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Cooperarea judiciară în materie penală în Uniunea Europeană (UE) reprezintă un domeniu 
de real interes pentru autorităţile judiciare din statele membre implicate în combaterea formelor 
grave de infracţionalitate cu implicaţie transfrontalieră. Aria acestei forme de cooperare interstatală 
este una deosebit de vastă, instrumentele de cooperare fiind foarte variate și, totodată, guvernate de 
principii specifice şi de proceduri speciale de aplicare. Unul dintre cele mai inovative şi complexe 
instrumente de cooperare îl reprezintă mandatul european de arestare, care constituie tema acestei 
teze doctorale: „Cooperarea judiciară în materie penală – Mandatul european de arestare”. 

Mandatul european de arestare reprezintă prima şi cea mai importantă aplicare practică a 
principiului recunoaşterii reciproce a deciziilor judiciare în materie penală între statele membre ale 
Uniunii Europene, care constituie „piatra de temelie” a cooperării judiciare în interiorul Uniunii.  

În concret, mandatul european de arestare este o decizie judiciară emisă de o autoritate 
judiciară competentă din unul dintre statele membre, în scopul arestării şi predării unei persoane 
solicitate, în vederea urmăririi sau judecării acesteia ori executării unei pedepse sau măsuri privative 
de libertate în statul membru emitent.  

Mandatul european de arestare a fost destinat simplificării şi urgentării procedurii 
tradiţionale a extrădării, prin înlocuirea acesteia cu predarea persoanelor bănuite că au comis 
infracţiuni sau au fost condamnate şi care nu se mai află pe teritoriul statului membru de emitere. În 
plus, mandatul european de arestare reprezintă un pas important în realizarea conceptului de spaţiu 
de libertate, securitate şi justiţie, care constituie unul dintre obiectivele principale ale UE. 

În acest context, teza „Cooperarea judiciară internaţională în materie penală – Mandatul 
european de arestare” îşi propune, ca principală problemă de cercetare, să evalueze dacă, în pofida 
succesului evident al mandatului european de arestare, reglementarea şi aplicarea sa practică se 
ridică la nivelul succesului său – și pot fi considerate unele pozitive – sau, dimpotrivă, dacă o serie 
de critici exprimate în doctrină cu privire la protecţia scăzută a drepturilor fundamentale a 
persoanelor vizate de procedură este reală. 

Pentru realizarea acestei evaluări, lucrarea a avut ca principale obiective: 
1) extragerea caracteristicilor cooperării judiciare în materie penală între statele membre ale UE 

şi prezentarea evoluţiei acestui domeniu din punct de vedere istoric; 
2) analizarea principiului recunoaşterii reciproce a deciziilor judiciare, ca „piatră de temelie” a 

cooperării judiciare în materie penală; 
3) examinarea raportului dintre extrădare şi mandatul european de arestare; 
4) evidenţierea dificultăţilor de implementare a instrumentului în statele membre; 
5) analizarea aplicării concrete a mandatului european de arestare, din perspectiva procedurii în 

statul de emitere şi în cel de executare, cu o privire în special asupra reglementărilor conţinute de 
legislaţia noastră naţională; 

6) investigarea compatibilităţii mandatului european de arestare cu asigurarea unui nivel ridicat 
de protecţie a drepturilor fundamentale ale omului. 

În vederea materializării acestor obiective, cercetarea a privit mai multe direcții. În primul 
rând, am cercetat bogata literatură scrisă în domeniu. Am consultat surse bibliografice interne, 
precum și surse disponibile în limbile franceză, engleză, italiană și spaniolă, pe care le-am accesat şi 
tradus personal, acestea regăsindu-se pe parcursul lucrării în covârșitoarea lor majoritate.  

În limba română, există o singură lucrare care accesează tema mandatului european de 
arestare: Mandatul european de arestare: aspecte teoretice şi practică judiciară, autori fiind G. 
Tudor şi M. Constantinescu1. Aceasta a fost publicată în anul 2009, la puţin timp după aderarea 
României la UE şi la sistemul mandatului european de arestare, între timp legislaţia naţională fiind 

                                                            
1 G. Tudor, M. Constantinescu, Mandatul european de arestare: aspecte teoretice şi practică judiciară, Ed. Hamangiu, 
București, 2009. 
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modificată şi actualizată, la 10 ani de la această apariţie în peisajul juridic românesc simţindu-se, din 
punct de vedere practic, necesitatea unei noi analize a domeniului. 

În limba engleză, două lucrări reprezintă, practic, pilonii literaturii în materia mandatului 
european de arestare din întreaga Europă: Handbook on the European arrest warrant2 (avându-i ca 
editori pe R. Blekxtoon şi W. van Ballegooij) şi The European arrest warrant in practice3 (editori 
fiind N. Keijzer şi E. van Sliedregt). Ambele reprezintă lucrări editate sub egida Institutului ASSER, 
compuse din capitole separate, scrise de diferiţi experţi din statele membre. În prima dintre ele, 
apărută la scut timp după implementarea Deciziei-cadru, în anul 2005, autorii manifestă un vădit 
scepticism cu privire la noul instrument. Cea de-a doua, apărută în anul 2009, ia în considerare 
succesul evident al mandatului european de arestare şi se dovedeşte a fi mai puţin sceptică. 

În mod simetric, ca apariţie în timp, două lucrări publicate, de asemenea, în anul 2005, 
respectiv în anul 2009 reprezintă vârful de lance pentru literatura de limba franceză în materia 
mandatului european de arestare. Este vorba despre Le mandat d’arrêt européen, care conţine 
lucrările unui colocviu susţinut sub coordonarea profesoarei Marie-Elisabeth Cartier, organizat de 
Institutul de drept comparat din Paris, care prezintă deopotrivă opinii ale unor autori „eurosceptici” 
şi „euroforici”4. De asemenea, o evaluare excelentă a mandatului european de arestare este făcută de 
S. Bot în lucrarea intitulată Le mandat d’arrêt européen5, una dintre cele mai amănunţite cercetări 
ale domeniului mandatului european de arestare, în opinia noastră. 

În plus, au fost accesate şi alte lucrări de autor, lucrări de cercetare şi articole care au fost 
publicate la nivel european. Fără a considera că lista bibliografică este exhaustivă, au fost cercetate 
cele mai elocvente surse în materie şi care nu s-au dovedit a fi redundante. 

În al doilea rând, am procedat la cercetarea și analiza practicii judiciare a instanțelor 
românești și din alte state membre, recente sau importante pentru rezolvarea chestiunilor ce țin de 
această instituție. În acest sens, lucrarea face trimitere la peste 100 de hotărâri judecătoreşti ale 
instanţelor naţionale, precum şi la hotărâri ale CJUE şi ale CtEDO, relevante în materie. În afara 
practicii judiciare interne, am acordat o mare importanţă jurisprudenţei din celelalte state membre, în 
special celei care privea mandate emise de ţara noastră. 

Un al treilea nivel de cercetare s-a concentrat pe diferite documente emise la nivelul UE care 
privesc recomandări, evaluări, comunicări, manuale etc. întocmite înainte şi după adoptarea 
mandatului european de arestare. În anul 2007, Comisia Europeană a publicat prima versiune a unui 
manual privind emiterea şi executarea unui mandat european de arestare, care a fost revizuit în anul 
20176, menit să faciliteze şi să simplifice activitatea autorităţilor judiciare implicate, prin oferirea de 
orientări detaliate cu privire la procedura de emitere şi executare a unui mandatului european de 
arestare. 

Nu în ultimul rând, ne-am aplecat şi asupra unor reflectări ale instituţiei în mass-media din 
statele membre, având în vedere că, nu de puţine ori, mandatul european de arestare, în general sau 
în situaţii concrete, a fost subiect intens de dezbatere publică. 

Aceste paliere de cercetare au fost îmbinate prin metodele de cercetare folosite. Prin 
intermediul metodei comparative am analizat reglementările incidente în diferite sisteme de drept 
(sistemul de drept românesc, sistemul Uniunii Europene, sistemele de drept ale altor state membre 
ale Uniunii Europene, precum şi sistemul promovat de CEDO). Metoda comparativă este însoțită de 

                                                            
2 R. Blekxtoon, W. van Ballegooij (ed.), Handbook on the European Arrest Warrant, T.M.C. Asser Press, Haga, 2005. 
3 N. Keijzer, E. van Sliedregt (ed.), The European arrest warrant in practice, T.M.C. Asser Press, Haga, 2009. 
4 M.-E. Cartier (coord.), Le mandat d’arrêt européen, Bruylant, Bruxelles, 2005. 
5 S. Bot, Le mandat d’arrêt européen, Larcier, Bruxelles, 2009. 
6 Comunicarea Comisiei, Manual privind emiterea și executarea unui mandat european de arestare, Bruxelles, 28 
septembrie 2017 C(2017) 6389 final, disponibil la https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-
ro.do. 
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metoda istorică, menită să identifice modificările operate în domeniul de cercetare, precum şi 
evoluţia legislativă şi jurisprudenţială. Deopotrivă, întreaga lucrare presupune un demers analitic, 
prin descompunerea domeniului vast al mandatului european de arestare în subprobleme şi analiza 
lor particulară, acest demers fiind bazat pe identificarea aspectelor negative şi a celor pozitive ale 
implementării şi aplicării mandatului european de arestare, precum şi pe un raţionament cauzal şi 
deductiv-inductiv. La acestea se adaugă inclusiv abordări din punct de vedere statistic, importante 
pentru înţelegerea într-un spirit realist a aspectelor referitoare la emiterea şi executarea mandatului 
european de arestare. 

Teza de doctorat este elaborată în şase capitole, alături de o introducere şi concluzii generale. 
Fiecare capitol se încheie cu concluziile parţiale ale cercetării. Capitolele urmăresc obiectivele 
generale ale lucrării: 1. Cooperarea judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii 
Europene; 2. De la extrădare la mandatul european de arestare; 3. Implementarea mandatului 
european de arestare în statele membre ale Uniunii Europene; 4. Emiterea mandatului european de 
arestare; 5. Executarea mandatului european de arestare; 6. Protecţia drepturilor fundamentale în 
sistemul mandatului european de arestare. 

Primul capitol analizează specificului cooperării judiciare în materie penală între statele 
membre ale UE. Într-o primă secţiune, am demonstrat necesitatea unei cooperării  eficiente în 
interiorul UE. Astfel, am pornit de la următoarele constatări: pe de o parte, constatarea că tratatele 
fondatoare ale Comunităţilor Europene nu au anticipat în mod expres şi includerea dreptului penal în 
mecanismul de protecţie a obiectivului general care privea integrarea economică, iar, pe de altă 
parte,  că legea penală, care este, în mod tradiţional, caracterizată de principiul teritorialităţii, este 
aplicabilă între graniţele statului în care a fost adoptată. Deopotrivă, de regulă, efectele deciziilor 
judiciare pronunţate în baza legii penale se opresc în aceleaşi limite geografice.  

