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 Extrădarea formă a cooperării internaţionale în materie penală, devenită 

deosebit de actuală în perioada pe care o parcurgem, n-ar putea fi justificată numai 

de dorinţa de schimbare a legislaţiei, spre a marca mai bine opoziţia politicii penale 

de azi faţă de cea anterioră. Ca atare, reglementarea extrădării este supusă presiunii 

interne de modificare, ca urmare a trecerii timpului ori a evoluţiei practicii 

judiciare sau ca urmare a discuţiilor din doctrina penală, implicit a evoluţiei 

gândirii juridice, procese care, prin logica lor internă, pot să conducă la soluţii şi 

viziuni noi asupra unei reglementări determinate. 

Obiectivele fundamentale ale tezei sunt: să înfăţişeze reglementarea 

extrădării, formă a cooperării internaţionale în materie penală; să prezinte unele 

probleme controversate în legătura că interpretarea dispoziţiilor care reglementează 

această materie şi să indice unele propuneri de lege ferenda. De asemenea, 

clarificarea unor probleme teoretice de bază ale extrădării, cum ar fi cele legate de 

principiile fundamentale ale acesteia, de sistematizarea materiei, etc.,     

subliniindu-se acele procese interne şi externe care s-au produs în legislaţia 

extrădării şi care impun modificarea acesteia; identificarea acelor dispoziţii legale 

care au fost discutate în doctrină de-a lungul timpului, împreună cu argumentele 

aduse în susţinerea sau în combaterea lor, precum şi supunerea lor unui examen 

critic în lumina celor mai noi concepţii din doctrina penală. Prin urmare, 

considerăm că aceste analize vor contribui la cunoaşterea aprofundată a 

problematicii extrădării prin sugerarea unor soluţii de modificare a legislaţiei în 

materia extrădării, astfel încât această instituţie să fie compatibilă cu evoluţia 

gândirii juridice; analiza unor alte reglementări din alte legislaţii, care ar putea fi 

avute în vedere de legiuitorul român în elaborarea soluţiilor viitoare ale legislaţiei 

în materie. 
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Nu trebuie omis faptul că extrădarea nu se elaborează într-un cadru strict 

naţional, ci într-o perspectivă mai amplă (la nivel european şi internaţional), 

soluţiile sale urmând să se înscrie într-o concepţie unitară europeană şi mondială 

asupra acesteia. 

Teza de faţă, abordând problematica extrădării, cuprinde cercetări care se 

înscriu în cadrul fiecăruia dintre obiectivele evocate. În această teză, nu ne 

propunem să oferim soluţii definitive şi, ca atare, să închidem calea discuţiilor ori a 

analizelor viitoare, ci numai să sugerăm noi modalităţi de abordare şi soluţionare a 

problematicii tratate, contribuind la clarificarea unora dintre aspectele mai 

importante, aspecte care, inevitabil, vor fi în atenţia legiuitorului.  

Teza de doctorat este structurată pe şapte capitole (Capitolul I – Consideraţii 

generale asupra extrădării; Capitolul II - Referinţe istorice; Capitolul III - 

Condiţiile extrădării; Capitolul IV - Extrădarea de către România; Capitolul V - 

Extrădarea din România; Capitolul VI - Efectele extrădării; Capitolul VII - 

Infracţiuni pentru care nu se acordă extrădarea, la care se adaugă un capitol de 

Consideratii finale şi  propuneri de  lege ferenda. Pe lângă aceasta, pe baza 

consultării unei largi bibliografii de specialitate şi a practicii judiciare punem în 

evidenţă aspecte noi şi importante ale problematicii, pentru o bună cunoaştere şi 

aplicare a dispoziţiilor legale în materia extrădării (tratate, monografii, cursuri 

universitare, articole şi studii de specialitate, acte normative interne şi europene, 

surse internet). 

