controlate,transmiterea spontană de informaţii,supravegerea transfrontalieră etc.,iar lato senso 

din asistenţa judiciară în materie penala fac parte şi transferul de proceduri şi recunoaşterea 

hotărârilor. 

Deşi pe fondul creşterii criminalităţii transfrontaliere prin dezvoltarea transporturilor şi 

posibilităţilor reale de deplasare ele elementelor infractoare,majoritatea specialiştilor în 

domeniu apreciau că singura posibilitate de prevenire şi combatere a acestui flagel o 

reprezintă cooperarea între toate statele lumii,totuşi paşi importanţi în acest domeniu nu s-au 

realizat decat începand cu cea de-a doua jumatate a secolului trecut. 

În cea de-a doua jumătate a secolului trecut,creşterea criminalităţii transfrontaliere a 

determinat implicit o anumită intensificare a eforturilor statelor lumii pentru realizarea unei 

asistenţe judiciare cât mai eficiente,cu efecte pozitive în planul reducerii criminalităţii. 

În acest context,Consiliul Europei a adoptat la 20 aprilie 1959 la Strasbourg Convenţia 

europeană de asistenţă judiciară în materie penală,având şi statutul de prim instrument 

internaţional în acest domeniu. 

După 1990,odată cu deschiderea spre spaţiul vest-european şi demersurile realizate în 

acest sens de guvernele care s-au succedat la conducerea ţării,sintagma de asistenţa judiciară  

internaţională  a căpătat un alt inţeles,fiind la momentul actual doar o formă de cooperare 

judiciară  internaţionlă în materie penală,formă care se realizează  prin mai multe modalităţi. 

Într-o opinie
10

 se mai apreciază că “lupta contra fenomenului infracţional necesită 

combaterea lui nu numai în limitele hotarelor unor ţări,ci impune măsuri de colaborare şi pe 

plan internaţional.Printre aceste măsuri,trebuie amintite în primul rand  convenţiile de 

asistenţă judiciară ce se încheie între diversele state.De pildă ţara noastră  are încheiate 

convenţii de asistenţă judiciară cu toate statele vecine şi cu o seamă  de alte ţări.În materia 

asistenţei judiciare în lipsa unor convenţii internaţionale pot căpăta eficienţă regulile generale 

ale reciprocităţii,foarte frecvent întâlnită în domeniul relaţiilor internaţionale. 

Pentru cauzele transnaţionale privind formele grave ale criminalităţii, care implică 

România şi mai mult de un stat membru UE, magistraţii români pot apela la Eurojust, 

instituţia UE care coordonează activităţile de cooperare judiciară în aceste situaţii. România 

are un membru naţional în Eurojust de la 1 ianuarie 2007, anterior acelei date, în baza 

Acordului de cooperare cu Eurojust semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, un magistrat de 

                                                             
9 Theodor Mrejereu,Bogdan Mrejeru,Cooperarea judiciară internaţională în materie penală.Asistenţa judiciară-

Extrădarea.Doctrină şi jurisprudenţă,Ed.Universitară,Bucureşti 2008,pag 10,apud V. Dongoroz şi colectivul, 

Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penal român,Partea specială,Vol.II,Ed.Academiei Române, 

Bucureşti 1976,pag.405 
10 Alexandru Boroi,Ion Rusu,op.cit,pag.402,apud. N Volonciu.Tratat de procedura penala.Parteea speciala,vol 

II,Ed.Paideia,Bucureşti 1994,pag. 481-482. 
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legătură român fiind trimis la sediul Eurojust. De asemenea, în cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie există mai mulţi corespondenţi naţionali cu Eurojust.    

Potrivit prevederilor legii 302/2004 asistenţa judiciară internaţională cuprinde 

îndeosebi urmatoarele forme: 

♦ comisiile rogatorii internaţionale; 

♦ audierile prin videoconferinţe; 

♦ transmiterea spontană de informaţii; 

♦ livrările supravegheate; 

♦ anchetele sub acoperire; 

♦ supravegerea transfrontalieră; 

♦ interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor etc
11

 

 

Vom face mai jos o prezentare a formelor de asistenţă juridică mai nou introduse în 

legislaţiile ţărilor membre UE şi nu numai. 