Am constatat că necesitatea unei cooperări judiciare în materie penală cât mai eficiente în 
interiorul UE a izvorât chiar din atingerea obiectivelor procesului de constituire a structurilor 
comunitare. Astfel, realizarea „pieţei unice” a reprezentat un factor evident de progres economic şi 
social, dar a oferit şi o oportunitate extraordinară pentru infractori să exploateze în folosul lor libera 
circulaţie a bunurilor, a capitalurilor, a serviciilor şi a persoanelor. În această complexă realitate 
socială şi criminologică, principiul teritorialităţii, în valenţele sale de drept substanţial şi procedural, 
a devenit vetust, ca, de altfel, şi instrumentele tradiţionale de cooperare judiciară în materie penală 
care s-au dovedit din ce în ce mai inadecvate raportat la complexitatea lor sau la perioada 
îndelungată de timp în care se puteau desfăşura. Din aceste motive a intervenit necesitatea unor 
„măsuri compensatorii” pentru deschiderea graniţelor pentru oricine, inclusiv pentru persoanele care 
îşi puteau extinde astfel activităţile ilicite7, precum şi de o emancipare a mecanismelor clasice de 
cooperare. 

Într-o altă secţiune, am procedat la prezentarea evoluţiei cooperării judiciare internaţionale 
între statele membre ale Uniunii Europene. În prezent, la nivelul statelor UE, domeniul cooperării 
este alcătuit dintr-un ansamblu considerabil de instrumente care facilitează activitatea organelor 
judiciare. Dacă iniţial statele europene au avut la îndemână instrumente de cooperare adoptate sub 
egida Consiliului Europei, paralel cu eliminarea graniţelor interioare ale Uniunii şi libera circulaţie 
între acestea, s-a dezvoltat  progresiv şi un nou cadrul de cooperare între statele membre. 

În ciuda renunţării la controalele la frontiere în interiorul UE, graniţele fizice dintre statele 
membre nu au dispărut, particularitatea Uniunii fiind tocmai alcătuirea dintr-un ansamblu de teritorii 
naţionale, fiecare dintre acestea fiind subsumate suveranităţii unui stat determinat. Consecinţele sunt 
extrem de relevante: o formă de compromis între afirmarea puterii UE în materie penală, pe de o 
parte, şi respectul puterii statelor membre, pe de alta.  
                                                            
7 A se vedea CJUE, Concluziile Avocatului General Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer în Cauzele C-187/01 şi C-385/01, 
Gözütok şi Brügge, prezentate la 19 septembrie 2002, ECLI:EU:C:2002:516, pct. 44-45. 
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Cel de-al doilea capitol al lucrării intitulat „De la extrădare la mandatul european de 
arestare” a fost gândit cu un dublu rol în cercetare: pe de o parte să prezinte principalele elemente 
de diferenţiere între cele două proceduri, dar pe de altă parte, în mod convenabil, să le evidenţieze ca 
principalele caracteristici ale mandatului european de arestare. 

Mandatul european de arestare înlocuieşte procedura extrădării între statele membre ale UE. 
Prima secţiune este dedicată stabilirii cadrului în care se derula procedura extrădării până la 
instituirea mandatului european de arestare. 

Cadrul juridic al extrădării între statele europene este reprezentat de mai multe convenţii 
bilaterale şi multilaterale atât în cadrul Consiliului Europei, cât şi al Uniunii Europene. Piesa 
esenţială în domeniu este considerată Convenţia europeană privind extrădarea din 1957 completată 
de protocoalele adiţionale din 1975 şi 1978. În această materie, convenţia amintită s-a manifestat ca 
un mecanism de unificare legislativă şi de standardizare a acţiunilor comune în domeniul cooperării 
în lupta împotriva criminalităţii organizate transnaţionale. 

Convenţia europeană de extrădare din 1957, cu modificările şi completările aduse de cele 
două protocoale adiţionale ale sale, din 1975, respectiv din 1978, a reprezentat o etapă importantă în 
cooperarea internaţională în materie penală, însă aplicarea sa era limitată din motive ce ţineau de 
existenţa rezervelor statelor semnatare sau de nereglementarea unor termene în care statul solicitat 
să fie obligat să se pronunţe cu privire la cererea de extrădare. Deopotrivă, între statele semnatare 
existau diferenţe în legătură cu posibilitatea extrădării propriilor cetăţeni, iar convenţia nu prevedea 
şi o procedură de urmat în cazul cererii de extrădare, ceea ce permitea fiecărui stat să aplice propriile 
reguli, de aici decurgând şi niveluri diferite de protecţie a persoanelor vizate de procedură. 

În mod incontestabil, Convenţia europeană de extrădare a reprezentat o primă standardizare a 
procedurilor de extrădare, însă creşterea criminalităţii organizate transnaționale şi desfiinţarea 
graniţelor în interiorul UE au determinat o regândire a sistemului tradiţional al extrădării. Drept 
consecinţă, în acest scop, au fost adoptate două convenţii: Convenţia privind procedura simplificată 
de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene din 10 martie 1995,  respectiv Convenţia 
privind extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene din 27 septembrie 1996. Ambele 
instrumente au fost menite să completeze Convenţia din 1957 şi să eficientizeze procedurile de 
extrădare, prin reducerea la maximum a timpului necesar extrădării şi a perioadei de detenţie în 
acest scop. 

Procesul de trecere de la extrădare la mandatul european de arestare se prezintă ca fiind unul 
firesc, determinat de necesitatea găsirii unui echilibru între libertăţile spaţiului european şi 
asigurarea siguranţei cetăţenilor acestui spaţiu. Mandatul european de arestare reprezintă un nou 
instrument de cooperare judiciară, menit să se suprapună mai bine decât „bătrâna” extrădare pe 
specificul relaţiilor între statele membre. De altfel, la nivelul UE a existat şi există o preocupare 
permanentă de creare a unor instrumente de cooperare specifice, care să simplifice şi să eficientizeze 
lupta împotriva criminalităţii cu caracter transfrontalier. 
 În cea de-a doua secţiune sunt detaliate inovaţiile majore ale procedurii mandatului european 
de arestare faţă de extrădare.  

 Mandatul european de arestare se diferenţiază de instrumentele anterior adoptate în materia 
extrădării prin natura actului normativ care îl instituie. Convenţiile prezentau dezavantajul de a nu 
putea intra în vigoare decât după ratificarea de către statele membre, iar ţinând seama de domeniul 
sensibil pe care îl reprezintă dreptul penal, se putea cu uşurinţă constata că statele membre nu se 
grăbeau să le ratifice. Deciziile-cadru nu aveau aplicare nemijlocită, era necesară transpunerea în 
legislaţia statelor membre. În aceste condiţii, recurgerea în cazul mandatului european de arestare la 
o decizie-cadru, şi nu la o convenţie, apare ca o rezolvare firească. Astfel, statele membre aveau deja 
experienţa celor două Convenţii din 1995 şi 1996, care nu fuseseră ratificate decât de un număr mic 
dintre statele semnatare. Deopotrivă, adoptarea unei decizii-cadru presupunea o economie de 
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proceduri de ratificare lungi sau chiar incerte în privinţa rezultatului, dar şi stabilirea de termene 
stricte de transpunere în legislaţia internă. 

În sistemul clasic al extrădării, procedura presupunea, de regulă, două etape: una 
administrativă, în care autorităţile centrale (în general, ministerele de justiţie) jucau un rol important, 
urmată de una judiciară, în care se lua decizia finală de către autoritatea judecătorească. În schimb, 
în materia mandatului european de arestare, procedura a devenit strict judiciară. Pe de o parte, acest 
fapt se manifestă în sensul că procedura privind mandatului european de arestare este pusă în 
aplicare de autorităţi judiciare, iar autorităţile executive nu mai pot interveni, suprimându-se astfel 
orice intervenţie eventuală din partea jurisdicţiei administrative (controlul politic al extrădării). 

Una dintre inovaţiile cele mai interesante, dar şi controversate aduse de Decizia-cadru 
privind mandatul european de arestare se referă la modificarea vechilor reguli în privinţa extrădării 
naţionalilor chiar şi pentru fapte care nu sunt pedepsite în statul de executare. În mod tradiţional, un 
aspect extrem de important pentru suveranitatea unui stat, extrădarea propriilor cetăţeni a constituit 
un motiv de refuz în majoritatea convenţiilor de extrădare, dar îşi găsea reglementarea şi într-o serie 
de dispoziţii constituţionale la nivelul statelor europene. Odată cu implementarea mandatului 
european de arestare, între statele membre se manifestă încrederea reciprocă, mai precis statele 
membre acceptă că sistemele lor juridice sunt capabile să ofere un grad echivalent de protecţie a 
drepturilor fundamentale ale propriilor cetăţeni. În aceste condiţii, O clauză care ar permite refuzul 
neextrădării propriilor cetăţeni a fost interpretată ca fiind în contrast cu principiul recunoaşterii 
reciproce, potrivit căruia nivelul de integrare atins de statele membre trebuie să permită 
simplificarea procesului de recunoaştere şi executare a unei decizii judiciare emise de o autoritate 
judiciară a unui stat membru în sistemul juridic al altui stat membru. 

Un alt aspect deopotrivă inovator, dar şi controversat introdus de Decizia-cadru privind 
mandatul european de arestare îl reprezintă introducerea unei liste de 32 de infracţiuni care dau loc 
la predare „fără verificarea dublei incriminări a faptei”, aşa cum reiese din art. 2 alin. (2). Includerea 
unei fapte în lista celor 32 se va face exclusiv prin raportare la legislaţia statului emitent, fiind 
suficient ca autoritatea judiciară emitentă să indice în mandat că fapta se califică în una dintre 
infracţiunile prevăzute în listă. 

Un alt efect al principiului recunoaşterii reciproce în cazul mandatului european de arestare 
se manifestă în renunţarea la excepţia referitoare la infracţiunile politice, specifică dreptului comun 
al extrădării. De-a lungul timpului, exceptarea de la extrădare a infracţiunilor politice a reprezentat o 
problemă delicată a dreptului internaţional, fiind strâns legată de interesele statelor faţă de o anumită 
faptă comisă într-o anume perioadă sau raportat la calitatea făptuitorului. În Decizia-cadru nu 
întâlnim nicio dispoziţie cu privire la infracţiunile politice, fiind eliminată definitiv imposibilitatea 
predării pentru astfel de infracţiuni. Astfel, autoritatea de executare nu poate refuza predarea în baza 
unui mandat european de arestare pentru o infracţiune care poate fi încadrată în categoria 
infracţiunilor politice, în mod firesc neputându-se concepe ca în sistemele democratice ale statelor 
membre ale UE anumite fapte să fie astfel percepute. 