Capitolul I intitulat Consideraţii generale asupra extrădării este destinat 

prezentării problemelor temei prin realizarea unei analize pertinente a unor 

concepte cu care am operat, concepte definite şi în doctrina penală, astfel încât să 

formulăm o definiţie proprie a extradării. Analizând conceptul de extrădare, am 

realizat o expunere critică nuanţată şi interesantă cu privire la diferitele  definiţii 

subliniate în lucrări de specialitate străină, apoi, am analizat, în mod critic, în teza 
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de doctorat  şi contribuţiile româneşti cu privire la definiţia  extradării, pentru a 

defini într-un mod cât mai complex conceptul de extrădare. Considerăm, de lege 

ferenda, că extrădarea, ar trebui definită ca acea procedură de asistenţă juridică 

internaţională/interstatală prin care un stat (denumit Stat Solicitat), predă altui stat 

(denumit Stat Solicitant), la cerere, un individ suspectat de comiterea unor 

infracţiuni, în vederea judecării, ori a unuia deja condamnat, în vederea executării 

pedepsei stabilită de către o instanţă de judecată.  

 Nu mai puţin interesant este şi faptul că, Legea penală a reformulat în art. 14 

dispoziţiile anterioare privitoare la extrădare prevăzând că aceasta poate fi acordată 

sau solicitată pe bază de tratat internaţional sau pe bază de reciprocitate. 

Posibilitatea acordării sau solicitării extrădării „în condiţiile legii“, satisfăcând 

astfel şi prevederile constituţionale cuprinse în art. 19 din Legea fundamentală.  

Chiar mai mult decât atât, observăm că, această modificare se explică şi prin 

necesitatea de a se pune de acord reglementarea din legea penală română cu 

prevederile Convenţiei de la Viena din anul 1969 pentru dreptul tratatelor, precum 

şi cu Legea  nr. 590 din 2003 privitoare la tratate. 

În esenţă, credem că, prin tratate internaţionale se pot reglementa şi alte 

aspecte privind modul de urmărire, judecată sau de sancţionare a faptelor comise în 

afara teritoriului unui stat.  Cu referire la acest din urmă aspect,  considerăm că, 

tratatele lărgesc câmpul de aplicare al principiilor menţionate deoarece în cuprinsul 

lor statele pot să prevadă şi alte reguli corespunzătoare intereselor lor reciproce, 

altele decât cele arătate în Codul penal. 

Cu toate acestea, arătăm că, extrădarea în sine rezultă nu doar dintr-un 

tratat internaţional stricto sensu ci şi din Statutul Curţii Penale Internaţionale, în 

calitatea sa de organizaţie internaţională și nu de stat. De aici, a apărut nevoia unui 

nou tip de extrădare, şi anume extrădarea aparentă. 

    În acest context, afirmăm că, în afară de această diferenţă de nuanţă, 
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procedura de extrădare este una unitară, această unitate rezultând dintr-o 

succesiune de etape, realizate atât de Statul solicitant (extrădare activă), cât şi de 

Statul solicitat sau entitatea solicitată (extrădarea pasivă). 

În plus, am subliniat şi faptul că, în lipsa convenţilor internaţionale, 

extrădarea poate fi acordată în baza declaraţiilor de reciprocitate. Sistemul 

declaraţiilor de reciprocitate este calea folosită în general de statele vecine, atunci 

când între ele nu există convenţii sau tratate privind extrădarea, dar poate opera 

însă şi între state care nu au neapărat calitatea de state vecine. Prin aceasta,  ne-am 

propus să înţelegem  angajamentul pe care şi-l ia statul care solicită extrădarea unei 

persoane, faţă de statul solicitat, ca în cazul în care admite cererea de extrădare, să 

soluţioneze favorabil o eventuală cerere de extrădare de acelaşi fel pe care o va 

formula statul solicitat.   

Pe lângă aceasta, mai precizăm şi faptul că, o atenţie aparte am acordat-o 

problemelor de terminologie în raport cu alte concepte apropiate făcând distincţie 

între extrădare şi alte forme apropiate de cooperare judiciare în materie penală. Sub 

acest aspect, am procedat la analizarea formelor extrădării de o manieră 

minuțioasă, care cuprinde multiple idei personale, reflectând astfel descifrarea 

elementelor esenţiale ale acestora.  