Livrările supravegheate. Legea 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri 
12

 a statuat o nouă instituţie judiciară  nemaiîntâlnită în legislaţia noastră 

procesual penală.Astfel potrivit acestui text de lege Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie poate autoriza,la solicitarea instituţiilor sau organelor abilitate,efectuarea de 

livrări supravegheate,cu sau fără substituirea totală a drogurilor ori a precursorilor 

(substanţele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor). 

Livrarea supravegheată este definită chiar de lege şi constă în metoda folosită de 

instituţiile sau organele legal abilitate,cu autorizarea şi sub controlul procurorului,care permite 

trecerea sau circulaţia pe teritoriul ţării de droguri sau precursori,suspecţi a fi expediaţi ilegal 

sau substanţe care au înlocuit drogurile ori precursorii,în scopul descoperirii activităţilor 

infracţionale şi al identificării persoanelor implicate în aceste activităţi. 

Aşa cum rezultă din definiţia  livrării supravegheate,scopul acestei instituţii de drept 

procesul penal este acela de a descoperi întreaga reţea de traficanţi de droguri,începând de la 

cultivator,producător şi până la distribuitor, cumpărator şi consumator.
13

 

Convenţia din 29 mai 2000 privind Asistenţa Judiciară în Materie Penală între Statele 

Memebre ale Uniunii Europene
14

 prevede posibilitatea realizării unor asemenea activităţi la 

solicitarea unui Stat Membru.Astfel,”1.Fiecare Stat Membru se angajează să asigure ca la 

cererea unui Stat Membru,livrările supravegheate să fie permise pe teritoriul său în cadrul 

investigaţiilor penale în legatură cu delictele extrădabile. 

Decizia de a efectua livrări supravegheate va fi luată în fiecare caz individul de 

autorităţile competente  ale Statului Membru solicitat,cu respectarea legilor naţionale ale 

acelui Stat Membru.Livrările supravegheate vor avea loc în conformitate cu procedurile 

                                                             
11  Alexandru Boroi,Ion Rusu,op.cit,pag. 416 
12 Publicata in M. Of. partea I nr. 362 din 03.08.2000 
13 Ioan Gârbuleţ,Traficul şi consumul ilicit de droguri.Studiu de legislaţie,doctrină şi jurisprudenţă.Ed 
Hamangiu,Bucureşti 2008,pag.267,apud I.C.Lascu,Dispoziţii procedurale prevăzute în Legea nr.143/2000 

privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.Livrările supravegheate,în Dreptul nr. 11/2002,pag. 

195-199 

 
14 Convenţia privind Asistenţa Reciprocă în Materia Penală din 2000 se depărtează de separarea tradiţională a 

asistenţei judiciare de cooperarea poliţienească, deoarece le integrează pe amândouă în acelaşi instrument. 

„Asistenţa judiciară” se referă, prin urmare, la cooperarea care implică judecătorii sau procurorii, în timp ce 

„asistenţa reciprocă” sau „asistenţa juridică reciprocă”, la fel ca şi „cooperarea internaţională”, este termenul 

mai larg, care include, de asemenea, şi cooperarea autorităţilor vamale sau a organelor de aplicare a legii. 
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Statului Membru solicitat. Dreptul de a acţiona şi de a conduce şi controla operaţiunile va 

aparţine autorităţilor competente ale acelui Stat Membru
15

 

Pentru a fi considerate ca atare,livrările supravegheate trebuie să îndeplinească 

urmatoarele condiţii: 

►existenţa unei cereri din partea unor instituţii sau organe abilitate.Conform 

legii,instituţiile sau organele abilitate care pot formula cereri sunt structurile spcializate din 

cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,Inspectoratul General al 

Poliţiei Române,Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră,Autoritatea Naţională a  

Vămilor; 

►autorizarea procurorului,livrările supraveghetate pot fi autorizate de către procurorul 

din cadrul DIICOT,direcţie ce funcţionează ca o structură cu personalitate juridică, 

specializată în combaterea infracţiunilor de crimă organizată şi terorism,în cadrul  Parchetului 

de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Pentru obţinerea autorizaţiei sunt necesare urmatoarele date: 

●solicitatea de efectuare a unei livrări supravegheate venită din partea unei autorităţi străine 

competente,a Direcţiei Generale a  Vămilor sau propuneri ale organelor de poliţie care doresc 

o livrare supravegheată de droguri; 

●date referitoare la tipul şi la cantitatea de droguri ce face obiectul acestei măsuri; 

●data la care transportul urmează să intre în România şi,eventual,punctul de trecere al 

frontierei folosit; 

●mijlocul de transport şi ruta de deplasare propusă; 

●date despre suspecţii implicaţi în transportul de droguri ce face obiectul livrării 

supravegheate; 

● numele ofiţerilor de politie care coordonează activitatea; 

●date referitoare la poliţiştii sub acoperire sau străini sau la informatorii care,eventual,sunt 

infiltraţi în caz,în situaţia când legea permite. 