Decizia-cadru prevede în mod expres pentru statele membre obligaţia de executare a unui 
mandat european de arestare pe baza principiului recunoaşterii reciproce şi în conformitate cu 
dispoziţiile reglementate de acesta. Recunoaşterea reciprocă nu presupune totuşi ca un astfel de 
mandat să fie executat într-o manieră automată. Aşadar, aşa cum am arătat mai sus, prin Decizia-
cadru a înlăturat unii dintre cei mai importanţi factori care împiedicau extrădarea (extrădarea 
naţionalilor, cerinţa dublei incriminări sau infracţiunile politice), dar aceasta reglementează totuşi 
motive de neexecutare obligatorii sau facultative, care fie subliniază ariile în care sistemele juridice 
ale statelor membre se diferenţiază, fie au legătură cu obligaţiile internaţionale asumate de acestea în 
domeniul protecţiei drepturilor fundamentale ale omului. 
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Am analizat principalele elemente de noutate aduse de mandatul european de arestare, 
elemente care vizează aspecte cardinale ale procedurii clasice a extrădării. Bineînţeles că şi alte 
diferenţe între cele două instrumente au fost analizate pe parcursul lucrării, fiind deopotrivă 
relevante aspectele de ordin procedural ca: instituirea unor termene fixe pentru predare, restrângerea 
principiului specialităţii, aspecte legate de consimţământul persoanei solicitate la predare sau 
renunţarea la implicarea autorităţilor extrajudiciare în această procedură. Toate acestea au avut 
inclusiv rolul de a sublinia punctele de divergenţă dintre extrădare şi predarea pe baza unui mandat 
european de arestare. Totuşi, la acest stadiu al lucrării am apreciat a fi necesară o discuţie cu privire 
la raportul dintre cele două instrumente de cooperare: Este mandatul european de arestare o ramură a 
extrădării? Poate fi considerat urmaşul procedurii de extrădare? Există o sinonimie între cei doi 
termeni? Între cele două instrumente există o legătură de gen-specie sau ele reprezintă instrumente 
de sine stătătoare? 

Abordările doctrinare, aşa cum am încercat să sintetizăm pe parcursul acestui capitol, fie sunt 
axate pe scopul comun al celor două forme de cooperare – predarea individului, subiect al procedurii 
judiciare către un alt stat, aspect menit să apropie cele două instrumente –, fie se concentrează pe 
elementele semnificative care le diferenţiază. Considerăm că, în aprecierea legăturii dintre extrădare 
şi mandatul european de arestare, în mod necesar trebuie plecat de la ceea ce înseamnă extrădarea 
pentru cooperarea judiciară inter-state, însă trebuie acceptat că realităţile sociale şi juridice 
determină, în anumite situaţii, o regândire a instrumentelor clasice. 

Este adevărat că experienţa îndelungată a statelor în materia extrădării nu putea fi abandonată 
total şi că a reprezentat punctul de plecare al instituirii mandatului european de arestare. Totuşi, 
ideea îndepărtării de extrădare apare încă de la nivelul denumirii noului instrument, care a renunţat 
la termenul extrădare în favoarea celui de mandat de arestare, chiar în condiţiile în care primii paşi 
făcuţi spre simplificarea procedurii prin Convenţiile din 1995 şi 1996 vorbeau de extrădare sau 
extrădare simplificată. 

Un rol important în realizarea unei distincţii între cele două proceduri îl are fundamentul 
mandatului european de arestare, care este principiul recunoaşterii reciproce, bazat pe încrederea 
reciprocă între statele membre, principiu specific dreptului UE, în baza căruia se translatează 
complet procedura pe tărâmul autorităţilor judiciare, departe de orice interferenţă a executivului. În 
strânsă legătură se află şi obligaţia predării de către statele membre a propriilor cetăţeni, care a 
devenit regula la nivelul Uniunii, în condiţiile în care, anterior adoptării Deciziei-cadru, 14 dintre 
statele membre aveau dispoziţii constituţionale care interziceau sau cel puţin limitau extrădarea 
conaţionalilor. 

În ceea ce ne priveşte, apreciem că extrădarea şi mandatul european de arestare reprezintă 
instrumente de cooperare judiciară internaţională în materie penală diferite şi care nu se confundă şi 
aceasta în ciuda opţiunii legiuitorului român care a reglementat în Codul penal8 sub aceeaşi 
denumire marginală, respectiv „extrădarea”, ambele instituţii. Deşi ele răspund aceluiaşi scop – 
predarea persoanelor vizate de proceduri penale între state –, mecanismele sunt, în esenţă, suficient 
de diferite, cu regulile proprii de funcţionare.  

Capitolul al treilea intitulat „Implementarea mandatului european de arestare în 
legislaţiile statelor membre ale Uniunii Europene” este unul eterogen, însă prezintă elemente pe 
care le-am considerat esenţiale pentru înţelegerea contextului în care se desfăşoară procedura de 
predare. 

Prin însăşi natura sa, Decizia-cadru privind mandatul european de arestare a oferit o marjă de 
manevră legiuitorilor naţionali din statele membre în procesul de transpunere internă. Diferenţele de 
natură constituţională, legislativă sau chiar lingvistică din acestea au condus fie la o 
supraimplementare, fie la omiterea unor cerinţe de natură substanţială sau procedurală, putând fi 
                                                            
8 A se vedea art. 14 C. pen. 
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constatată o „fragmentare a schemei mandatului european de arestare”. Totuşi, metodele de 
implementare nu variază fundamental, putând fi întâlnite două astfel de opţiuni: fie adoptarea unor 
amendamente la legislaţiile deja existente (spre exemplu, Polonia sau Cipru), fie adaptarea unei noi 
legislaţii în materie (state precum Belgia, Germania sau Cipru). Aceste elemente fac obiectul primei 
secţiuni a capitolului. 

În următoarea secţiune, intitulată  „Principalele probleme de ordin constituţional ivite între 
statele membre a Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare”, am arătat că, în anumite 
state membre, implementarea deciziei-cadru privind mandatul european de arestare a fost 
problematică. Conflictele de natură constituţională au împiedicat o aplicare netedă a noului 
instrument. La scurt timp după intrarea în vigoare a deciziei-cadru, Germania, Polonia şi Cipru, prin 
decizii ale curţilor constituţionale din aceste state, au pus la îndoială compatibilitatea mandatul 
european de arestare cu legile lor fundamentale. Acest aspect este de natură să ne indice lipsa de 
claritate în raportul dintre suveranitatea statală şi recunoaşterea reciprocă bazată pe încrederea 
reciprocă. Din contră, alte provocări de natură constituţională ale deciziei-cadru, precum cele din 
Grecia sau Republica Cehă, nu au constituit un obstacol pentru implementarea mandatului european 
de arestare. Aceste curţi constituţionale au motivat că interdicţia de a extrăda propriii cetăţeni 
trebuie analizată în contextul legal al raporturilor dintre statele membre cu responsabilităţile care 
decurg din aderarea la UE. 

În schimb, transpunerea în legislaţia noastră intrenă nu a fost atât de problematică, în 
contextul în care implementarea s-a făcut într-un context mai larg marcat de aderarea României la 
Uniunea Europeană. 

O altă secţiune este dedicată domeniului de aplicare a mandatului european de arestare. În 
ceea ce priveşte domeniul de aplicare a mandatului european de arestare, se constată că, din punct de 
vedere material, Decizia-cadru nu exclude nicio infracţiune. Unul dintre cele mai importante aspecte 
în legătură cu mandatul european de arestare îl constituie prevederea de condiţii diferite pentru o 
listă de 32 de categorii de infracţiuni pentru care nu operează principiul dublei incriminări. Aceste 
infracţiuni nu îşi regăsesc corespondenţa în denumirile marginale ale infracţiunilor din legislaţiile 
interne ale fiecăruia dintre statele membre. Încadrarea unei anumite fapte într-una dintre cele 32 de 
categorii de infracţiuni revine exclusiv autorităţii judiciare emitente a mandatului european de 
arestare. Cu toate acestea, decizia-cadru nu are scopul de a armoniza categoriile de infracţiuni din 
listă sub aspectul elementelor constitutive sau ale pedepselor. Însă, pentru o serie de astfel de 
domenii care se regăsesc în listă, există instrumente de armonizare la nivelul UE, fiind considerate 
„euro-infracţiuni”, instrumente la care autorităţile judiciare implicate trebuie să se raporteze în 
procedura mandatului european de arestare. Din aceste motive, pentru o serie de 10 infracţiuni, am 
prezentat principalele instrumente de armonizare, la care autorităţile implicate trebuie să se 
raporteze în aprecierea că o faptă se înscrie sau nu în lista prevăzută de decizia-cadru. 

O ultimă secţiune a acestui capitol se materializează într-un studiu de caz dedicat 
implementării Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare în Italia. Alegerea nu este 
întâmplătoare. Astfel, dintre statele membre, Italia a manifestat cea mai intensă opoziţie în 
negocierile privind adoptarea deciziei-cadru. Chiar şi după ce a acceptat noul instrument, 
implementarea în legislaţia internă a acestui stat a fost pusă în aplicare după termenul de 
transpunere, dar şi într-o manieră extrem de diferită de spiritul deciziei-cadru. Principalele obiecţii, 
deopotrivă politice şi doctrinare, se referă la încălcarea principiului legalităţii prin aceea că 
infracţiunile prevăzute de art. 2 alin. (2) din decizia-cadru sunt prea generale şi vagi, reprezentând 
formulări abstracte care nu iau în considerare diferitele modele care există în fiecare stat membru. 
Toate aspectele particulare ale legislaţiei italiene sunt prezentate cu acest prilej. 

Deopotrivă, alegerea Italiei ca subiect al acestui studiu de caz a avut şi un alt motiv: 
jurisprudenţa instanţelor italiene în materia mandatului european de arestare emise de România este 
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foarte bogată. Din acest motiv, am efectuat o selecţie a unor speţe relevante care privesc executarea 
unor mandate europene de arestare emise de ţara noastră. Din aceasta răzbate preocuparea pentru 
respectarea drepturilor persoanelor rezidente în Italia, a principiului teritorialităţii legii penale, 
precum şi o atentă aplecare asupra incidenţei dublei incriminări. 

Principalul scop al celui de-al patrulea capitol a fost acela de a analiza procedura de 
emitere a mandatului european de arestare prin raportare la prevederile Deciziei-cadru şi, în 
special, cele ale Legii nr. 302/2004. Capitolul este structurat în opt secţiuni. 

