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    *) Nota importanta: 
    Pentru intrarea în vigoare a prezentei legi, a se vedea prevederile art. 189. 
 
    Parlamentul României adopta prezenta lege. 
 
    Titlul I 
    Dispozitii generale 
 
    Cap. I 
    Domeniul de aplicare si principii generale ale cooperarii judiciare internationale în 
materie penala 
 
    Art. 1 - Domeniul de aplicare  
    Prezenta lege se aplica urmatoarelor forme de cooperare judiciara internationala în materie 
penala: 
    a) extradarea; 
    b) predarea în baza unui mandat european de arestare; 
    c) transferul de proceduri în materie penala; 
    d) recunoasterea si executarea hotarârilor în materie penala; 
    e) transferarea persoanelor condamnate; 
    f) comisiile rogatorii; 
    g) înfatisarea martorilor, expertilor si a persoanelor urmarite; 
    h) notificarea actelor de procedura care se întocmesc ori se depun într-un proces penal; 
    i) cazierul judiciar. 
    Art. 2 - Definirea unor termeni si expresii 
    În sensul prezentei legi, termenii si expresiile urmatoare se definesc astfel: 
    a) cerere de asistenta judiciara internationala în materie penala - cererea prin care se 
solicita cooperarea într-o cauza penala, în una din formele prevazute la art. 1; 
    b) stat solicitant - statul care formuleaza cererea de asistenta judiciara internationala; 
    c) stat solicitat - statul caruia îi este adresata cererea de asistenta judiciara internationala; 
    d) autoritate centrala - acea autoritate astfel desemnata de statul solicitant sau de statul 
solicitat, în scopul transmiterii cererilor de asistenta judiciara internationala; 
    e) autoritate judiciara - instantele judecatoresti si parchetele de pe lânga acestea, stabilite 
potrivit legii române, precum si autoritatile care au aceasta calitate în statul solicitant, 
conform declaratiilor acestuia din urma la instrumentele internationale aplicabile; 
    f) persoana urmarita - persoana care formeaza obiectul unui ordin sau mandat de urmarire 
internationala; 
    g) persoana extradabila - persoana care formeaza obiectul unei proceduri de extradare; 
    h) extradat sau persoana extradata - persoana a carei extradare a fost aprobata; 
    i) condamnare - orice pedeapsa sau masura de siguranta, pronuntata de catre o instanta de 
judecata, ca urmare a savârsirii unei infractiuni; 
    j) masura de siguranta - orice masura privativa de libertate care a fost dispusa pentru 
completarea sau înlocuirea unei pedepse printr-o hotarâre penala; 



    k) hotarâre - o hotarâre judecatoreasca prin care se pronunta o condamnare; 
    l) stat de condamnare - statul în care a fost condamnata persoana care poate fi transferata 
sau care deja a fost transferata; 
    m) stat de executare - statul catre care condamnatul poate fi transferat sau a fost deja 
transferat în vederea executarii condamnarii sale; 
    n) resortisant al unui stat de condamnare sau de executare, în cazul României, este 
cetateanul român; 
    o) în sensul titlului III din prezenta lege, autoritate judiciara emitenta este autoritatea 
judiciara a unui stat membru al Uniunii Europene competenta sa emita un mandat european 
de arestare potrivit legii acelui stat; 
    p) în sensul titlului III din prezenta lege, autoritate judiciara de executare este autoritatea 
judiciara a unui stat membru al Uniunii Europene competenta sa execute un mandat 
european de arestare potrivit legii acelui stat. 
    Art. 3 - Limitele cooperarii judiciare 
    Aplicarea prezentei legi este subordonata protectiei intereselor de suveranitate, securitate, 
ordine publica si a altor interese ale României, definite prin Constitutie. 
    Art. 4 - Preeminenta dreptului international 
    (1) Prezenta lege se aplica în baza si pentru executare a normelor interesând cooperarea 
judiciara în materie penala, cuprinse în instrumentele juridice internationale la care România 
este parte, pe care le completeaza în situatiile nereglementate. 
    (2) Cooperarea cu un tribunal penal international sau o organizatie internationala publica, 
în conformitate cu dispozitiile în materie ale unor instrumente internationale speciale, cum 
sunt statutele tribunalelor penale internationale, se examineaza printr-o procedura legala 
distincta, prevederile prezentei legi putând fi aplicate în mod corespunzator, în completare, 
daca este necesar. 
    Art. 5 - Curtoazia internationala si reciprocitatea 
    (1) În lipsa unei conventii internationale, cooperarea judiciara se poate efectua în virtutea 
curtoaziei internationale, la cererea transmisa pe cale diplomatica de catre statul solicitant si 
cu asigurarea scrisa a reciprocitatii data de autoritatea competenta a acelui stat. 
    (2) În cazul prevazut la alineatul precedent, prezenta lege constituie dreptul comun în 
materie pentru autoritatile judiciare române. 
    (3) Lipsa reciprocitatii nu împiedica sa se dea curs unei cereri de asistenta judiciara 
internationala în materie penala, daca aceasta: 
    a) se dovedeste necesara datorita naturii faptei sau nevoii de a lupta împotriva anumitor 
forme grave ale criminalitatii; 
    b) poate contribui la îmbunatatirea situatiei inculpatului ori condamnatului sau la 
reintegrarea sa sociala; 
    c) poate servi la clarificarea situatiei judiciare a unui cetatean român. 
    Art. 6 - Asigurarea de reciprocitate  
    În cazul în care statul român solicita asistenta judiciara în baza curtoaziei internationale, 
asigurarea reciprocitatii va fi data de catre ministrul justitiei, pentru fiecare caz, ori de câte 
ori va fi necesar, la cererea motivata a autoritatii judiciare române competente. 
    Art. 7 - Dreptul aplicabil 
    Cererile de asistenta judiciara adresate autoritatilor române se îndeplinesc potrivit 
dreptului procesual intern român, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel. 
    Art. 8 - Motive obligatorii de refuz al cooperarii judiciare  
    (1) Cooperarea judiciara va fi refuzata daca: 
    a) procedura penala din statul solicitant nu îndeplineste sau nu respecta conditiile 
Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, 



încheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, sau ale oricarui alt instrument international pertinent 
în domeniu, ratificat de România; 
    b) exista motive serioase sa se creada ca asistenta judiciara este solicitata în scopul 
urmaririi sau pedepsirii unei persoane pe motive de rasa, religie, sex, nationalitate, limba, 
opinii politice sau ideologice sau de apartenenta la un anumit grup social; 
    c) situatia persoanei risca sa se agraveze din unul din motivele enuntate la alineatul 
precedent; 
    d) cererea este formulata într-o cauza aflata pe rolul unor tribunale extraordinare, altele 
decât cele constituite prin instrumentele internationale pertinente, sau în vederea executarii 
unei pedepse aplicate de un asemenea tribunal; 
    e) se re fera la o infractiune de natura politica sau la o infractiune conexa unei infractiuni 
politice; 
    f) se refera la o infractiune militara care nu constituie infractiune de drept comun. 
    (2) Nu sunt considerate infractiuni de natura politica: 
    a) atentatul la viata unui sef de stat sau a unui membru al familiei sale; 
    b) crimele împotriva umanitatii prevazute de Conventia pentru prevenirea si reprimarea 
crimei de genocid, adoptata la 9 decembrie 1948 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite; 
    c) infractiunile prevazute la art. 50 din Conventia de la Geneva din 1949 pentru 
îmbunatatirea soartei ranitilor si bolnavilor din fortele armate în campanie, la art. 51 din 
Conventia de la Geneva din 1949 pentru îmbunatatirea soartei ranitilor, bolnavilor si 
naufragiatilor fortelor armate maritime, la art. 129 din Conventia de la Geneva din 1949 cu 
privire la tratamentul prizonierilor de razboi si la art. 147 din Conventia de la Geneva din 
1949 cu privire la protectia persoanelor civile în timp de razboi; 
    d) orice violari similare ale legilor razboiului, care nu sunt prevazute de dispozitiile din 
conventiile de la Geneva prevazute la lit. c); 
    e) infractiunile prevazute la art. 1 al Conventiei europene pentru reprimarea terorismului, 
adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1997, si în alte instrumente internationale pertinente; 
    f) actiunile prevazute în Conventia împotriva torturii si a altor pedepse sau tratamente 
crude, inumane sau degradante, adoptata la 17 decembrie 1984 de Adunarea Generala a 
Natiunilor Unite; 
    g) orice alta infractiune al carei caracter politic a fost eliminat de tratatele, conventiile sau 
acordurile internationale la care România este parte. 
    Art. 9 - Motive optionale de refuz al cooperarii judiciare 
    (1) Cooperarea judiciara poate fi refuzata atunci când fapta care motiveaza cererea face 
obiectul unei proceduri în curs sau atunci când aceasta fapta trebuie sau poate face de 
asemenea obiectul unei urmariri ce tine de competenta autoritatilor judiciare române. 
    (2) Cooperarea judiciara poate fi de asemenea refuzata atunci când, tinând cont de 
împrejurarile faptei, acceptarea cererii poate antrena consecinte grave pentru persoana vizata, 
din cauza vârstei sale, a starii sale de sanatate sau a oricarui alt motiv cu caracter personal. 
  
   Art. 10 - Non bis in idem 
    (1) Cooperarea judiciara internationala nu este admisibila daca în România sau în orice alt 
stat s-a desfasurat un proces penal pentru aceeasi fapta si daca: 
    a) printr-o hotarâre definitiva s-a dispus achitarea sau încetarea procesului penal; 
    b) pedeapsa aplicata în cauza, printr-o hotarâre definitiva de condamnare, a fost executata 
sau a format obiectul unei gratieri sau amnistii, în totalitatea ei ori asupra partii neexecutate. 
    (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica daca asistenta este solicitata în scopul revizuirii 
hotarârii definitive, pentru unul din motivele care justifica promovarea uneia din caile 
extraordinare de atac prevazute de Codul de procedura penala  al României. 
    Art. 11 - Regula specialitatii 