În continuare, am  tratat  natura juridică a extrădării şi  modul în care este 

definită aceasta de către autorii români şi străini.  În acest sens, ne-am întrebat dacă  

extrădarea este o măsură extrapenală cu caracter internaţional ori este o măsură de 

drept penal?  Dacă extrădarea face parte din dreptul penal ori este în afara sferei 

acestuia sau, chiar reglementată de dreptul penal, ar fi o simplă procedură 

internaţională?  La aceste întrebări am încearcat să dăm un răspuns. De pildă, legea 

internă, consacră regula prevalenţei dreptului internaţional asupra dreptului intern 

în domeniu. Această concepţie a fost însuşită şi de doctrina penală românească. În 

sprijinul susţinerii se porneşte de la premisa că extrădarea implică acordul de 
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voinţă al statelor între care intervine, şi este în esenţă o instituţie de drept 

internaţional trebuind astfel să îşi găsească suportul juridic în tratate internaţionale 

ori să fie statornicită în practica relaţiilor dintre state.   

În plus, aşa cum am arătat, chiar dacă toţi autorii citaţi sunt de acord că 

extrădarea implică raporturi între state şi că, sub acest aspect, aparţine dreptului 

internaţional, nu toţi sunt de acord cu privire la ramura sau sub-ramura dreptului 

căreia îi este ataşată. De exemplu, în timp ce autorii români definesc extrădarea 

referindu-se la „actul” prin care un stat remite unui alt stat un infractor aflat pe 

teritoriul său, ori „actul” prin care se solicită extrădarea, alţi autori menţionaţi 

definesc extrădarea ca „procedură” în cadrul căreia se efectuează extrădarea, fie 

pasivă, fie activă, ceea ce implică o pluralitate de acte şi activităţi care au loc atât 

în statul solicitat, cât şi în statul solicitant. În legătură cu aceasta, ni se pare că, 

extrădarea trebuie privită în contextul mai larg al cooperării judiciare internaţionale 

în materie penală, instrumentele juridice încheiate în acest domeniu fiind 

complementare. 

În aceste condiţii, în opinia noastră statele în virtutea propriei lor 

suveranităţi (element formal-instituțional al statului) trebuie ca într-o societate 

globalizată să coopereze pentru internaţionalizarea măsurilor represive atât prin 

norme substanţiale cât şi formale care să se adreseze tuturor destinatarilor din 

spaţiul juridic european și/sau internaţional. În plus, în virtutea unui principiu 

fundamental al dreptului internaţional public, şi anume pacta sunt servanda, aşa 

cum rezultă din raportul Comisiei de Drept Internaţional, statele  au obligaţia de a 

extrăda. 

În legătură cu delimitarea dintre extrădare şi mandat european de arestare,  

considerăm, în acord cu doctrina penală, că cea mai importantă şi relevantă 

schimbare este de natură procedurală şi nu substanţială sau conceptuală. Astfel, 

apreciem că, din punct de vedere substanţial pot fi regăsite diferenţe în materia 
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dublei incriminări, de exemplu, în timp ce în cazul unei extrădări este nevoie ca 

fapta pentru care se cere extrădarea să fie incriminată de legea naţională a statului 

care trimite cererea de extrădare, în cazul mandatului european de arestare nu se 

mai verifică dubla incriminare a faptelor dacă sancţiunea ce se poate aplica în 

statul emitent este închisoarea sau măsura de siguranţă privativă de libertate pe o 

durată de minim 3 ani şi s-a comis una din cele 32 infracţiuni prevăzute în art. 2 

alin. (2) al Deciziei cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul 

european de arestare. 