Prima secţiune a fost dedicată autorităţilor judiciare competente în vederea emiterii 
mandatului european de arestare. Această noţiune comportă discuţii prin raportate la legislaţiile 
naţionale ale unor state membre care au desemnat ca autorităţi judiciare organisme precum ministere 
sau organe de poliţie, aspect ce este în măsură să zdruncine recunoaşterea şi încrederea reciprocă pe 
care se bazează cooperarea judiciară între statele membre. Această problemă nu se identifică 
legătură cu legislaţia autohtonă, potrivit căreia au fost desemnate autorităţi emitente instanţele 
judecătoreşti, totuşi, pentru o facilitare a procedurilor de căutare a persoanei în cauză, am propus de 
lege ferenda unificarea competenţei în condiţiile emiterii mandatului european de arestare 
concomitent cu procedura dării în urmărire internaţională indiferent de instanţa care a emis mandatul 
intern de arestare preventivă. 

Cea de-a doua secţiune tratează procedura emiterii mandatului european de arestare. În acest 
sens, s-a demonstrat importanţa completării corecte şi complete a formularului standard prin 
raportare la practica judiciară din statele membre de executare, precum şi la jurisprudenţa CEDO. 
Tot în această secţiune, au fost delimitate cele două ipoteze de emitere a mandatului: emiterea 
standard şi emiterea fără controlul dublei incriminări şi au fost prezentate în detaliu condiţiile de 
ordin substanţial prevăzute în legislaţia română care sunt mai restrictive decât cele din Decizia-
cadru, fiind menite să stăvilească numărul de mandate emise de România. Deopotrivă, s-au marcat 
aspectele specifice legislaţiei române, dar şi aspectele generează dificultăţi în practică (noţiunea de 
măsură privativă de libertate, restul rămas de executat, certitudinea prezenţei persoanei solicitate pe 
teritoriul altui stat membru etc.).  

În privinţa transmiterii şi traducerii mandatului european de arestare, care sunt tratate în 
secţiunea a treia, s-a arătat că transmiterea diferă în funcţie de cunoaşterea de către autoritatea 
judiciară emitentă a locului unde se află persoana în cauză. Când locaţia persoanei este cunoscută, 
mandatul european de arestare va fi transmis direct autorităţii judiciare de executare. În situaţia în 
care acesta nu este cunoscută, identificarea autorităţii străine competente să primească sau să 
execute mandatul european de arestare se realizează inclusiv cu ajutorul punctelor naţionale de 
contact la Reţeaua Judiciară Europeană. Referitor la traducerea mandatului european de arestare, s-a 
constata că Decizia-cadru prevede traducerea în în limba oficială sau într-un din limbile acceptate de 
statul de executare, dar s-a subliniat importanţa unei traduceri cât mai corecte, inclusiv în 
considerarea respectării dreptului la informare. 

Următoarea secţiunea a abordat acţiunile în aşteptarea deciziei de executare a mandatului 
european de arestare. Din momentul primirii mandatului european de arestare de către autoritatea de 
executare şi până la pronunţarea unei decizii cu privire la predarea persoanei în cauză, poate fi 
necesară transmiterea de informaţii suplimentare sau acordarea de garanţii. Mandatul european de 
arestare oferă de asemenea mecanisme menite să contribuie la facilitatea cooperării, prin acţiuni 
precum transferarea temporară sau audierea persoanei solicitate, care nu reprezintă în fond decât 
două forme de cooperare judiciară internaţională care pot contribui la pronunţarea unei soluţii în 
cauză, având ca bază chiar mandatul european de arestare, putând fi considerate ca forme de 
cooperare complementare ale acestuia. În acest fel, mandatul european de arestare se înfăţişează ca 
un instrument de cooperare complex, care poate integra şi alte instrumente, aspect menit să faciliteze 
cooperarea şi tragerea la răspundere a infractorilor 
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Secţiunea a cincea tratează acţiuni ulterioare deciziei de executare a mandatului european de 
arestare, respectiv predarea temporară şi aducerea în ţară a persoanei solicitate. 

Cea de-a şasea secţiune analizează şi sistematizează cazurile de retragere a mandatului 
european de arestare şi efectele acestei operaţiuni. S-a constatat că legea naţională nu prevede o 
procedură expresă cu privire la modalitatea de retragere a mandatului european de arestare. Deşi, 
potrivit principiului simetriei, autoritatea emitentă poate solicita retragerea printr-o simplă adresă, în 
practică, de cele mai multe ori, instituţia operează pe calea contestaţiei de executare prevăzută de 
codul de procedură penală. Având în vedere caracterul particular al acestei forme de cooperare 
judiciară, apreciem necesar introducerea unei proceduri exprese prin care poate fi retras mandatul 
european de arestare, respectiv printr-o încheiere dată în camera de consiliu, atacabilă cu contestaţie 
de către procuror. 

Efectele predării în baza unui mandat european de arestare sunt abordate în secţiunea a 
şaptea. Deducerea perioadei în care persoana solicitată a fost arestată pe parcursul procedurii, regula 
specialităţii, precum şi întreruperea cursului prescripţiei reprezintă aspecte importante de garantare a 
drepturilor fundamentale ale persoanei vizate de procedura mandatului european de arestare. 

Ultima secţiune a acestui capitol tratează proporţionalitatea în legătură cu emiterea 
mandatului european de arestare, în condiţiile în care România a fost deseori ţinta criticilor cu 
privire la emiterea de mandate europene de arestare pentru infracţiuni considerate minore. În acest 
sens, am militat pentru existenţa unui control mai profund al necesităţii şi oportunităţii demarării 
unei astfel de proceduri de cooperare judiciară internaţională, ţinând cont de costurile extrem de 
ridicate pe care le generează. De asemenea, au fost propuse măsuri de cooperare alternative, menite 
să contrabalanseze ne-emiterea mandatului când se constată că nu îndeplineşte condiţiile de 
proporţionalitatl e. 

Capitolul al cincilea al tezei abordează executarea mandatului european de arestare prin 
raportare la prevederile Deciziei-cadru şi, în special, cele ale Legii nr. 302/2004, fiind structurat în 
zece secţiuni menite să ofere o perspectivă step-by-step a procedurii de executare. 

Mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoaşterii reciproce a 
deciziilor judiciare, printr-o procedură de predare a persoanelor, care se doreşte a fi una foarte 
eficientă. Totuşi, un mandat european de arestare emis de un stat membru nu este acceptat şi 
executat automat în statul membru de executare. Decizia cu privire la executarea este luată după un 
control efectuat de autoritatea judiciară de executare, înainte să decidă arestarea şi predarea 
persoanei implicate.  

Prima secţiune analizează autorităţile judiciare române competente pentru executarea 
mandatului european de arestare. În procedura executării mandatului european de arestare, 
legiuitorul român a ales să desemneze ca autorităţi implicate curţile de apel şi parchetele de pe lângă 
acestea. Cele două autorităţi intervin într-o manieră complementară. Astfel, în timp ce primele sunt 
învestite cu luarea deciziei în privinţa predării persoanei solicitate, ultimele primesc mandatul şi 
realizează procedurile prealabile pentru sesizarea instanţei în vederea executării. am constatat că, în 
această manieră s-a produs o prelungire firească a procedurii extrădării, în acest mod, procedura 
mandatului european de arestare beneficiind de experienţa practică anterioară. Totodată, s-a produs 
astfel o anumită unitate jurisprudenţială la nivelul curţilor de apel, spre deosebire de divizarea 
constatată în procedura de emitere a mandatelor – aspect negativ pe care l-am subliniat în capitolul 
privind emiterea mandatului european de arestare. 

În cea de-a doua secţiune se tratează faptele care dau loc la predare. Simetric procedurii 
emiterii a mandatului european de arestare, autoritatea de executare trebuie să analizeze mandatul 
prin raportare la cele două ipoteze de emitere: emiterea standard sau emiterea fără respectarea regulii 
dublei incriminări. Trebuie din nou subliniat că, înainte de emiterea mandatului european de 
arestare, revine autorităţii emitente competenţa de a verifica dacă faptele pentru care se solicită 
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predarea se regăsesc în lista celor 32 de infracţiuni. Ulterior, spre deosebire de materia extrădării, 
autoritatea judiciară de executare nu va proceda la controlul dublei incriminări, ci va efectua mai 
degrabă un control formal, pe baza legislaţiei statului emitent. Astfel, instanţa de executare se va axa 
pe elementele oferite chiar de formularul mandatului european de arestare şi va verifica dacă faptele 
pentru care a fost emis figurează sau nu în lista celor 32 de infracţiuni. Deopotrivă, instanţa de 
executare nu poate cenzura nici calificarea dată faptei în statul emitent, încadrarea juridică revenind 
autorităţii emitente. 

În următoarea secţiune sunt detaliate condiţiile speciale pentru predare. Art. 5 din decizia-
cadru, oglindit în art. 98 din legea internă, oferă măsuri de protecţie a drepturilor persoanei 
solicitate, concretizate în condiţii suplimentare pentru remitere, subsecvente deciziei de executare. 
În acest sens, sunt reglementate posibilităţi de condiţionare a predării persoanei de către autoritatea 
judiciară de executare de oferirea anumitor garanţii procesuale de către autoritatea judiciară 
emitentă, în legătură cu rejudecarea persoanei condamnate în lipsă, revizuirea pedepsei detenţiunii 
pe viaţă sau transferarea după condamnare a resortisanţilor şi rezidenţilor statului membru de 
executare.  

Decizia-cadru 2002/584/JAI instituie un sistem care are la bază principiul recunoaşterii 
reciproce în temeiul căruia sunt executate mandatele europene de arestare. În virtutea acestui 
principiu, autorităţile judiciare de executare nu beneficiază de o putere discreţionară pentru a acorda 
sau refuza executarea, aceasta fiind obligatorie. Totuşi, recunoaşterea reciprocă nu este absolută, 
fiind atenuată de motivele prevăzute în decizia-cadru, care permit autorităţilor judiciare de executare 
să refuze predarea persoanei solicitate. Motivele de executare obligatorii şi facultative sunt 
sistematizate şi analizate pe larg în  secţiunea a patra a acestui capitol. 

Cu privire la fiecare motiv de refuz sunt prezentate, după caz,  motivele care au stat la baza 
legiferării acestora (amnistia, minoritatea), diferenţele faţă de procedura de extrădare (ne bis in 
idem, teritorialitatea) sau contextul mai larg al dreptului Uniunii Europene în care respectivul motiv 
de refuz îşi găseşte relevanţa (decizia in absentia). Acestea au fost însoţite de o evidenţierea a 
practicii judiciare relevante şi recente în materie. În special,  fost folosită jurisprudenţa instanţelor 
române, însă anumite orientări interesante din practica altor state membre au fost relevate, precum şi 
jurisprudenţa CJUE. 

Mai mult, au fost aduse în discuţie aspecte de noutate precum situaţia solicitanţilor de azil şi 
a refugiaţilor politici sau locul comiterii infracţiunilor prin internet, în contextul motivelor de refuz a 
executării mandatelor europene de arestare. 