    (1) Persoana care, ca urmare a unei cereri de extradare sau a unei alte cereri de asistenta 
judiciara în materie penala, se înfatiseaza în România, este predata sau transferata în 
România, nu poate fi nici urmarita, nici judecata, nici detinuta, nici supusa vreunei masuri de 
restrângere a libertatii pentru o alta fapta anterioara predarii sau transferarii decât cea care a 
motivat cererea de asistenta formulata de autoritatile române competente, în afara de cazurile 
când: 
    a) statul care a predat-o consimte; autoritatile competente române vor prezenta în acest 
scop o cerere, însotita de actele în sprijinul acesteia si de un proces-verbal judiciar în care se 
consemneaza declaratiile persoanei în cauza; 
    b) având posibilitatea sa o faca, persoana predata sau transferata nu a parasit, în termen de 
45 de zile de la liberarea sa definitiva, teritoriul statului român, ori daca s-a înapoiat dupa ce 
l-a parasit; 
    c) persoana care beneficiaza de regula specialitatii renunta la acest beneficiu; aceasta 
renuntare trebuie sa rezulte din declaratia data în fata judecatorului, care trebuie sa se asigure 
ca persoana a exprimat-o voluntar si pe deplin constienta de consecintele actiunii sale, 
asistata de un aparator ales sau numit din oficiu. 
    (2) Declaratiile prevazute la literele a) si c) ale alin. (1) se iau în camera de consiliu a 
sectiei penale a Curtii de apel în a carei circumscriptie se afla locul de detinere a persoanei 
sau autoritatea judiciara pe rolul careia se afla cauza. 
    (3) Statul solicitant va putea lua totusi masurile necesare în vederea, pe de o parte, a unei 
eventuale trimiteri a persoanei de pe teritoriul sau, iar pe de alta parte, a întreruperii 
prescriptiei potrivit legislatiei sale, inclusiv recurgerea la o procedura în lipsa. 
    (4) Când calificarea data faptei incriminate va fi modificata în cursul procedurii, persoana 
predata sau transferata nu va fi urmarita sau judecata decât în masura în care elementele 
constitutive ale infractiunii recalificate ar îngadui extradarea sau acordarea unei alte forme de 
asistenta judiciara în materie penala. 
   
 
  Art. 12 - Confidentialitatea 
    Statul român are obligatia de a asigura, pe cât posibil, la cererea statului solicitant, 
confidentialitatea cererilor de asistenta judiciara internationala si a actelor anexate acestora. 
În cazul în care conditia pastrarii confidentialitatii nu ar putea fi asigurata, statul român va 
înstiinta statul strain, care va decide. 
 
     
Cap. II 
    Dispozitii generale privind procedura de cooperare judiciara internationala în 
materie penala 
 
    Art. 13 - Autoritatile centrale române 
    Cererile de asistenta judiciara internationala în materie penala vor fi transmise prin 
intermediul urmatoarelor autoritati centrale: 
    a) Ministerul Justitiei, daca au ca obiect extradarea si transferarea persoanelor condamnate 
sau daca se refera la activitatea de judecata ori la faza executarii hotarârilor penale; 
    b) Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, daca se refera la activitati din 
faza de cercetare si urmarire penala; 
    c) Ministerul Administratiei si Internelor, daca se refera la cazierul judiciar. 
    Art. 14 - Transmiterea directa a cererilor de asistenta judiciara  
    (1) Cererile de asistenta judiciara internationala, cu exceptia cererilor de extradare si de 
transferare a persoanelor condamnate, pot fi transmise direct de autoritatile judiciare 



solicitante autoritatilor judiciare solicitate în cazul în care instrumentul juridic international 
aplicabil în relatia între statul solicitant si statul solicitat reglementeaza acest mod de 
transmitere. 
    (2) În afara cazurilor prevazute la alin. (1), cererile de asistenta judiciara internationala, cu 
exceptia cererilor de extradare si de transferare a persoanelor condamnate, pot fi transmise 
direct de autoritatile judiciare solicitante autoritatilor judiciare solicitate în caz de urgenta, 
însa o copie a acestora va fi transmisa simultan la Ministerul Justitiei sau la Parchetul de pe 
lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz. 
    (3) Procedura prevazuta la alin. (1) si (2) va fi urmata si pentru transmiterea raspunsului la 
cererile urgente de asistenta judiciara. 
    (4) În cazul prevazut la alin. (1) si (2) transmiterile directe se vor putea efectua prin 
intermediul Organizatiei Internationale a Politiei Criminale (Interpol). 
    Art. 15 - Alte modalitati de transmitere a cererilor 
    (1) Pentru transmiterea cererilor în baza acordului între statul solicitant si statul solicitat, 
pot fi folosite si mijloacele electronice adecvate, în special faxul, atunci când sunt 
disponibile, daca autenticitatea si confidentialitatea cererii, precum si credibilitatea datelor 
transmise sunt garantate. 
    (2) Dispozitiile alineatului precedent nu împiedica recurgerea la caile urgente prevazute la 
art. 14. 
    Art. 16 - Competenta interna în domeniul cooperarii judiciare internationale în 
materie penala 
    Competenta autoritatilor române pentru a formula o cerere de asistenta judiciara 
internationala în materie penala sau a executa o asemenea cerere adresata României este 
stabilita de dispozitiile titlurilor urmatoare ale prezentei legi, precum si de alte acte 
normative pertinente. 
     
Art. 17 - Limbile utilizate 
    (1) Cererile de asistenta judiciara internationala în materie penala adresate României si 
actele anexe trebuie însotite de o traducere în limba româna sau în una din limbile engleza 
ori franceza. 
    (2) Cererile de asistenta judiciara internationala în materie penala formulate de autoritatile 
române si actele anexe vor fi însotite de traduceri în una din limbile prevazute în 
instrumentul juridic aplicabil în relatia cu statul solicitat. Traducerea cererilor si a actelor 
anexe se realizeaza de autoritatea judiciara solicitanta. 
    (3) Raspunsul la cererile de asistenta judiciara internationala în materie penala adresate 
României va fi redactat în limba româna, traducerea acestuia în limba oficiala a statului 
solicitant sau în una din limbile engleza ori franceza fiind facultativa, cu exceptia cazului în 
care prin instrumentul juridic international aplicabil se dispune altfel. 
    Art. 18 - Computarea arestarii 
    (1) Durata arestului efectuat în strainatate în îndeplinirea unei cereri de asistenta judiciara 
internationala în materie penala formulate de autoritatile române în temeiul prezentei legi 
este luata în calcul în cadrul procedurii penale române si se computa din durata pedepsei 
aplicate de instantele române. 
    (2) Autoritatile române solicitate sunt obligate sa comunice autoritatilor competente ale 
statului solicitant informatiile necesare computarii duratei arestului executat în România, în 
baza unei cereri de asistenta judiciara internationala adresate autoritatilor judiciare române. 
    Art. 19 - Continutul general al cererii de asistenta judiciara si actele anexate acesteia 
    (1) Cererea de asistenta judiciara trebuie sa indice: 
    a) denumirea autoritatii judiciare emitente si denumirea autoritatii judiciare solicitate; 
    b) obiectul si motivele cererii; 