   Analizând problematica principiilor extrădării în lumina diferitelor poziţii 

teoretice exprimate (amintim că, extrădarea trebuie să cuprindă numai principii 

generale, ţinând fie de latura substanţială a extrădării, fie de latura procesuală a 

acesteia, principii care să constituie baza unor convenţii bilaterale încheiate între 

diferitele state), lucrarea se alătură acelor soluţii teoretice care consideră că, 

acţiunile de cooperare bilaterală în materie penală trebuie să izvorască şi din 

convenţii multilaterale care, deşi au un alt obiect de reglementare decât extrădarea, 

conţin totuşi unele dispoziţii privitoare şi la extrădare (de exemplu: Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului, Convenţia europeană pentru reprimarea 

terorismului, Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante, Convenţia penală 

asupra corupţiei etc.).  Astfel arătăm că, extrădarea nu apare ca ceva singular, 

izolat, ci face parte dintr-un ansamblu de acte normative care disciplinează acelaşi 

sector al vieţii sociale şi totodată este parte componentă a întregului sistem 

legislativ existent într-o societate. Prin urmare, extrădarea este o instituţie juridică 

cu impact internaţional, de o mare importanţă şi necesitate în prevenirea şi 

combaterea infracţionalităţii.  

Cu toate acestea, aşa cum s-a remarcat în mod corect de unii autori români, 

extrădarea şi mandatul european de arestare reprezintă instrumente de cooperare 

judiciară internaţională în materie penală distincte, complementare şi care nu se 
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confundă. Apreciem că mandatul european de arestare împrumută o serie întreagă 

de elemente din convenţiile care formează cadrul juridic al extrădării, astfel că el 

nu reprezintă un instrument de totală noutate. 

De asemenea, reținem că deși unii autori consideră instituția extrădării ca 

fiind una deficitară, aceasta poate fi eficientă în prevenirea și combaterea 

infracțiunilor la fel ca mandatul european de arestare.  

Totodată, mai adăugăm faptul că, deși legea privind extrădarea este 

concepută ca o lege temporară cu referire la aspectele prevăzute de reglementarea 

actuală, este privită și ca o lege cu durată nedeterminată (permanentă) pentru unele 

condiţii intriseci privind cooperarea judiciară în materie penală. 

 Sub acest aspect, în cercetarea efectuată ne propunem să aflăm dacă se 

justifică divizarea materiei extrădării în cuprinsul a două legi: Codul penal - lege 

generală, şi o lege specială extrapenală.  În acestă situaţie ne întrebăm dacă locul în 

care trebuie reglementată această instituţie este Codul penal, sau o  lege specială.  

Din această perspectivă, în raport cu modelele legislative penale din alte 

state am putea reflecta la unele propuneri de lege ferenda şi pentru legislaţia 

noastră penală. Astfel, propunem de lege ferenda ca legea penală să constituie 

sediul unitar şi complet al acestei materii spre a înlesni cunoaşterea şi aplicarea 

corectă a dispoziţiilor legale evitând orice paralelism legislativ. 

Sub acest aspect am sugera să se modifice Codul penal, introducându-se 

astfel textele privind dreptul substanţial în materia extrădării (și al celorlalte 

instituții asimilate, definiții, etc.) astfel încât doar normele procedurale să facă 

obiectul unei legi speciale.  

În capitolul al II-lea al tezei am ales să prezentăm unele referinţe istorice 

privind atât  legislaţia şi jurisprudenţa în materia extrădării cât şi doctrina penală.  

  În acest sens, amintim că, pentru o mai bună înţelegere a stadiului evoluţiei 

extrădării, a poziţiei pe care o ocupă în cadrul diferitelor sisteme legislative, 
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precum şi pentru examinarea posibilităţilor de armonizare şi adaptare a legislaţiei 

penale naţionale la realităţile internaţionale actuale este imperios necesară 

cunoaşterea soluţiilor legislative în materia asupra căreia ne-am îndreptat atenţia.  

Astfel, etimologic, noţiunea de extrădare provine din cuvântul latinesc traditio, 

ceea ce înseamnă, între altele, remiterea unui lucru sau a unui bun. În contextul în 

care o persoană urmarită este capturată şi transferată statului solicitant în vederea 

judecării sau executării pedepsei, traditio devine extradatio. 