În cea de-a cincea secţiune este prezentată pe larg procedura de executare a mandatului 
european de arestare, fiind abordată step-by-step, prin evidenţierea fiecărei etape şi a atribuţiilor 
aferente organelor judiciare implicate. 

În reglementarea actuală din legea naţională, verificările prealabile efectuate în procedura de 
executare a unui mandatul european de arestare sunt de competenţa procurorului din cadrul 
parchetelor de pe lângă curtea de apel. Procurorul sesizează curtea de apel competentă cu 
propunerea de luare a măsurii arestării persoanei solicitate, aşa cum este prevăzut de art. 103 alin. 
(1) din Lege. Cauza se repartizează unui complet format dintr-un judecător, pentru a aprecia asupra 
luării măsurii arestării şi asupra predării persoanei în cauză, de îndată ce instanţa este sesizată. 

Art. 102 din Legea nr. 302/2004 reglementează o procedură de urgenţă în cazul semnalării 
introduse în Sistemul de Informaţii Schengen. Potrivit art. 102 alin (3) din Legea nr. 302/2004, o 
astfel de semnalare în vederea arestării echivalează cu un mandat european de arestare. 

Art. 104 din Legea nr. 302/2004 reglementează procedura de executare a unui mandat 
european de arestare, care diferă în funcţie de două ipoteze: prima, aplicabilă în situaţia în care 
persoana solicitată îşi dă consimţământul la predare şi cea de-a doua, când aceasta se opune predării 
statului de executare. Decizia-cadru a introdus principiul consimţământului la predare prin 
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prevederea posibilităţii pentru persoana solicitată de a îşi exprima în mod liber dorinţa de a fi 
predată voluntar, după ce i-au fost comunicate consecinţele legale ale acestui consimţământ. Pe 
lângă accelerarea procedurii, consimţământul la predare are beneficii importante pentru persoana în 
cauză, prin evitarea unei detenţii prelungite în statul de executare. 

Totodată, procedura executării este obiectul unor termene expres prevăzute de Decizia-
cadru, preluate de legislaţiile naţionale. Aceste termene stricte sunt prevăzute nu doar în favoarea 
procedurii în sine, dar mai ales conferă persoanei vizate dreptul de a beneficia de o procedură 
rapidă. 

În aceeaşi secţiune, se realizează o analiză aprofundată a măsurilor preventive ce pot fi 
dispuse în fiecare dintre secvenţele procedurii de executare a mandatului european de arestare, 
ajungându-se la constatarea că principala problemă privitoare la procedura executării euro-
mandatelor în ţara noastră, este legată de modalitatea inadecvată de prevedere legislativă a 
condiţiilor dispunerii măsurilor preventive. 

Astfel, textul art. 102 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 302/2004 este criticabil din două 
considerente. În primul rând, potrivit acestuia, în cazul respingerii propunerii arestării provizorii a 
persoanei solicitate, judecătorul va lua în mod obligatoriu o măsură preventivă, fără a avea opţiunea 
ca, în funcţie de datele concrete ale cauzei, să nu dispună nicio măsură din cele prevăzute de codul 
de procedură penală. Aceste considerente rezultă fără echivoc din termenii folosiţi de legiuitor în 
textul de lege menţionat, respectiv „dispune” aplicarea pe o durată de cel mult 30 de zile, a uneia 
dintre măsurile preventive neprivative de libertate prevăzute de codul de procedură penală. Or, în 
practică, pot exista, încă din acest moment al procedurii, dubii serioase cu privire la identitatea 
persoanei sau, chiar indicii temeinice cu privire la incidenţa unui caz de refuz (spre exemplu, 
minoritatea persoanei solicitate), care ar impune mai degrabă nedispunerea niciunei măsuri 
preventive în cauză până la înaintarea mandatului european de arestare de către autorităţile judiciare 
emitente. 

În cel de-al doilea rând, dispoziţiile arătate fac referire la dispunerea unor măsuri alternative 
„neprivative de libertate prevăzute” de codul de procedură penală, formularea ridicând, la rândul 
său, două probleme: posibilitatea dispunerii arestului la domiciliu şi oportunitatea dispunerii a 
controlului judiciar pe cauţiune.  

Deopotrivă, pentru conturarea completă a procedurii de executare a mandatului european de 
arestare, au fost dedicate secţiuni predării de bunuri cu ocazia executării, concursul de cereri şi 
rezolvarea conflictelor de jurisdicţie, regula specialităţii, tranzitul şi predarea ulterioară. 

Ultimul capitol este menit a evalua protecţia drepturilor fundamentale ale omului în 
sistemul mandatului european de arestare. 

Într-o primă secţiune s-au identificat standardele de protecţie a drepturilor persoanelor vizate 
de un mandat european de arestare. În ciuda armonizării unor domenii punctuale, există încă 
deosebiri importante între sistemele juridice ale statelor membre, inclusiv în ceea ce priveşte gradul 
de protecţie a drepturilor fundamentale. Aşa cum reiese şi din art. 53 din Carta UE, în cazul în care 
un act de drept al Uniunii implică măsuri naționale de punere în aplicare, autoritățile și instanțele 
naționale sunt libere să aplice standardele naționale de protecție a drepturilor fundamentale, cu 
condiția ca această aplicare să nu compromită nivelul de protecție prevăzut de cartă, și nici 
supremația, unitatea și caracterul efectiv ale dreptului Uniunii9. Aşadar nivelul de protecţie garantat 
într-un stat membru poate fi diferit celui oferit de alt stat membru. 

Pentru astfel de motive, am exprimat în mod legitim întrebarea care sunt garanţiile care 
trebuie să fie respectate în procedura mandatului european de arestare, aşa încât să recunoaştem un 

                                                            
9 A se vedea şi CJUE, C-399/11, Stefano Melloni împotriva Ministerio Fiscal, Hotărârea din 26 februarie 2013, 
ECLI:EU:C:2013:107, parag. 60. 
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standard comun în întreaga Uniune, care să fie aplicabil tuturor persoanelor vizate de mandatul 
european de arestare, indiferent de statele implicate în procedură? 

Am identificat în principal, trei categorii de garanţii de care beneficiază persoanele care fac 
obiectul MEA: 

- garanţii oferite de CEDO şi Carta UE; 
- garanţii adiţionale specifice oferite de diverse instrumente adoptate la nivelul UE; 
- garanţii reglementate chiar de textul Deciziei-cadru privind mandatul european de 

arestare. 
Am constatat, totodată, că instrumentele de protecţie a drepturilor fundamentale incidente în 

procedura mandatului european de arestare sunt numeroase şi se întrepătrund unele cu altele, aşa 
încât se creează o veritabilă convergenţă a drepturilor conţinute. Neîndoielnic, CEDO este cel mai 
important text relativ la protecţia drepturilor fundamentale, beneficiind şi de puterea sancţionatorie a 
curţii eponime. Complementar, Carta UE, prin înscrierea sa în considerentele Deciziei-cadru privind 
mandatul european de arestare, a dobândit o forţă indiscutabilă, respectarea sa impunându-se în 
aceeaşi manieră ca şi CEDO. 

Controlul respectării drepturilor fundamentale este foarte vizibil în procedura de executare a 
mandatului european de arestare. Dar un astfel de control nu trebuie lăsat numai pe umerii statului 
de executare. Mecanismul mandatului european de arestare constituie un proces interguvernamental 
distributiv. Aceasta înseamnă că cele două state care cooperează pot avea responsabilităţi numai în 
ceea ce priveşte partea de procedură care se desfăşoară pe teritoriul lor. Totuşi, faptul că mecanismul 
mandatului european de arestare a fost adoptat cu scopul de a întări cooperarea în interiorul spaţiulu 
de libertate, securitate şi justiţie, nu poate avea drept rezultat un transfer reciproc al 
responsabilităţilor între statul de emitere şi cel de executare, ci, dimpotrivă, asigurarea unui anumit 
grad de protecţie legală a persoanei vizate de procedură în toate statele implicate. Din aceste motive, 
o altă secţiune este dedicată controlului protecţiei drepturilor fundamentale în cadrul sistemului 
mandatului european de arestare. 

În cea de-a treia secţiune se abordează drepturile procesuale ale persoanelor care fac obiectul 
unui mandat european de arestare. Drepturile procedurale au menirea de a proteja persoana solicitată 
în procedura mandatului european de arestare, prin urmare, acestea trebuie respectate atât în statul 
de emitere, cât şi în cel de executare. Decizia-cadru 2002/584 prevede, în mod explicit în art. 11, o 
serie de garanţii minimale pentru persoana care este subiectul unui mandat european de arestare. 
Potrivit alin. 1) al acestui articol, atunci când persoana căutată este arestată, are dreptul de a fi 
informată despre conţinutul mandatului european de arestare, precum şi despre posibilitatea de a 
consimţi la predarea sa. Deopotrivă, conform alin. 2) din articolul menţionat, are dreptul de a fi 
asistată de un avocat şi de un interpret. Aceste garanţii nu sunt suficiente prin ele însele, fiind 
necesar a fi completate şi corelate cu o serie largă de drepturi acceptate la nivelul UE.  

Am putut observa la capitolul dedicat executării mandatului european de arestare că, printre 
motivele de refuz a executării reglementate în art. 3 şi 4 din Decizia-cadru, nu se regăseşte niciunul 
care să permită posibilitatea neexecutării mandatului european de arestare şi, subsecvent, a predării 
persoanei, în condiţiile constatării de către autoritatea judiciară de executare a încălcării drepturilor 
fundamentale în statul de emitere, aspect justificat de presupunerea că sistemele juridice ale statelor 
membre ale Uniunii oferă un cadru omogen în privinţa respectării drepturilor fundamentale. Cu 
toate acestea, violarea drepturilor fundamentale poate constitui o ruptură în această încredere 
reciprocă cu care au fost creditate statele membre. Pentru aceste motive, o altă secţiune a capitolului 
este dedicată posibilităţii refuzării executării unui mandat european de arestare în condiţiile 
încălcării drepturilor fundamentale. 

Într-o primă subsecţiune am analizat posibilitatea refuzului executării în situaţia constatării 
încălcării drepturilor fundamentale, ca un motiv general, mai ales în contextul ultimelor tendinţe ce 
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se pot desprinde din jurisprudenţa CJUE. Această curte a avut prilejul recent să examineze recent, în 
mod direct, în alte două situaţii relaţia dintre drepturile fundamentale, recunoaşterea reciprocă şi 
încrederea reciprocă: Aranyosi şi Căldăraru10 şi LM11. Cele două hotărâri au reprezentat o 
oportunitate pentru CJUE să analizeze problematica refuzului executării unui mandat european de 
arestare pe motivul existenţei unei suspiciuni referitoare la violarea drepturilor fundamentale.  