 Procurorul poate,în funcţie de datele existente,să propună sau nu eliberearea 

autorizaţiei în vederea efectuării unei livrări supravegheate cu droguri sau precursori. 

 Autorizarea se dă de catre procurorul-sef al DIICOT ori de catre o altă persoană 

imputernicită de el în acest scop. 

 ► existenţa unui control al procurorului.Toate livrările supravegheate se fac sub 

controlul direct al procurorului din cadru DIICOT,pe toată durata desfaşurării acestei 

acţiuni,care coordonează întregul colectiv de specialişti. 

 Pentru a se realiza scopul livrării supravegheate,se vor efectua activităţi de filaj,iar 

“marfa” se va urmări pe întreg cuprinsul ţării,pănă la ieşirea din ţară,unde va fi preluată de 

organele abilitate străine care vor continua urmărirea acesteia până la destinaţie.Este de 

preferat ca,în cazul în care punctul final nu este România,să nu se intervină pentru confiscarea 

drogurilor,numai în situaţii extreme,când există riscul major de pierdere a transportului se va 

proceda în acest mod deoarece scopul pentru care se organizează aceste livrări supravegheate 

este să fie identificată  şi prinsă întreaga reţea infracţională.Dacă punctul final al livrării 

supravegheate este România ,se va organiza prinderea flagrantă a participanţilor la activitatea 

infracţională.
16

 

                                                             
15 Convenţia din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale 

Uniunii Europene,art.12 
16 Ioan Gârbuleţ,Traficul şi consumul ilicit de droguri.Studiu de legislaţie,doctrină şi jurisprudenţă.Ed 

Hamangiu,Bucureşti 2008,pag.269,apud I.C.Lascu,Dispozţii procedurale prevăzute în Legea nr.143/2000 

privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.Livrările supravegheate,în Dreptul nr. 11/2002,pag. 

199 
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 ►efectuarea unor astfel de acţiuni cu sau fără substituirea totală a drogurilor ori a 

precursorilor.Aşadar livrările supraveghetate în funcţie de particularităţile concrete ale 

fiecărui caz în parte sunt de 2 feluri: cu substituirea totală sau parţială a drogurilor ori a 

precursorilor când drogurile sau precursorii sunt înlocuiţi total sau parţial cu alte produse de 

către persoanele implicate în livrările supravegheate,atunci când există riscul să se piardă 

urma transportului sau drogurile să nu ajungă la destinaţie,urmând a se aprecia acest lucru de 

la caz la caz;ori fără substituirea drogurilor ori a precursorilor ,în acest caz drogurile sau 

precursorii care fac obiectul livrării supravegheate sunt lăsaţi aşa cum sunt,expedierile ilicite 

fiind autorizate şi interceptate de organele abilitate în acest sens de lege. 

 Rezultatele obţinute în cazul unei livrari supravegheate vor fi consemnate de către 

organul care a efectuat operaţiunea într-un referat sau raport cu propuneri corespunzatoare, 

care va fi înaintat procurorului în care se vor face precizări cu privire la punctul de ieşire din 

ţară a transportului,cantitatea de droguri şi tipul drogurilor sau precursorilor care au părăsit 

teritoriul României şi dacă au existat incidente pe parcursul desfăşurării operaţiunii.Actele 

încheiate urmează a fi înaintate prin comisie rogatorie statului care a solicitat efectuarea de 

livrări supravegheate
17

 

 

 O altă formă de asistenţă judiciară în materie penală prevazută de lege si uitilizată din 

ce în ce mai des în ultima vreme o reprezintă supravegherea transfrontalieră. 

 Această formă de asistenţă este prevazuta în cel de-al doilea Protocol adiţional la 

Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală,unde se precizeaza că agenţii 

uneia dintre părţi care,în cadrul unei anchete judiciare,supraveghează în tara lor o persoană ce 

se presupune că a participat la săvârşirea unei fapte pasibile de pedeapsă,care dă loc la 

extrădare,sau o persoană faţă de care sunt motive serioase să se creadă că poate duce la 

identificarea  sau localizarea persoanei sus menţionate sunt autorizaţi să continue această 

supraveghere pe teritoriul unei alte părţi,atunci când aceasta a autorizat supravegherea 

transfrontalieră pe baza unei cereri de asistenţă judiciară prezentate în prealabil. 