 Istoria  extrădării este dovedită de cele mai vechi coduri şi colecţii de legi 

care s-au păstrat încă din antichitate, cum sunt: Codul lui Hammurabi, regele 

Babilonului, legile lui Apastomba şi legile lui Manu la indienii antici, învăţăturile 

lui Moise şi Cărţile sfinte ale iudeilor, Legile asirienilor, diversele legislaţii 

romane. Cu referire la aprecierile asupra extrădării, ne-am propus tratarea 

instituţiei din punct de vedere juridic, dovedirea vechimii acesteia şi evoluţia ei 

până în prezent.  

În încheierea acestui capitol putem spune că extrădarea este una din cele mai 

vechi instituţii, care a dăinuit în toate sistemele de drept penal de-a lungul istoriei. 

Capitolul al III –lea al  tezei cuprinde o amplă expunere a condiţiilor de 

formă şi de fond ale extrădării. Sub acest aspect, remarcăm că, dispoziţiile cuprinse 

în Legea nr. 302 din 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie 

penală conţin texte care privesc atât condiţiile de fond cât şi condiţiile de formă ale 

extrădării. 

Cu referire la aspectele de fond ale extrădării, trebuie îndeplinite cumulativ o 

serie de condiţii menite să asigure un echilibru între conceptul de suveranitate, pe 

de o parte, şi cel de protecţie a individului  supus  acestei proceduri, pe de altă 

parte. Aceste condiţii ţin atât de persoana urmărită, cât şi de pedeapsa pentru fapta 

incriminată. 
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Astfel, cât priveşte persoana a cărei extrădare este solicitată, legea română, 

prevede o serie de dispoziţii exprese de natură să restrângă sfera persoanelor ce 

pot fi extrădate, şi consacră implicit regula potrivit căreia orice persoană învinuită 

sau inculpată pentru o faptă penală este susceptibilă de a fi extrădată. 

Referindu-ne la dubla incriminare în materia extrădării, arătăm că fac 

excepţie în această enumerare o serie de infracţiuni cu caracter internaţional. De 

aceea solidaritatea statelor în combaterea acestor infracţiuni trebuie să fie mai 

accentuată în sensul că fiecare stat să-şi asume prin legile sale, obligaţiunea de a 

reprima unele fapte penale, chiar dacă ele nu ar fi considerate ca infracţiuni în ţara 

în care au fost săvârşite. De aceea, de lege ferenda propunem ca pentru unele 

infracţiuni,  în unele  situaţii speciale în care ele sunt prevăzute de legea penală cu 

gravitatea pedepsei mai mică de un an, extrădarea să fie acordată chiar dacă pentru 

această faptă este exclusă cerinţa dublei incriminări. 

Condiţia cu privire la gravitatea faptei este formulată în dreptul intern şi în 

convenţiile internaţionale în mai multe moduri: fie prin indicarea pedepsei 

prevăzute de lege pentru fapta săvârşită sau pedeapsa pronunţată, fie prin indicarea 

pragului inferior al acestei pedepse, fie prin enumerarea limitativă a faptelor ce dau 

loc la extrădare, fie printr-un alt mod. Legea noastră foloseşte procedeul indicării 

pragului inferior de la care extrădarea poate fi admisă, procedeu pe care îl găsim şi 

în tratatele de asistenţă juridică încheiate de ţară noastră. Astfel, potrivit dispoziţiei 

din art. 26 din Convenţia europeană de extrădare, pentru a da loc la extrădare fapta 

trebuie să atragă o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un an. Aprecierea 

gravităţii în condiţiile de mai sus se face atât după legea statului solicitant cât şi 

după legea penală română. De aici, indicăm faptul că nu denumirea sancţiunii este 

esenţială, ci funcţiile pe care le îndeplineşte sancţiunea respectivă.  

În acelaşi timp, referindu-ne la pedeapsă, observăm unele diferenţe în 

privinţa prevederilor alternative cu referire la cuantumul acesteia sau forma 
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pedepsei, fiind astfel necesară intervenţia legiuitorului ca limitele speciale de 

pedeapsă din Codul penal să fie reconsiderate, în sensul corelării lor cu limitele 

specifice legislaţiei penale străine.  