    c) calificarea juridica a faptelor; 
    d) datele de identificare ale învinuitului, inculpatului sau condamnatului, ale persoanei 
care face obiectul cererii de extradare sau de transferare ori ale martorului sau expertului, 
dupa caz. 
    (2) La cererea de asistenta judiciara se anexeaza acte în sprijinul acesteia, în functie de 
natura si obiectul cererii, astfel cum sunt prevazute în titlurile urmatoare. 
    (3) Actele anexate cererii de asistenta judiciara trebuie certificate de autoritatea judiciara 
emitenta, fiind scutite de orice alte formalitati de supralegalizare. 
    Art. 20 - Cheltuieli 
    (1) Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea unei cereri de asistenta judiciara în materie 
penala sunt suportate, de regula, de statul solicitat. 
    (2) Cu toate acestea, sunt în sarcina statului sau a autoritatii judiciare solicitante: 
    a) indemnizatiile si remuneratiile martorilor si expertilor, precum si cheltuielile de 
calatorie si de sedere; 
    b) cheltuielile ocazionate de remiterea obiectelor; 
    c) cheltuielile ocazionate de transferul persoanelor pe teritoriul statului solicitant sau la 
sediul unei autoritati judiciare; 
    d) cheltuielile ocazionate de tranzitul unei persoane de pe teritoriul unui stat strain sau de 
la sediul unei autoritati judiciare catre un stat tert; 
    e) cheltuielile ocazionate de recurgerea la o videoconferinta pentru îndeplinirea unei cereri 
de asistenta judiciara; 
    f) alte cheltuieli considerate drept extraordinare de statul solicitat în functie de mijloacele 
umane si tehnologice utilizate pentru îndeplinirea cererii. 
    (3) Ca urmare a unui acord între autoritatile române solicitate si autoritatile straine 
solicitante, se poate deroga, în cazuri exceptionale, de la dispozitiile alin. (2). 
    Art. 21 - Remiterea de obiecte si de valori 
    (1) În cazul în care cererea de asistenta are ca obiect sau implica remiterea de obiecte sau 
de alte valori, acestea pot fi predate atunci când nu sunt indispensabile dovedirii unei fapte 
penale a carei urmarire si judecata tine de competenta autoritatilor judiciare române. 
    (2) Remiterea obiectelor si a altor valori poate fi amânata sau efectuata sub conditia 
restituirii.  
    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu aduc atingere drepturilor tertilor de buna-credinta si 
drepturilor statului român atunci când aceste obiecte si valori pot reveni acestuia. 
    (4) Obiectele si valorile nu vor fi predate decât în temeiul unei hotarâri definitive 
pronuntate în acest sens de autoritatea judiciara competenta. 
    (5) În cazul cererilor de extradare, predarea obiectelor si valorilor prevazute la alin. (1) se 
poate efectua chiar daca nu se acorda extradarea, în special din cauza fugii sau decesului 
persoanei extradabile. 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
    Cap. III 
    Executarea unui mandat european de arestare 
 
    Art. 85 - Fapte care dau loc la predare 
    (1) În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis pentru una din infractiunile 
enumerate mai jos, indiferent de denumirea lor în statul emitent, si care este sanctionata în 
statul emitent cu închisoarea sau cu o masura de siguranta privativa de libertate pe o perioada 
de minimum 3 ani, predarea se va acorda chiar daca nu este îndeplinita conditia dublei 
incriminari: 