Procedând la o evaluare de ansamblu a hotărârilor pronunţate de CJUE prezentate, dar şi a 
dezvoltărilor ulterioare ale acestei jursprudenţe în procedura de executarea concretă a mandatului 
european de arestare, am concluzionat că ridicarea unor asemenea probleme în procedura de 
executare, obligă autorităţile judiciare implicate la dialog, la comunicarea de informaţii suplimentare 
pentru stabilirea implicaţiilor concrete pentru persoana solicitată. O astfel de consecinţă, apreciem 
că nu poate decât să fie benefică pentru cooperarea judiciară între statele membre, putând duce la 
întărirea încrederii reciproce între sistemele judiciare. 

Deopotrivă, constatarea unor încălcări generalizate sau sistemice a unor drepturi 
fundamentale în statul de emitere, nu conduce în mod automat la refuzul executării mandatului 
european de arestare. În procedura de executare devine astfel necesară evaluarea în concret cu 
privire la riscurile acestor încălcări pentru situaţia particulară a persoanei în cauză. Neîndoielnic, va 
fi dificil să se demonstreze că persoana solicitată va fi afectată în mod individual de deficienţele 
generale constatate la nivelul statului de emitere a mandatului european de arestare. 

Un rol important în acest proces revine autorităţii judiciare emitente, care trebuie să ofere 
informaţiile suplimentare din care să rezulte impactul concret asupra persoanei solicitate, inclusiv 
prin solicitarea la rândului său de la alte instituţii şi autorităţi, de date necesare fundamentării unei 
astfel de evaluării. 

Într-o altă subsecţiune am atins subiectul motivelor concrete de refuz a executării a unui 
mandat european de arestare. Sistemul tradiţional al extrădării cunoaște un motiv de refuz denumit 
„clauza umanitară” sau „clauza de non-discriminare”. Motivul de refuz se prezintă în două ipoteze. 
Prima constă în posibilitatea de a refuza cooperarea dacă aceasta este solicitată într-un alt scop decât 
cel menţionat în cerere, şi anume scopul de a urmări sau pedepsi o persoană pentru considerente ce 
ţin de rasă, de religie, de naţionalitate sau de opinii politice. Cea de-a doua ipoteză se referă la 
posibilitatea de a refuza cererea în condiţiile în care admiterea acesteia ar putea avea un efect grav 
pentru situaţia persoanei în cauză sau ar risca agravarea pentru acelaşi motive. 

Decizia-cadru privind mandatul european de arestare nu conţine o astfel de dispoziţie, la 
scurt timp după adoptarea acesteia, această omisiune fiind privită cu mult criticism, subliniind-se că 
se concentrează pe eficenţă şi urgenţă, în detrimentul protecţiei individului care face obiectul 
predării între statele membre. 

Inexistenţa unui motiv de refuz bazat pe considerente umanitare în Decizia-cadru privind 
mandatul european de arestare nu înseamnă totuşi că protecţia individului nu răzbate din prevederile 
acesteia. Mai mult, cu prilejul implementării, unii legiuitorii naţionali au avut în vedere inclusiv 
introducerea unor norme în statele membre, care să asigure o protecţie suplimentară a persoanelor 
aflate în situaţii vulnerabile. 

În aceste sens, poate fi adus în discuţie motivul de refuz obligatoriu bazat pe vârsta mică a 
persoanei solicitate, detenţiunea pe viaţă sau starea de sănătate a persoanei solicitate. 

 
Cercetarea acestor aspecte, ne-au permis să formulăm următoarele concluzii: 
În condiţiile în care eficientizarea procedurii extrădării în interiorul UE a reprezentat un 

deziderat încă din anii ’70, instituirea mandatului european de arestare prin Decizia-cadru 
                                                            
10 CJUE, C-404/15 şi C-659/15 PPU, Pál Aranyosi şi Robert Căldăraru, Hotărârea din 5 aprilie 2016, 
ECLI:EU:C:2016:198. 
11 CJUE, C-216/18 PPU, LM, Hotărârea din 25 iulie 2018, ECLI:EU:C:2018:586. 
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2002/584/JAI a constituit o adevărată gură de oxigen pentru organele judiciare implicate în 
procedurile de urmărire sau de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti, care erau obligate să 
efectueze demersuri pentru repatrierea persoanelor căutate, ce durau chiar şi zeci de ani. Prin 
urmare, numărul euro-mandatelor emise şi executate de către statele membre este, de departe, unul 
impresionant. 

Însă la nivelul doctrinei europene, a organizaţiilor care sprijină drepturile omului sau chiar a 
presei, mandatul european de arestare nu a fost primit şi privit cu prietenie. „Euroscepticii” i-au 
copleşit pe „euroforici” şi mandatul european de arestare a fost supus unui tir de critici constante. 

Plecând de la cele două maniere antagonice de a privi mandatul european de arestare, am 
încercat să analizăm cu obiectivitate reglementarea sa legislativă şi aplicarea sa jurisprudenţială. 

Am pornit de la analiza cooperării judiciare în materie penală în interiorul spaţiului de 
libertate, securitate şi justiţie, care, în ultimii ani, a avut o dezvoltare remarcabilă. În interiorul UE, 
principiul solicitării, tradiţional în instrumentele de cooperare clasice, a fost înlocuit de principiul 
recunoaşterii reciproce a deciziilor judiciare în materie penală. Mandatul european de arestare - o 
astfel de decizie judiciară - odată emis de autorităţile judiciare ale statelor membre este recunoscut şi 
executat pe întregul teritoriul  Uniunii.  

Recunoaşterea reciprocă presupune, în principiu, formalităţi minime în procedura de 
executare a instrumentelor de cooperare. O astfel de abordare a fost posibilă prin fundamentarea 
încrederii reciproce între sistemele judiciare ale statelor implicate şi în echivalenţa garanţiilor pe 
care legislaţiile acestora le oferă. 

Încrederea reciprocă nu poate fi însă decretată şi necesită alte mecanisme care să convingă 
autorităţile judiciare implicate de faptul că împărţăşesc valori fundamentale comune.  

Din acest motiv, aplicarea practică a instrumentelor de cooperare în materie penală şi, în 
special, cea a mandatului european de arestare este uneori primită cu scepticism, mai ales că 
recunoaşterea reciprocă se desfăşoară într-un cadru strict, care nu lasă autorităţile implicate să aplice 
multe alte reguli, decât cele instituite prin actele europene. 

Înlocuirea extrădării cu procedura arestării şi predării în baza mandatului european de 
arestare a implicat nu doar o schimbare la nivel semantic. Astfel, în materia mandatului european de 
arestare cetăţenia persoanei solicitate nu mai prezintă relevanţă, chiar şi atunci când ea aparţine 
statului membru de executare. În acelaşi timp, această abordare este legată de principiul cetăţeniei 
europene, al cărui fundament este considerat şi egalitatea de tratament între cetăţenii Uniunii. 

Deopotrivă, procedura mandatului european de arestare se desfăşoară în interiorul unor 
termene stricte şi nu poate fi refuzată decât pentru motive expres reglementate. O altă inovaţie 
majoră a mandatului european de arestare o constituie suprimarea condiţiei dublei incriminări pentru 
o listă de 32 de infracţiuni, aproape unanim recunoscute ca fiind grave în toate statele membre sau 
care fac obiectul armonizării la nivelul acestora. Drept consecinţă, încadrarea faptei pentru care se 
solicită predarea într-una din aceste categorii, determină executarea mandatului european de arestare 
fără alte formalităţi privind verificarea prevederii faptei în legea penală a statului de executare. 

Astfel de schimbări majore, alături de rapiditatea cu care a fost adoptat mandatului european 
de arestare au determinat o reticenţă a statelor membre cu privire la acest instrument de cooperare, 
vizibilă mai ales în procesul transpunerii deciziei-cadru care îl instituie. Însăşi natura deciziei-cadru, 
ca act al Uniunii, a dat ocazia anumitor state membre să prevadă în legislaţiile lor naţionale motive 
de neexecutare nereglementate de legiuitorul european, cum ar fi motive bazate pe nerespectarea 
drepturilor fundamentale. Mai mult, unele dintre motivele facultative de neexecutare au fost 
implementate în legislaţiile interne ca motive obligatorii de refuz. Asemenea aspecte pot constitui 
obstacole în calea necesarei încrederi reciproce şi, drept consecinţă, asupra cooperării judiciare în 
general. 
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Pe parcursul acestui studiu, raportarea la conceptul de „încredere reciprocă” a constituit un 
adevărat leitmotiv, aşa cum am arătat, cooperarea între statele Uniunii nefiind posibilă între statele 
implicate fără încrederea mutuală în sistemele lor juridice. Un pas important în consolidarea acestei 
încrederi a fost realizat prin faptul că procedura mandatului european de arestare se desfăşoară 
numai între autorităţile judiciare din statele membre. Noua procedură este una complet depolitizată, 
fiind pusă în practică de autorităţile judiciare competente ale statelor membre, numite „autorităţi 
judiciare emitente” şi „autorităţi judiciare de executare”. 

Am identificat şi dezvoltat una din principalele probleme ale procedurii emiterii mandatului 
european de arestare. Aşa cum am arătat, scopul iniţial al mandatului european de arestare a fost 
reprimarea formelor grave de infracţionalitate, însă organele judiciare implicate în emiterea euro-
mandatelor au procedat la utilizarea instrumentului  şi în cazuri privind infracţiuni minore, care 
determină iarăşi neîncredere. 

În opinia noastră, un control cu privire la proporţionalitate constituie un pas indispensabil 
consolidării încrederii reciproce. În ceea ce priveşte procedura desfăşurată în ţara noastră, am 
propus, ca încă din momentul solicitării emiterii mandatului european de arestare, organul la cererea 
căruia se emite mandatul, să întocmească o evaluare cu privire la oportunitatea şi proporţionalitatea 
în concret a mandatului european de arestare, precum şi să identifice măsuri alternative şi mai puţin 
costisitoare la emiterea unui astfel de mandat. 

Relativ la procedura executării mandatului european de arestare, am reliefat, pe parcursul 
capitolului care îi este dedicat, că aceasta constă într-un control în limitele oferite de principiul 
recunoaşterii reciproce, operat de autoritatea judiciară de executare. În aceşti termeni, autoritatea de 
executare nu poate, spre exemplu, să ia în discuţie asocierea faptei pentru care a fost emis mandatul 
într-una din infracţiunile prevăzute în lista de 32, acţiune care revine exclusiv autorităţii judiciare de 
emitere. În schimb, în procedura de executare, pot fi apreciate întrunirea condiţiilor de fond şi de 
formă a mandatului european de arestare, precum şi incidenţa motivelor obligatorii sau facultative 
de neexecutare. 