 Cererea de asistenţă judiciară trebuie adresată organelor competente să o 

aprobe,autorizarea putând fi supusă unor condiţii. 

 Atunci când din considerente de urgenţa,autorizarea prealabilă a celeilalte părţi nu 

poate fi cerută,agenţii observatori care acţionează în cadrul anchetei judiciare aunt autorizaţi 

să continuie dincolo de frontieră supravegherea unei persoane bănuite că a comis fapte 

pasibile de pedeapsă  în condiţiile urmatoare: trecerea frontierei va fi comunicată imediat în 

timpul supravegherii autorităţii părţii desemnate pe teritoriul cărei continuă supravegherea şi o 

cerere de asistenţă judiciară care expune motivele ce justifică trecerea frontierei,fără 

autorizarea prealabila să fie transmisă fără întarziere. 

 Supravegherea transfrontalieră,ca formă de asistenţă judiciară în materie penală nu se 

poate desfăşura decât în condiţiile următoare: ca agenţii observatori să respecte dreptul părţii 

pe teritoriul cărei operează şi să se supună ordinelor autorităţilor locale competente;pe timpul 

supravegherii să aibă asupra lor un document care să ateste  că le-a fost acordată permisiunea 

precum şi să justifice calitatea lor oficială. 

Agenţii observatori pot purta arma de serviciu în timpul supravegherii,în afara deciziei 

contrare exprese a părţii solicitate,le va fi interzis să patrundă în domiciliul unei persoane şi în 

alte locuri inaccesibile publicului,nu vor putea reţine şi nici aresta persoana supravegheată. 

Infracţiunile pentru care supravegherea transfrontalieră poate avea loc 

sunt:asasinat,viol,falsificare de monedă,delapidare,trafic de fiinţe umane,trafic ilegal de 

stupefiante şi substanţe psihotrope,infracţiuni referitoare la regimul legal în materie de arme şi 

muniţii,transport ilegal de deşeuri toxice şi daunătoare,traficul de migranţi etc. 

                                                             
17 Ibidem 
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Potrivit legii române agenţii unui stat străin care,în cadrul unei anchete 

judiciare,supraveghează pe teritoriul acelui stat o persoană ce se presupune că a participat la 

săvârşirea unei infracţiuni care dă loc la extrădare sau o persoană faţă de care sunt motive 

serioase să se creadă că poate duce la identificarea sau localizarea persoanei menţionate mai 

sus,sunt autorizati să continuie această supraveghere pe teritoriul statului român în baza unei 

cereri de asistenţă judiciare prezentată în prealabil.Supravegherea poate fi exercitată de 

autorităţile române competente,la cererea unui stat străin. 

Cererea de asistenţă judiciară internaţională în materie penală fi adresată Parchetului 

de pe langă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi va cuprinde toate informaţiile pertinente în 

cauză,în conformitate cu prevederile convenţiei aplicabile. 

Supravegherea va fi incetată imediat de partea pe teritoriul căreia are loc o cerere dacă 

autorizaţia nu este obţinută la 5 ore dupa trecerea frontierei
18

. 

 

O altă nouă instituţie de drept procesual penal introdusă pentru prima dată  în ţara 

noastră prin legea 143/2000,şi o formă de asistenţă judiciară internaţională este cea a anchetei 

sub acoperire. 

Prin contrast cu livrările supravegheate, anchetele sub acoperire nu se limitează la 

infracţiunile pentru care se poate solicita extrădarea; cu toate acestea, în practică se vor limita 

la cele mai grave infracţiuni. În lumina aplicării principiilor legalităţii, subsidiarităţii şi 

proporţionalităţii, anchetele sub acoperire ar trebui să fie o excepţie. 

Dezvoltarea crimei organizate şi în special a traficului ilicit de droguri,caracterul 

transfrontalier al acestor tipuri de infracţiuni au determinat legiuitorul să adopte o serie de 

măsuri procesuale,întrucat mijloacele clasice de cercetare  a infracţiunilor au fost depăşite prin 

caracterul închis al acestor actvităţi ilicite,astfel că s-a impus ca anumite persoane să fie 

infiltrate în rândul traficanţilor,a grupurilor de crimă organizată,de unde să culeagă 

informaţii,să adune probe care,ulterior,să poată fi folosite în cadrul procedurii judiciare. 