    1. apartenenta la un grup infractional organizat; 
    2. terorismul; 
    3. infractiunile privind traficul de persoane si infractiuni în legatura cu traficul de 
persoane; 
    4. traficul de migranti; 
    5. exploatarea sexuala a copiilor si pornografia infantila; 
    6. infractiunile privind traficul de droguri sau precursori; 
    7. infractiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materiilor 
explozive, materialelor nucleare si al altor materii radioactive; 
    8. infractiunile de coruptie, infractiunile asimilate infractiunilor de coruptie, infractiunile 
în legatura directa cu infractiunile de coruptie si infractiunile împotriva intereselor financiare 
ale Comunitatilor Europene; 
    9. spalarea banilor; 
    10. falsificarea de moneda si alte valori, falsificarea de valori straine, inclusiv falsificarea 
monedei euro; 
    11. infractiunile savârsite prin intermediul retelelor si sistemelor informatice sau de 
comunicatii; 
    12. infractiunile împotriva mediului înconjurator, inclusiv traficul ilegal al speciilor 
animale protejate si al speciilor si varietatilor vegetale protejate; 
    13. ajutorul la intrarea si sederea în situatii ilegale; 
    14. omuciderea voluntara, vatamarea corporala grava; 
    15. traficul de tesuturi sau organe umane; 
    16. lipsirea de libertate în mod ilegal, arestarea nelegala si cercetarea abuziva; 
    17. rasismul si xenofobia; 
    18. tâlharia si pirateria; 
    19. traficul ilegal de bunuri culturale, inclusiv antichitatile si operele de arta; 
    20. înselaciunea; 
    21. deturnarea de fonduri; 
    22. infractiunile contra proprietatii intelectuale; 
    23. înselaciunea cu privire la calitatea marfurilor; 
    24. falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual si uzul de fals; 
    25. traficul ilegal de substante hormonale si alti factori de crestere; 
    26. traficul de vehicule furate; 
    27. violul; 
    28. scla via; 
    29. distrugerea si distrugerea calificata, savârsita prin incendiere, explozie sau prin orice 
alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public; 
    30. infractiunile pentru care competenta de judecata apartine Curtii Penale Internationale; 
    31. sechestrarea de aeronave si vapoare; 
    32. sabotajul.  
    (2) Pentru alte fapte decât cele prevazute la alin. (1), predarea poate fi subordonata 
conditiei ca faptele care motiveaza emiterea mandatului european sa constituie infractiune 
potrivit legii române, independent de elementele constitutive sau de încadrarea juridica a 
acesteia. 
    Art. 86 - Proceduri prealabile 
    (1) Atunci când o autoritate judiciara româna primeste un mandat european de arestare, 
dar nu este competenta sa îl solutioneze, transmite mandatul autoritatii judiciare de executare 
competente si informeaza despre acesta autoritatea judiciara emitenta. 
    (2) Autoritatea judiciara de executare româna verifica în prealabil daca mandatul european 
de arestare este însotit de traduceri,  potrivit art. 79 alin. (4). În cazul în care mandatul nu este 



tradus, autoritatea judiciara de executare româna poate comunica acest lucru autoritatii 
judiciare emitente, cu scopul de a remite traducerea în cel mai scurt timp posibil, sau poate 
dispune efectuarea traducerii, daca este posibil. Procedura se va suspenda pâna la primirea 
traducerii. 
    (3) Autoritatile judiciare de executare române comunica Ministerului Justitiei, în cel mai 
scurt timp, faptul receptarii tuturor mandatelor europene de arestare care le sunt trimise spre 
executare. 
    Art. 87 - Conditii speciale 
    (1) Executarea unui mandat european de arestare de catre autoritatile judiciare de 
executare române poate fi supusa urmatoarelor conditii: 
    a) în cazul în care mandatul de arestare european a fost emis în scopul executarii unei 
pedepse aplicate printr-o hotarâre pronuntata în lipsa sau daca persoana în cauza nu a fost 
legal citata cu privire la data si locul sedintei de judecata care a condus la hotarârea 
pronuntata în lipsa, autoritatea judiciara emitenta va da o asigurare considerata suficienta 
care sa garanteze persoanei care face obiectul mandatului de arestare european ca va avea 
posibilitatea sa obtina rejudecarea cauzei în statul membru emitent, în prezenta sa; 
    b) în cazul în care infractiunea în baza careia s-a emis mandatul de arestare european este 
sanctionata cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu o masura de siguranta privativa de 
libertate pe viata, dispozitiile legale ale statului membru emitent trebuie sa prevada 
posibilitatea revizuirii pedepsei sau a masurii de siguranta aplicate ori liberarea conditionata, 
dupa executarea a cel putin 20 de ani din pedeapsa sau masura de siguranta aplicata, ori 
aplicarea unor masuri de clementa. 
    (2) Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (1), cetatenii români sunt predati în baza unui 
mandat european de arestare emis în vederea efectuarii urmaririi penale sau a judecatii cu 
conditia ca, în cazul în care se va pronunta o pedeapsa privativa de libertate, persoana 
predata sa  fie transferata în România pentru executarea pedepsei.  
     
 
Art. 88 - Motive de refuz al executarii 
    (1) Autoritatea judiciara româna de executare refuza executarea mandatului european de 
arestare în urmatoarele cazuri: 
    a) când, din informatiile de care dispune, reiese ca persoana urmarita a fost judecata 
definitiv pentru aceleasi fapte de catre un stat membru, altul decât statul emitent, cu conditia 
ca, în cazul condamnarii, sanctiunea sa fi fost executata ori sa fie în acel moment în curs de 
executare sau executarea sa fie prescrisa, pedeapsa sa fi fost gratiata ori infractiunea sa fi fost 
amnistiata sau sa fi intervenit o alta cauza care împiedica executarea, potrivit legii statului de 
condamnare; 
    b) când infractiunea pe care se bazeaza mandatul european de arestare este acoperita de 
amnistie în România, daca autoritatile române au, potrivit legii române, competenta de a 
urmari acea infractiune; 
    c) când persoana care este supusa mandatului european de arestare nu raspunde penal, 
datorita vârstei sale, pentru faptele pe care se bazeaza mandatul de arestare în conformitate 
cu legea româna. 
    (2) Autoritatea judiciara româna de executare poate refuza executarea mandatului 
european de arestare în urmatoarele cazuri: 
    a) în situatia prevazuta la art. 85 alin. (2) din prezenta lege; în mod exceptional, în materie 
de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar, executarea mandatului european nu va 
putea fi refuzata pentru motivul ca legislatia româna nu impune acelasi tip de taxe sau de 
impozite sau nu contine acelasi tip de reglementari în materie de taxe si impozite, de vama si 
de schimb valutar ca legislatia statului membru emitent; 