Unul dintre cele mai inovative elemente referitoare la procedura de executare, se referă la 
introducerea posibilităţii pentru persoana solicitată de a îşi exprima în mod liber dorinţa de a fi 
predată voluntar, după ce i-au fost comunicate consecinţele legale ale acestui consimţământ. Un 
astfel de consimţământ la predare are o dublă implicaţie pozitivă: accelerarea procedurii şi evitarea 
unei detenţii prelungite în statul de executare. 

Schimbarea de paradigmă, prin trecerea de la tradiţionala procedură a extrădării la 
mandatului european de arestare, a marcat însă discuţii cu privire la nivelul protecţiei drepturilor 
fundamentale. În procedura extrădării, statului solicitat i se oferea o marjă largă de analiză a situaţiei 
persoanei, inclusiv cu privire la respectarea drepturilor fundamentale în statul solicitant. Or, 
procedura mandatului european de arestare este guvernată de reguli mai stricte, care nu oferă, de 
cele mai multe ori, un asemenea prilej. Neprevederea unui motiv de refuz al mandatului european de 
arestare bazat pe nerespectarea drepturilor fundamentale a amplificat discuţiile doctrinare şi 
îngrijorarea unora dintre organele judiciare implicate cu privire la protecţia drepturilor individului 
vizat de un astfel de mandat. 

În ciuda unor reglementări care par deficitare, am privit protecţia drepturilor fundamentale 
într-un cadru mai larg, constatând, de altfel, că mandatului european de arestare îi sunt aplicabile 
principii şi garanţii diferite, alături de cele strict prevăzute de Decizia-cadru. În special, ultimele 
dezvoltări cu privire la întărirea drepturilor procedurale la nivelul UE, care fac chiar trimitere 
expresă la procedura mandatului european de arestare, au dus la armonizarea acestora între statele 
membre, putând constitui un pas important către încrederea reciprocă. 

O mare parte din lucrare este dedicată analizei jurisprudenţei în materia mandatului european 
de arestare. Practica judiciară din statele membre la care am făcut trimitere este relevantă pentru 
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problemele ridicate în procedura de emitere şi cea de executare a mandatului european de arestare. 
Dar ultimii ani au marcat pronunţarea de către CJUE a unor hotărâri extrem de interesante în 
materie, care contribuie în mod fundamental la unificarea sistemului mandatului european de 
arestare. 

Pentru aceste considerente, apreciem că analiza operată pe parcursul lucrării în baza 
obiectivelor stabilite, contextualizează reglementarea şi aplicarea mandatului european de arestare 
ca fiind unele pozitive. Din punct de vedere legislativ, cadrul pe care se fundamentează mandatul 
european de arestare este unul generos, problemele care au fost reliefate pe parcursul lucrării fiind 
mai degrabă de interpretare a dispozițiilor existente cu prilejul punerii în practică, aici contribuind și 
diversitatea sistemelor juridice implicate sau unele reminiscențe subiective din dreptul tradițional al 
extrădării.  

Totuşi, aspectele analizate în lucrare au reliefat şi necesitatea unor amendări legislative, în 
acest sens propunând de lege ferenda o serie de modificări ale legislaţiei noastre interne. 

Astfel, plecând de la capitolul în care am analizat relaţia dintre extrădare şi mandatul 
european de arestare şi raportat la concluziile la care am ajuns ceea ce priveşte caracterul autonom al 
mandatului european de arestare faţă de extrădare, am apreciat că denumirea marginală a art. 14 din 
Partea generală a Codului penal- „Extrădarea” de lege ferenda, ar putea fi schimbată în „Extrădarea 
şi mandatul european de arestare” pentru a sublinia caracterul individual al acestei din urmă 
proceduri şi a o impune astfel ca o formă de cooperare de sine-stătătoare. 

De asemenea, în materia emiterii mandatului european de arestare, subliniind dificultăţile 
desfăşurării în paralel a mecanismului mandatului european de arestare şi a procedurii dării în 
urmărire prevăzută de art. 64 din Legea nr. 302/2004 am apreciat că, dacă mandatul de arestare a 
fost emis subsecvent admiterii contestaţiei formulate de procuror, de lege ferenda, ar putea fi 
prevăzută o competenţă unică, fie instanţei care a emis mandatul, fie instanţei fondului. 

Tot în materia emiterii mandatul european de arestare, un control cu privire la 
proporţionalitate şi oportunitate cu prilejul emiterii mandatului european de arestare menit să pună 
în balanţă implicaţiile economice ale procedurii versus gravitatea faptei, pericolul social al persoanei 
implicate şi necesitatea tragerii la răspundere penală a acesteia ar fi oportun de realizat pentru 
fiecare solicitare de mandat în parte. În acest sens, am considerat că ar fi util ca, de lege ferenda, 
legiuitorul român să introducă un test de oportunitate şi proporţionalitate care să se materializeze 
într-un document scris şi completat cu ocazia sesizării autorităţii judiciare emitente de organul care 
procedează la sesizare potrivit art. 89 alin. (3) din Lege (din oficiu, procurorul ori de către organul la 
care se află spre executare mandatul de arestare preventivă sau hotărârea prin care s-a luat măsura 
privativă de libertate). 

Am exemplificat poziţiile divergente ale doctrinei şi practicii judiciare în legătură cu 
executarea mandatului european de arestare privind minorii cu vârsta între 14 şi 16 ani şi am arătat 
argumentat că, de lege ferenda, legiuitorul român ar trebui să prevadă expres vârsta de la care se 
poate dispune predarea persoanei în baza unui mandat european de arestare, similar altor legislaţii 
naţionale ale statelor membre. 

Am efectuat o amplă analiză a măsurilor preventive ce pot fi dispuse în procedura executării 
mandatul european de arestare. Pornind de la  aprecierea că măsura arestului la domiciliu se include 
în măsurile preventive privative de libertate, nu în cele neprivative, am constatat că luarea acestei 
măsuri preventive nu este acoperită de prevederile din art. 102 alin. 5 lit. b) din lege. Nu credem că 
existe argumente pentru care măsura arestului la domiciliu să nu fie printre cele care pot fi dispuse 
în această procedură, astfel că de lege ferenda, aceste prevederi ar trebui modificate similar celor din 
art. 43 alin. 5) din Legea nr. 302/2004, care reglementează arestarea provizorie în caz de extrădare. 

Domeniul mandatului european de arestare este unul extrem de vast şi, din păcate, prezentul 
studiu doctoral nu a fost suficient pentru abordarea extinsă a întregii problematici a unui domeniu 
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atât de important. Apreciem totuşi că acesta poate constitui punctul de plecare pentru alte 
investigaţii ştiinţifice contextuale şi mai particulare. 

Astfel, ca noi direcţii de cercetare apreciem că ar prezenta relevanţă teoretică şi practică 
deosebită abordarea următoarelor aspecte: 

În primul rând, analiza panoramică a principiului recunoaşterii reciproce de la mandatul 
european de arestare la cel mai nou instrument de cooperare între statele membre, şi anume ordinul 
european de anchetă, ar sublinia evoluţia acestui domeniu din punctul de vedere al întăririi 
drepturilor fundamentale. În cazul ordinului european de anchetă, opţiunea legiutorului european a 
fost aceea de a face referire expresă la unele aspecte controversate în materia recunoaşterii 
reciproce: definirea noţiunii de „autoritate judiciară emitentă”, proporţionalitatea, procedura de 
consultare între autorităţile implicate ş.a. 

În aceeaşi idee, apreciem necesară a analiză aprofundată cu privire la proporţionalitatea şi 
oportunitatea emiterii mandatului european de arestare de către România. O astfel de analiză, ar 
presupune inclusiv un amplu demers sociologic, pornind de la costurile procedurii mandatului 
european de arestare în contextul concret al faptelor pentru care un astfel de mandat este emis.  

Un alt domeniu de interes, mai ales în contexul hotărârii Aranyosi şi Căldăraru, este cel al 
modalităţii concrete în care autorităţile judiciare de emitere din ţara noastră reuşesc să convingă 
judecătorii din celelalte state membre cu privire la respectarea concretă a drepturilor fundamentale 
ale persoanei solicitate, prin raportare la condiţiile de detenţie din sistemul penitenciar românesc. 

În încheiere, având în gând o opinie a lui Cesare Beccaria ne exprimăm inclusiv propria 
convingere că, prin faptul că infractorii nu vor găsi niciun loc în interiorul Uniunii în care se 
ascundă, mandatul european de arestare constituie un instrument eficient de prevenire a săvârşirii de 
infracţiuni în spațiul european.  

 
Cuvinte cheie: mandatul european de arestare, cooperarea judiciară internaţională în 

materie penală, principiul recunoaşterii reciproce, încredere reciprocă, drepturi fundamentale. 
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Uniunii Europene” în volumul „10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul 
asupra evoluţiei dreptului românesc”, comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice 
organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 
31.03.2017, editat in format electronic de Editura Universul Juridic, 2017, ISBN 978-606-39-0043-3. 
 „Însuşirea retragerii plângerii prealabile şi a împăcării de către procuror”, articol publicat în  nr. 
1/2017 al revistei „Pro Lege” editată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
 „Infracţiunea de organizare a activităţii transfuzionale în vederea obţinerii de avantaje 
materiale prin valorificarea sângelui şi a componentelor sanguine umane, articol publicat în  nr. 
4/2016 al revistei „Pro Lege” editată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;  
  „Consideraţii în legătură cu modalitatea de efectuarea a urmăririi penale în cazul săvârşirii 
infracţiunii de mărturie mincinoasă de către martorul cu identitate protejată ori aflat în 
Programul de protecţie a martorilor” , articol publicat în  nr. 3/2016 al revistei „Pro Lege” editată de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
 „Corupţia şi criminalitatea transnaţională”, comunicare prezentată la Conferinţa "Protecţia 
juridică a României împotriva Criminalităţii Transnaţionale" organizată de Academia de Poliţie 
"Al.I.Cuza", Bucureşti, 2010. 
 
Participări la cursuri, conferinţe, seminare, dezbateri 
 
În calitate de speaker/formator 
 
 Participare în calitate de speaker la conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. 
Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, organizată de Editura Universul juridic,  București, 
31.01.2020, cu tema „Beneficiarul real”. 
 Participare în calitate de speaker la dezbaterea cu tema „Este obligatorie arestarea provizorie în 
cazul mandatului european de arestare?”, dezbateri.juridice.ro (ediţia 269). 
 Participare în calitate de speaker la conferința „Confiscarea extinsă”, organizată de Editura 
Universul juridic,  București, 26.03.2019, cu tema „Confiscarea extinsă de la terți”. 
 Participare în calitate de formator la seminarul la disciplina Drept procesual penal cu tema 
„Managementul dosarului în procesul penal ”, organizat de Şcoala Naţională de Grefieri, Bârlad, 23-
26.10.2018. 
 Participare în calitate de speaker la dezbaterea cu tema „Ordinul european de anchetă”, 
dezbateri.juridice.ro (ediţia 182). 
 