Aşadar, printre alte probleme, am amintit şi problema care se pune cu privire 

la obligativitatea extrădării pentru faptele penale săvârşite anterior încheierii 

Convenţiei europene privind extrădarea. Trebuie să spunem însă, că, unii autori 

susţin retroactivitatea tratatului pe motiv că nu stabileşte nici o penalitate nouă şi 

nici nu agravează raporturile dintre două state, ci transformă numai o obligaţie 

morală în una juridică. Dimpotrivă, alţi autori arată că tratatul de extrădare este ca 

o lege penală şi va retroactiva numai în situația în care ar crea infractorului o 

situaţie mai favorabilă. În acest caz inexistenţa unui tratat creează infractorului o 

situaţie mai rea.  

Chiar dacă tratatele nu se bucură de efecte retroactive arătăm că nu există 

impedimente ca statele să dea astfel de efecte aparente acestor tipuri de instrumente 

internaţionale şi să extrădeze persoanele care au săvârşit infracţiuni anterior 

încheierii acestora, în temeiul reciprocităţii, principiu care exprimă poziţia de 

egalitate a statelor în raporturile internaţionale, şi care ocupă un loc din ce în ce 

mai important în materia extrădării. 

Totodată, fiind instituţie juridică, extrădarea “are şi un pronunţat conţinut 

politic întrucât ea se realizează pe baza voinţei liber exprimate a statelor, 

respectându-se suveranitatea şi independenţa lor”. De aici, apreciem că extrădarea 

capătă, un pronunţat caracter politic, deoarece statul semnatar al convenţiei şi/ sau 

tratatului se obligă să îndeplinească întocmai obligaţiile care îi revin, realizând 

astfel voinţa celuilalt stat. 

În lucrarea de faţă,  redăm pe larg, atât practica judiciară, anterioară (de 

pildă, unele Decizii de îndrumare ale Tribunalului Suprem), cât şi noua practică 

judiciară, ca urmare, a intrării în vigoare și aplicării noilor coduri, penal şi 
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procedură penală, şi în special, practica judiciară a Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, subliniind totodată, argumente noi şi interesante care se impun. 

În capitolele IV şi V Extrădarea de către România şi Extrădarea din 

România, după o analiză critică am analizat pe larg regulile ce concură la 

procedura de extrădare. 

Capitolele menţionate sunt consacrate şi analizei diferitelor poziţii teoretice 

exprimate atât din perspectiva avantajelor, cât şi a neajunsurilor lor. Astfel, 

înclinăm să împărtăşim soluţia legii penale ca fiind nu numai cea mai eficientă dar 

şi cea mai justificată teoretic. Soluţia se referă la faptul că, în definitiv, extrădarea 

chiar dacă are implicații politice internaționale rămâne o instituție de drept penal 

care trebuie să aparţină acestei ramuri de drept. 

În capitolul VI al tezei am analizat pe larg efectele extrădării, referindu-ne 

atât la statul solicitant cât şi la statul solicitat. Remarcăm, în urma analizei că, 

efectele cele mai importante ale extrădării privesc statul solicitant şi pe învinuit sau 

condamnat.  

Putem exemplifica, în sensul celor arătate, că statul solicitant are obligaţia să 

aplice actul extrădării, adică să se conformeze condiţiilor şi rezervelor din acesta, 

deoarece extrădarea îşi are originea în acordul ambelor state şi condiţiile se 

stabilesc de acestea împreună. În caz de acordare a extrădării pasive, statul român 

ca stat solicitat este obligat să predea pe cel extrădat.  