    b) când persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusa unei 
proceduri penale în România pentru aceeasi fapta care a motivat mandatul european de 
arestare; 
    c) când împotriva persoanei care face obiectul mandatului european s-a pronuntat în alt 
stat membru al Uniunii Europene o hotarâre definitiva pentru aceleasi fapte; 
    d) când persoana care face obiectul mandatului european a fost judecata definitiv pentru 
aceleasi fapte într-un alt stat tert care nu este membru al Uniunii Europene, cu conditia ca, în 
caz de condamnare, sanctiunea sa fi fost executata sau sa fie în acel moment în curs de 
executare sau executarea sa fie prescrisa, ori infractiunea sa fi fost amnistiata sau pedeapsa 
sa fi fost gratiata potrivit legii statului de condamnare; 
    e) când mandatul european de arestare se refera la infractiuni care, potrivit legii române, 
sunt comise pe teritoriul României;  
    f) când mandatul european cuprinde infractiuni care au fost comise în afara teritoriului 
statului emitent si legea româna nu permite urmarirea acestor fapte atunci când s-au comis în 
afara teritoriului român; 
    g) când, conform legislatiei române, raspunderea pentru infractiunea pe care se întemeiaza 
mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-au prescris, daca faptele ar 
fi fost de competenta autoritatilor române; 
    h) când autoritatea judiciara româna competenta a decis fie sa nu urmareasca, fie sa 
înceteze urmarirea persoanei solicitate pentru infractiunea pe care se bazeaza mandatul de 
arestare european. 
    Art. 89 - Arestarea si punerea la dispozitia autoritatii judiciare 
    (1) Arestarea unei persoane în baza unui mandat european de arestare se executa în 
conditiile si cu respectarea garantiilor prevazute de Codul de procedura penala . 
    (2) În termen de cel mult 24 de ore de la arestare, persoana urmarita va fi trimisa în fata 
judecatorului sectiei penale a curtii de apel competente. 
    (3) Judecatorul informeaza persoana urmarita asupra existentei mandatului european de 
arestare, asupra continutului acestuia, asupra posibilitatii de a consimti la predarea catre 
statul emitent, precum si cu privire la drepturile sale procesuale. 
    (4) Persoana arestata este depusa în arestul politiei. 
    (5) Arestarea persoanei se comunica autoritatii judiciare emitente de catre autoritatea 
judiciara de executare. 
    Art. 90 - Ascultarea persoanei arestate 
    (1) Ascultarea persoanei arestate se face de un complet format din doi judecatori ai sectiei 
penale a curtii de apel competente, în termen de maximum 48 de ore de la arestare, cu 
participarea procurorului, a aparatorului persoanei arestate si, daca este cazul, a unui 
interpret, în conformitate cu dispozitiile Codului de procedura penala. 
    (2) Persoana arestata va fi întrebata, în primul rând, asupra consimtamântului irevocabil la 
predare. 
    (3) Daca persoana arestata consimte la predarea sa, se întocmeste un proces-verbal care va 
fi semnat de catre persoana arestata, membrii completului de judecata, reprezentantul 
Ministerului Public si grefier si în care se consemneaza, daca este cazul, si renuntarea la 
drepturile conferite de regula specialitatii.  
    (4) În toate cazurile, instanta va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca persoana 
arestata si-a dat consimtamântul la predare în mod liber si în deplina cunostinta asupra 
consecintelor juridice ale acestuia, în special asupra caracterului irevocabil. În acelasi fel se 
va proceda referitor la renuntarea la regula specialitatii. 
    (5) Daca persoana arestata nu consimte la predare, instanta procedeaza la ascultarea 
acesteia asupra existentei cauzelor de refuz sau de conditionare a predarii.  