Dispoziţii asemănatoare sunt cuprinse şi în Codul de procedură penală.Potrivit art.224¹ 

alin.(1),în cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârsit sau că se pregateşte săvârşirea 

unei infracţiuni contra siguranţei naţionale prevăzute în Codul penal şi în legi speciale,precum 

şi în cazul infracţiunilor de trafic de stupefiante,de arme,trafic de persoane,acte de 

terorism,spălare a banilor,falsificare de monede ori alte valori sau a unei infracţiuni prevăzute 

în Legea 78/2000 pentru prevenirea ,descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,cu 

modificările şi completările ulterioare,ori a unei alte infracţiuni grave care nu poate fi 

descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificaţi prin alte mijloace,pot fi folosiţi,în 

vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi identificarea persoanelor faţă de care 

există presupunerea că au săvârşit o infracţiune,investigatori sub o altă identitate decât cea 

reală.
19

 

Anchetele sub acoperire vor avea loc în conformitate cu legile şi procedurile naţionale 

din Statele Membre pe teritoriul cărora au loc anchete sub acoperire. 

Statele Membre implicate vor coopera pentru a se asigura că investigaţia sub acoperire 

este pregatită şi supravegheată să ia măsurile necesare pentru siguranţa ofiţerilor care 

acţionează sub acoperire sau sub o identitate falsă. 

Această formă de asistenţă judiciară în materie penală este menţionată şi în cel de-al 

doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală,unde 

se arată că partea solicitantă şi partea solicitată pot conveni să îşi acorde asistenţă reciprocă 

pentru desfăşurarea de anchete penale de către agenţii sub acoperire sau sub o identitate 

fictivă. 

                                                             
18

 Alexandru Boroi,Ion Rusu,op.cit,pag.464-467 
19 Ioan Garbulet,op.cit,pag.270 
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Potrivit legii nr.143/2000 investigatorii acoperiţi sunt poliţişti special desemnaţi să 

efectueze,cu autorizarea procurorului,investigaţii în vederea strângerii datelor privind 

existenţa infracţiunii şi identificarea făptuitorilor şi acte premergătoare,sub  o altă identitate 

decât cea reală,atribuită pentru o perioadă determinată. 

Autorizarea pentru folosirea poliţiştilor sub acoperire se dă de către procurorul 

desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justitie 

sau de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel prin ordonananţă 

motivată,pe o perioda de cel mult 60 de zile şi poate fi prelungită pentru motive temeinic 

justificate,fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. 

 Poliţiştii din aceste formaţiuni care acţionează ca investigatori acoperiţi,precum şi 

colaboratorii acestora pot procura droguri,substanţe chimice,esenţiale şi precursori,cu 

autorizarea prealabilă a procurorului,în vederea descoperirii activităţilor infracţionale şi a 

identificării persoanelor implicate în astfel de activităţi. 

Cum am menţiont şi mai sus un act normativ care reglementează instituţia 

investigatorului sub acoperire este Legea 78./2000 pentru prevenirea,descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie. 

Astfel art.26¹ prevede că în cazul în care există indici temeinice şi concrete că s-a 

săvârşit sau că se pregăteşte săvârşirea de către un funcţionar a unei infracţiuni de luare de 

mită,de primire de foloase necuvenite sau de trafic de influenţă procurorul poate autoriza 

folosirea investigatorilor sub acoperire sau o investigatorilor cu identitate reală,în scopul 

descoperirii faptelor,identificării faptuitorilor şi obţinerii mijloacelor de probă. 

Un aspect extrem de important este faptul că investigatorii sub acoperire sau 

investigatorii cu identitate reală pot fi autorizaţi să promită ,să ofere sau,dupa caz,să dea bani 

ori alte foloase unui funcţionar,în condiţiile prevăzute la art.254,256 sau 257 din Codul penal. 

Important de reţinut este faptul că această procedură a folosirii investigatorilor sub 

acoperire sau a celor cu identitate reală este functionabilă numai în cazul descoperirii şi 

investigării infracţiunilor de corupţie şi atunci când subiectul activ al infracţiunii este 

calificat,având calitatea de funcţionar. 