Alte participări 
 Seminar internaţional cu tema „International legal cooperation in criminal matters. European arrest 
warrant”, EJTN, Sofia, Bulgaria, 24-26.04.2017. 
 Seminar  cu tema „Rolul instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea Dreptului Uniunii 
Europene”, Bucureşti,  24-25.11.2016 
 Seminar internaţional cu tema „Legal English”, EJTN, Bucureşti, 14-18.11.2016 
 Seminar internaţional cu tema  „International Judicial Cooperation in Criminal Matters: EAW and 
MLA simulations”, EJTN, Riga, Letonia, 14-16.09.2016; 
 Şcoala de vară pentru tineri magistraţi cu tema  „Financial Investigations and Asset Recovery”, 
organizată de Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) Chişinău, Republica Moldova, 05-11.06.2016; 
 Curs de limba franceză – „Limba franceză în relaţiile internaţionale”, organizat de Institutul Naţional 
al Magistraturii si Institutul Francez din Bucureşti, Bucureşti, 11.04-23.2016 2016; 
 Seminar cu tema „Comunicarea publică în cadrul parchetelor”, organizat de Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,  Bucureşti, 15-16.12.2015; 
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 Seminar de formare formatori în cadrul proiectului „Acţiunea comună împotriva violenţei domestice”, 
organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, Sibiu, 28-30.10.2015; 
 Simpozion cu tema „Contrafacerea şi pirateria în domeniul proprietăţii intelectuale”, Sibiu, 28-30 
octombrie 2015; 
 Seminar internaţional cu tema „ On the Independence of the Judiciary- an European Comparison”, 
Germania , organizat de Deutche Richter Akademie, sub egida EJTN,  Wustrau, 31.05-05.06.2015; 
 Conferinţa „România, o abordare holistică pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice”,  Bucureşti, 19-21.05.2015; 
 Vizită de studiu  în cadrul programului „Start –O viaţă de calitate în siguranţă”, pentru combaterea 
violenţei domestice,  Barcelona, 25.04-30.05.2015; 
Şcoala de vara in limba franceza, Academia Juridica din Republica Ceha, Kromeriz, sub egida 
EJTN,  Cehia,  04-08.08.2014; 
 Curs de Specializare in limba franceza, Centrul Multifunctional de pregătire Schengen, Buzau, 26-
30.05.2014 şi 16-20.06.2014; 
 Seminar internaţional cu tema „Basic Organised Crime in the EU:Cases, Trends and Tools”, The 
Academy of European Law (ERA), Trier, Germania, 22-23.05.2014; 
 Curs de limba franceza - Planul Plurianual pentru Limba Franceză în Uniunea Europeană, organizat 
de Institutul National al Magistraturii si Institutul Francez din Bucuresti, Bucuresti, martie-mai 2013; 
 Seminar internaţional cu tema „Basic training course on legal and techical aspects of cybercrime for 
judges and prosecutors”, The Academy of European Law (ERA), Trier,  Germania, 14-15.02.2013; 
 Seminar cu tema Noul cod penal, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii,  Bucureşti, 
decembrie 2012; 
 Seminar internaţional cu tema ,, Obtaining and transferring evidence in criminal matters between 
member states in view of securing its admissibility”, organizat de National Institute for Justice, sub 
egida EJTN,  Sofia, Bulgaria, 08-09.11 2012. 
Seminar internaţional cu tema „Tehnici de audiere”, Sinaia, 19-20.07.2010; 
 Seminar internaţional cu tema „Descoperirea şi probarea mecanismelor frauduloase folosite pe piaţa 
asigurărilor”, Sinaia, 23-24.03.2010;  
 Seminar internaţional cu tema „Lucrul sub acoperire şi testele de integritate”, Bucureşti, 20-
29.10.2009; 
Seminar cu tema ”Culegerea de informaţii” organizat de Bundeskriminalamt (Oficiul Federal German 
de Combatere a Criminalităţii), Bucureşti, România, 03-05.12.2007; 
 Curs de limba olandeză, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 06.02-
10.05.2007 (calificativul începători); 
 Curs în domeniul combaterii traficului de persoane în cadrul Proiectului Strenghening Law 
Enforrcement Capacities for Fighting Human Trafficking in South – Eastern Europe, Bucureşti, 
Bucureşti, România, 28.02.2006. 
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TNFoRMATil PERSONALE

EXPERT E NTA PROFESTO NAt-A

CARIEM DIDACTICA

UNIVERSITAM

.2010 - in prezent

.2008 - 2010

2005 - 2008

2001 -2005

1997 -2001

2005-in prezent

MANAG EMENT UN IVERSITAR.

ALTEATR|BUTtI

2012-in prezent

2009 - .2012

2005 - 2009

2008 - in prezent

HOTCA MIHAIADRIAN

L (+4)021 330.90.32 (+4)0728.985.303

e-mail mihaihotca@univnt. ro

Starea civild Cdsdtorit

Data nagterii 07 .07 .197 1

Locul nagterii Tu( judelul Satu-Mare

Na$onalitatea Romdnd

Profesor universitar
universitatea ,,Nicolae Titurescu din Bucuresti", Facurtatea de Drept, Departamentur de
$tiinle penale, Disciplinele Infracliuni prevdzute in legi speciale, Drept penal, Drept
contraven!ional

Conferentiar un iversitar
Universitatea ,,Nicolae Titurescu din Bucuresti", Facultatea de Drept, Departamentul de
$tiinle penale, Disciplinele Infracfiuni prevdzute in legi speciale, Drept penal, Drept
contraven!ional

Lector universitar
Universitatea ,,Nicolae Titulescu din Bucuregti", Facultatea de Drept, catedra Drept penal,
Disciplina Drept penal

Asistent universitar
Universitatea ,,Nicolae Titulescu din Bucuregti", Facultatea de Drept, catedra Drept penal,
Disciplina Drept penal
Preparator universitar
Universitatea ,,Nicolae Titulescu din Bucuregti", Facultatea de Drept, catedra Drept penal,
Disciplina Drept penal
Lector formator
Institutul Na(ional pentru Pregdtirea qi Perfecfionarea Avocafilor, Disciplina Drept penal

Decan al Facultd{ii de $tiin{e Sociale Ei Administrative (in prezent FRIA) din cadrul
Universitd[ii,,Nicolae Titulescu', din Bucuresti

Decan al FacultS[ii de Drept din cadrul Universitdlii ,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti

Secretar gtiinlific al Facultdlii de Drept din cadrul Universitdlii ,,Nicolae Titulescu,, din
Bucuregti

Mem.bru in Colegiul gtiinlific al revistei LESTJ (Lex ET Scientia lnternational Journat);
revista este indexatd BDi in EBSCO-CEEAS Database, Index copernicus Datauase,
CEE0L Database, Hein Online
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*r*\s*s

2013-in prezent

2001 -2005

1998 - in prczent

EDUCATTE $TFORMARE

2007

Curriculum Vltae

Membru alComitetului Stiintific al Revistei Dreotul

Secretar al Catedrei de Drept penal din cadrul

Bucuregti

Avocat in Baroul Bucuregti

Damaschrn. Mircea

Universitd[ii,,Nicolae Titulescu" din

Doctor

Universitatea din ,,Nicolae Titulescu", Facultatea de drept

. Teza de doctorat ,Bancnfta frauduloasd"

. Conducitorgtiin!fic:prof. univ. dr. Vasile DOBRINOIU

2004 Master,,$tiinlepenale"

Universitatea din ,,Nicolae Titulescu", Facultatea de drept

2000 Studii post-universitare,,psiho-pedagogie"

Univensitatea din Bucuregti, Depaftamentul pentru Pregdtirea Personalului Didactic

1997 Licenti in drept

Universitatea din Bucuregtr, Facultatea de drept

1989 Studiiliceale

Liceul nr. 2, Satu-Mare

ACTtVtTATt itt OOUerutUl lO

2005-2017

OCTOMBRIE 2OO9

ocroMBRrE 2009

IANUARIE 2O1O

FEBRUARIE 2011

FEBRUARIE 2012

FEBRUARIE 20,I3

DECEMBRIE 2013

DECEMBRIE 2014

FEBRUARIE 2015

DECEMBRIE 2015

FEBRUARIE 2016

FEBRUARIE 2017

Elaborarea suporturilor de curs

Universitatea,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti

Stagiu de pregitire in utiiizarea Microsoft Word, Microsoft Excel gi Microsoft Power Point

Depaftament lT, Univesitatea ,,Nicolae Titulescu" din Bucureqti

Stagiu de pregitire ln utilizarea platformeielis

Departament lI Universitatea ,,Nicolae Titulescu" din Bucuresti

Stagiu de pregitire in utiiizarea platformeielis

Departament lI Universitatea,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti

Stagiu de pregitire Tn tehnologia lD

Departament I D, Universitatea,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti

Stagiu de pregdtire in tehnologia lD gi utilizarea platformeieLis

Depaftament I D, Universitatea,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti

Stagiu de pregdtire in tehnologia lD gi utilizarea platformeielis

Departament lD, Univercitatea,,Nicolae lltulescu" din Bucuregti

Stagiu de pregdtire in tehnologia lD gi utilizarea platformeielis

Departament lD, Universitatea,,Nicolae Titulescu" din BucureEti

Stagiu de pregdtire in tehnologia lD Ei utilizarea platformeielis

Departament l D, Un iversitatea,,Nicolae Titulescu" din Bucu re$ti

Program de pregdtire in tehnologia lD gi utilizarea platformeielis

Depadament lD, Universitatea ,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti

Program de pregdtire in tehnologia lD gi utilizarea platformeielis

Depaftament I D, Universitatea,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti

Program de pregdtire in tehnologia lD si utilizarea platformeielis

Departament I D, Univercitatea,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti

Program de pregdtire in tehnologia lD gi utilizarea platformeielis

Departament I D, Univensitatea,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti
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COMPETENTE PERSONALE

Limba maternd Limba romand

AItE I|MbICUNOSCUIE INTELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare citire Particioare la

;;fi.6 Discurs oral

Limbaenglezd A1 M M M M
Limbalatind A1 M M M M

Niveluri:A1/2: Utilizator elementar - 8112: Utilizator independent - C112: Utilizator experimentat
Cadruleuropean comun de referin[d pentru limbistriine

Competen[e giabilitalisociale Capacitate de comunicare gicolaborare in echipd

Competen[e informatice Cunogtin{e satisfdcdtoarca in utilizarea calculatorului: programe Internet Explorer, MicrosoftWord,
Excel, PowerPoint
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