    (6) Instanta poate fixa, în conditiile prezentei legi, un termen pentru administrarea 
probelor propuse de persoana arestata si de procuror cu privire la cauzele de refuz sau de 
conditionare a predarii. 
    (7) În toate cazurile, reprezentantul Ministerului Public va pune concluzii. 
    Art. 91 - Informatii suplimentare  
    (1) Când mandatul european transmis nu contine informatiile prevazute la art. 79 alin. (1), 
autoritatea judiciara de executare va solicita autoritatii judiciare emitente informatiile omise. 
De asemenea, va putea solicita orice informatii suplimentare privind motivele de refuz sau de 
conditionare a executarii mandatului.  
    (2) În acest scop, autoritatea judiciara de executare fixeaza un termen în care sa fie 
transmise informatiile suplimentare, tinând cont de termenele maxime prevazute la art. 95 
din prezenta lege. 
    Art. 92 - Predarea temporara sau interogatoriul persoanei urmarite  
    (1) În situatiile prevazute la art. 81 alin. (1) lit. a), daca autoritatea judiciara emitenta o 
solicita, se va putea aproba predarea temporara a persoanei urmarite în statul emitent al 
mandatului sau se va proceda la luarea unei declaratii acestei persoane. 
    (2) În cazul în care s-a acordat predarea temporara a persoanei detinute, aceasta se va 
efectua în conditiile si pe durata stabilite de comun acord cu autoritatea judiciara emitenta. În 
toate cazurile, persoana urmarita va trebui sa se întoarca în România pentru a participa la 
desfasurarea procedurii de predare în baza mandatului european de arestare. 
    (3) În cazul în care nu se acorda predarea temporara sau aceasta nu este solicitata, 
autoritatea judiciara de executare româna procedeaza la luarea unei declaratii persoanei 
urmarite, dupa caz, cu participarea persoanei desemnate de autoritatea judiciara emitenta, în 
conformitate cu legea statului emitent. Ascultarea persoanei urmarite se face potrivit 
prevederilor Codului de procedura penala  român si în conditiile stabilite potrivit întelegerii 
dintre autoritatile judiciare vizate . În toate cazurile se vor respecta drepturile procesuale ale 
persoanei urmarite. 
    Art. 93 - Masuri 
    (1) În cursul procedurii, autoritatea judiciara de executare, ascultând si concluziile 
procurorului, va dispune fie arestarea provizorie, fie punerea în libertate a persoanei 
urmarite, în acest din urma caz luând toate masurile necesare pentru a evita fuga persoanei 
urmarite. 
    (2) Autoritatea judiciara de executare va decide tinând cont de circumstantele cazului si de 
necesitatea asigurarii executarii mandatului european de arestare. 
    (3) În orice moment al procedurii si tinând seama de circumstantele cauzei, autoritatea 
judiciara de executare, pe baza concluziilor procurorului, va putea dispune încetarea starii de 
arest provizoriu, luând masurile  necesare pentru a evita fuga persoanei urmarite. 
    (4) Împotriva hotarârii pronuntate potrivit dispozitiilor prezentului articol, pot declara 
recurs în fata Sectiei penale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie procurorul si persoana 
urmarita. 
    Art. 94 - Hotarârea asupra predarii 
    (1) Daca persoana urmarita a consimtit sa fie predata statului emitent si Ministerul Public 
nu învedereaza existenta unor motive de conditionare a predarii, autoritatea judiciara de 
executare va dispune predarea acesteia catre statul emitent. 
    (2) Cât timp autoritatea judiciara de executare nu a pronuntat o hotarâre definitiva cu 
privire la mandatul european de arestare, aceasta va asigura conditiile materiale necesare 
pentru ca predarea efectiva a persoanei sa fie posibila dupa luarea acestei hotarâri. 
    (3) Autoritatea judiciara de executare va comunica de îndata autoritatii judiciare emitente 
decizia definitiva referitoare la mandatul european de arestare. 
    (4) Orice refuz al executarii unui mandat european de arestare va fi motivat. 



    Art. 95 - Termene 
    (1) Mandatul european de arestare se solutioneaza si se executa în regim de urgenta. 
    (2) Daca persoana urmarita consimte la predare, hotarârea se pronunta în termen de 10 zile 
de la termenul de judecata la care persoana urmarita si-a exprimat consimtamântul la predare 
si este definitiva si executorie. 
    (3) În cazul în care persoana urmarita nu consimte la predare, hotarârea se pronunta în 
termen de 60 de zile de la arestare. 
    (4) Când, pentru motive justificate, nu se poate pronunta o hotarâre în termenele prevazute 
la alineatele precedente, instanta poate amâna pronuntarea pentru 30 de zile, comunicând 
autoritatii judiciare emitente aceasta împrejurare, precum si motivele amânarii si mentinând 
masurile necesare în vederea predarii. 
    (5) Când, din motive exceptionale, nu pot fi respectate termenele prevazute în prezentul 
articol, autoritatea judiciara de executare româna va informa Eurojust, precizând motivele 
întârzierii. 
    Art. 96 - Predarea persoanei urmarite 
    (1) Predarea se realizeaza de catre politie, dupa o informare prealabila a autoritatii 
desemnate în acest scop de catre autoritatea judiciara emitenta asupra locului si datei fixate, 
în termen de 10 zile de la pronuntarea hotarârii judecatoresti de predare. 
    (2) Daca, din motive independente de vointa unuia dintre statele emitente sau de 
executare, predarea nu se poate efectua în acest termen, autoritatile judiciare implicate vor 
intra imediat în contact pentru a fixa o noua data de predare. În acest caz, predarea va avea 
loc în termen de 10 zile de la noua data convenita. 
    (3) În mod exceptional, predarea poate fi amânata temporar, pentru motive umanitare 
serioase, cum ar fi existenta unor temeiuri suficiente pentru a se crede ca predarea va 
periclita, în mod evident, viata sau sanatatea persoanei solicitate. Executarea mandatului 
european de arestare va avea loc imediat ce aceste motive înceteaza sa existe. În acest sens, 
autoritatea judiciara executoare va informa de îndata autoritatea judiciara emitenta si 
împreuna vor conveni o noua data de predare. În acest caz, predarea va avea loc în termen de 
10 zile de la noua data astfel convenita. 
    (4) În cazul în care sunt depasite termenele maxime pentru predare, fara ca persoana în 
cauza sa fie primita de catre statul emitent, se va proceda la punerea în libertate a persoanei 
urmarite, fara ca acest fapt sa constituie un motiv de refuz al executarii unui viitor mandat 
european de arestare, bazat pe aceleasi fapte. 
    (5) În toate cazurile, în momentul predarii, autoritatea judiciara de executare româna va 
aduce la cunostinta autoritatii judiciare emitente durata privarii de libertate pe care a suferit -o 
persoana la care se refera mandatul european de arestare, cu scopul de a fi dedusa din 
pedeapsa sau din masura de siguranta care se va aplica. 
    Art. 97 - Predarea amânata sau conditionata 
    (1) Când persoana urmarita este urmarita penal sau judecata de autoritatile judiciare 
române pentru o fapta diferita de cea care motiveaza mandatul european de arestare, 
autoritatea judiciara de executare româna, chiar daca s-a dispus executarea mandatului, va 
putea amâna predarea pâna la terminarea judecatii sau pâna la executarea pedepsei. 
    (2) În situatia prevazuta la alin. (1), daca autoritatea judiciara emitenta o solicita, 
autoritatea judiciara de executare româna poate dispune predarea temporara a persoanei 
urmarite, în conditiile stabilite printr-un acord încheiat în scris cu autoritatea judiciara 
emitenta. 
    Art. 98 - Remiterea de obiecte 
    (1) La cererea autoritatii judiciare emitente sau din oficiu, autoritatea judiciara de 
executare româna va dispune remiterea, în conformitate cu legea româna, a obiectelor care 
constituie mijloace materiale de proba sau au fost dobândite de persoana solicitata ca urmare 