 Un mare interes prezintă şi capitolul rezervat infracţiunilor pentru care nu se 

acordă extrădarea..  Când am evidenţiat infracţiunile pentru care nu se acordă 

extrădarea, am arătat că, imunitatea are un caracter personal, de ea beneficiază doar 

persoanele oficiale şi numai pentru faptele comise în cadrul funcţiile lor oficiale, 

opinie statuată şi prin rezoluţiile celui de-al XII-lea Congres internaţional de drept 

penal de la Hamburg (16-22 septembrie 1979).  De pildă, în acest capitol, 
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evidențiem şi faptul că, nu se acordă extrădarea pentru infracţiuni sau delicte 

politice fiindcă aceste fapte încetează să mai aibă respectiva calificare odată trecută 

o frontieră de stat. În aceste condiţii, trebuie făcută diferenţierea între, pe de o 

parte, delictele politice pure, care sunt considerate fapte săvârşite împotriva 

organizării politice interne şi a Guvernului unui stat, dar care nu conţin element de 

infracţiune de drept comun şi, pe de altă parte, aşa numitele infracţiuni politice 

relative, care conţin elemente ale unor infracţiuni de drept comun, inspirate de 

motive politice care afectează ordinea publică.  

Este recunoscut în dreptul internaţional dreptul statelor de a acorda străinilor 

şi apatrizilor un aşa-numit drept de azil, atunci când, în statul lor de origine sunt 

urmăriți sau persecutați pentru activităţi desfăşurate în favoarea umanităţii, 

progresului şi a păcii. Consecinţa acordării acestui drept este refuzul extrădării lor 

către statul care îi urmăreşte pentru o astfel de activitate care, de altfel, nu este 

recunoscută ca având caracter infracţional în statul de refugiu. Dreptul de azil 

presupune existenţa unor state cu regimuri politice diferite, dintre care unele 

nedemocratice sau cu sisteme de valori diferite. De aceea, ca şi infracţiunile 

politice, dreptul de azil nu poate constitui obstacol la extrădare între statele 

membre ale Uniunii Europene, care sunt unite şi cultivă aceleaşi valori 

democratice, ci numai între acestea şi state din afară.  

Pe de altă parte, problema neextrădării s-ar putea pune, din punct de vedere 

juridic, doar cu privire la infracţiuni conexe infracţiunilor politice, deoarece 

infracţiunile politice, prin ele însele, nefiind prevăzute ca infracţiuni în statul de 

refugiu, determină ca extrădarea lor să nu fie posibilă ca o consecinţă a lipsei 

existenţei condiţiei dublei incriminări. 



14 
 

De asemenea, redăm pe larg, excepţiile ori restrângerile, prevăzute în anumite 

convenţii, pe care le comportă aceste reguli şi în cazul săvârşirii unor infracţiuni 

militare.  

Pe lângă această, remarcăm şi faptul că, unii autori au asimilat infracţiunile 

militare cu cele politice considerând că cel mai adesea nesupunerea şi dezertarea 

sunt motivate de spiritul de ură pe care soldaţii îl au pentru statul care duce un 

război nedrept sau ocupă cu forţa teritorii străine. 

În acelaşi timp, potrivit dispoziţiilor articolului 34 din Legea nr. 302/2004 

privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală extrădarea nu se 

admite nici pentru o infracţiune pentru care a intervenit amistia în România, dacă 

statul român avea competenţa să urmărească această infracţiune, potrivit propriei 

sale legi penale. În acest context, legea română este astfel în concordanţă deplină 

cu prevederile Convenţiei europene privind extrădarea. 

Un mare interes prezintă de asemenea, şi analiza practicii judiciare în 

aplicarea dispoziţiilor privind extrădarea. În acest cadru relevăm controversele 

precum şi problemele de aplicare a legii ivite în practica judiciară, exprimându-ne 

propriile  păreri asupra modului de soluţionare a acestor chestiuni în speţele citate 

în lucrare. 

Analizând, pe de o parte dreptul european și, pe de altă parte jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului, am interpretat soluţiile date de către 

instanţele noastre naţionale (studii de caz) şi am identificat erorile de interpretare 

ale legiuitorului nostru, care au condus la soluţii contrare opticii dreptului european 

şi chiar doctrinei Curții Europene a Drepturilor Omului, formulând propuneri de 

lege ferenda. 

Aşadar, avem toate motivele să susţinem că, în domeniul ştiinţei juridice, 

problema extrădării prezintă, aşa cum am mai arătat, nu doar un profund interes 

teoretic, ci şi un deosebit interes de ordin practic. 