În cadrul realizării acestei forme de asistenţă judiciară internaţională în materie 

penală,se va avea în vedere posibilitatea ca subiectul activ al unei asemenea infracţiuni să fie 

chiar un angajat al UE sau al unui alt stat membru care desfăşoară activităţi pe teritoriul 

României,situaţie în care statul român poate deveni stat solicitat,urmând ca organele sale 

judiciare să acţionze în cooperare cu cele ale statului solicitant. 

Identitatea reală a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvaluită în timpul ori 

dupa terminarea acţiunii acestora.Procurorul competent să autorizeze folosirea unui 

investigator sub acoperire are dreptul să îi cunoască adevarata identitate,cu respectarea 

secretului profesional. 

în literatura de specialitate au apărut unele opinii pro sau contra folosirii 

investigatorilor sub acoperire ,aducându-se argumente întemeiate pe situaţii de multe ori 

concrete,constate în activitatea practică,sau posibile pe anumite considerente. 

Astfel,”apariţia cadrului legal ce reglementează activitatea investigatorilor sub 

acoperire a fost determinată de  necesităţile luptei împotriva unor forme de criminalitate 

atipice,ce se desfăşoară într-un mod organizat şi ‹‹ermetic››,astfel încat activitatea de probare 

a actelor infracţionale prin metodele normale devine deosebit de dificilă,dar nu chiar 

imposibilă.În aceste condiţii,singura modalitate de descoperire a activităţilor infracţionale este 

infiltrarea unor persoane,care au o identitate falsă,culeg informaţii şi probe în vederea folosirii 

lor în cadrul unor proceduri judiciare ulterioare”
20

 

                                                             
20 Alexandru Boroi,Ion Rusu,op.cit,pag.454,apud C.Florian,Investigatori sub acoperire,R.D.P. nr.2/2007,R.A. 

“Monitorul Oficial”,Bucuresti,2007,pag.132 
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Dacă necesitatea institurii unui cadru legal pentru investigatorii sub acoperire nu este 

pusă lă îndoială,în schimb modalităţile de acţiune în acest cadru suportă unele 

comentarii.Astfel,”în aceste situaţii se pune intrebarea dacă investigatorul trebuie să adopte o 

atitudine pur pasivă în activitatea sa sau poate trece peste acest prag asumându-şi un rol activ 

şi determinând persoana cu care vine în contact să săvârşească fapta ilicită. 

În activitatea lor de aplicare a legii,agenţilor acoperiţi le este interzis să determine un 

comportament infracţional şi să instige o persoană să săvârşească o faptă prevazută de legea 

penală,pentru ca apoi să fie trasă la răspundere penală,pe baza probelor astfel obţinute.Acest 

gen de activităţi trece de limitele legii şi este interzis de dispoziţiile procedurale interne,care 

au stabilit o regulă clară în acest sens,interzicând cu desăvârşire determinarea unei persoane 

să săvârşească sau să continue săvârşirea unei fapte penale în scopul obţinerii de probe.
21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٭                                                            

 ٭        ٭                                                       

 

Aşadar,având în vedere contextul economic,determinat de criza economică şi 

financiară pe care o traversează majoritatea statelor lumii şi care dă naştere la formele sale 

specifice de criminalitate,a dezvoltării fără precedent  a crimei organizate,cu toate formele 

sale de manifestare;aici aş menţioana din nou terorismul contemporan care reprezintă cea mai 

evoluată formă de organizare şi acţiune pusă în slujba unor grupări anarhiste,de multe ori 

religioase. 

Apoi dezvoltarea în ultimii 30-40 de ani a unor forme ale criminalităţii precum:traficul 

şi consumul de droguri,traficul de armament, a celui de carne vie,activităţi infracţionale care 

chiar dacă nu se ridică la pericolul reprezentat de terorism pot constitui subiecte de analiză şi 

îngrijorare la nivelul fiecărui stat,trebuie să determine o reacţie de solidaritate din partea 

statelor făcându-le conştiente de necesitatea intensificării colaborării în activităţile specifice 

de identificare,prindere,reţinere şi condamnare a celor vinovaţi. 

Scopul final al activităţii de cooperare judiciară între statele lumii trebuie să fie acela 

de a realiza o reducere a criminalităţii şi implicit a creării unei siguranţe sporite propriilor 

cetăţeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 
21 Ibidem; în sensul celor menţionate mai sus este relavantă cauza Teixeira de Castro contra Portugaliei 

(nr.44/1997/828/1034) la Curtea Europeană  a Drepturilor Omului 
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