a savârsirii infractiunii care sta la baza emiterii mandatului european de arestare, fara a aduce 
atingere drepturilor pe care statul român sau tertii le pot avea asupra acestora. Obiectele se 
restituie la terminarea procesului penal. 
    (2) Obiectele prevazute la alin. (1) se remit chiar si atunci când mandatul european de 
arestare nu se poate executa din cauza decesului sau evadarii persoanei urmarite. 
    (3) În cazul în care bunurile sunt supuse confiscarii în România, autoritatea judiciara de 
executare va putea refuza remiterea acestora sau va putea sa o efectueze temporar, daca acest 
lucru este necesar bunei desfasurari a procesului penal aflat pe rolul autoritatilor judiciare 
române. 
    Art. 99 - Concursul de cereri 
    (1) În cazul în care doua sau mai multe state membre au emis un mandat european de 
arestare în legatura cu aceeasi persoana, autoritatea judiciara de executare româna va decide 
asupra prioritatii de executare, tinând seama de toate circumstantele si, în specia l, de locul 
savârsirii si gravitatea infractiunii, de data emiterii mandatelor, precum si de împrejurarea ca 
mandatul a fost emis în vederea urmaririi penale, a judecatii sau în vederea executarii unei 
pedepse sau a unei masuri de siguranta. Autoritatea judiciara de executare româna va putea 
solicita, daca este cazul, avizul Eurojust cu privire la aceasta hotarâre. 
    (2) În cazul concurentei între un mandat european de arestare si o cerere de extradare 
prezentata de catre un stat tert, autoritatea judiciara de executare româna va decide luând în 
considerare toate circumstantele si în special cele prevazute la alin. (1) si cele prevazute în 
conventia de extradare aplicabila în relatia cu statul tert. În cazul în care va da prioritate 
cererii de extradare, se vor aplica dispozitiile titlului II. 
    (3) În cazul în care decide sa se acorde întâietate cererii de extradare, autoritatea judiciara 
de executare româna va aduce acest lucru la cunostinta autoritatii emitente a mandatului 
european de arestare. 
    (4) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere obligatiilor derivate din calitatea de 
parte la Statutul Curtii Penale Internationale. 
 

     
    Anexa 
 
MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE 
 
    Prezentul mandat este emis de catre .............................. autoritatea judiciara competenta. 
    Solicit arestarea si predarea în sarcina autoritatilor judiciare a persoanei mentionate în 
continuare, .............................. (în vederea efectuarii urmaririi penale sau a executarii unei 
pedepse sau a unei masuri de siguranta privative de libertate). 
    a) Informatii referitoare la identitatea persoanei urmarite: 
    Numele: ....................................................................................................................... 
    Prenumele: ...................................................................................................................  
    Numele avut înaintea casatoriei (daca este cazul) ........................................................... 
    Porecla (daca este cazul): ............................................................................................. 
    Sexul: .......................................................................................................................... 
    Cetatenia: .................................................................................................................... 
    Data nasterii: ............................................................................................................... 
    Locul nasterii: ..............................................................................................................  
    Resedinta si/sau domiciliul cunoscut: .............................................................................  
    Limba (limbile) pe care le întelege persoana urmarita (daca sunt cunoscute): .................. 
    Trasaturi fizice particulare/descrierea persoanei urmarite: .............................................. 



    Fotografia si amprentele digitale ale persoanei urmarite, daca sunt disponibile si se pot 
trimite, sau adresa persoanei care poate fi contactata cu scopul de a le obtine sau pentru a 
obtine o caracterizare a ADN (daca nu s-a inclus o astfel de informatie si se dispune de ea 
pentru transmiterea sa) 
    b) Actul pe care se întemeiaza mandatul de arestare 
    1. Mandatul de arestare sau hotarârea judecatoreasca definitiva: ................................ 
    T ipul: ........................................................................................................................ 
    Hotarârea judecatoreasca definitiva si executorie: ....................................................... 
    Referinta: ..................................................................................................................  
    c) Indicatii privind durata pedepsei: 
    1. Durata maxima a pedepsei sau a masurii de siguranta privative de libertate care se poate 
aplica pentru infractiune sau infractiuni:  
    .................................................................................................................................. 
    2. Durata pedepsei sau a masurii de siguranta privative de libertate aplicate: ................  
    Pedeapsa care ramâne de executat: ............................................................................ 
    d) Hotarârea pronuntata în lipsa si în cadrul unei proceduri judecatoresti în timpul careia 
persoana era absenta sau nereprezentata: 
    - Persoana despre care este vorba a fost citata personal sau informata prin alte mijloace cu 
priv ire la data si locul sedintei în care s-a pronuntat hotarârea în lipsa 
    - Persoana în cauza nu a fost citata personal si nici informata prin alte mijloace cu privire 
la data si locul sedintei în care s-a dictat hotarârea în lipsa, însa dispune de urmatoarele 
garantii juridice dupa predarea catre autoritatile judiciare (daca astfel de garantii se pot 
prezenta anticipat): 
    Precizarea garantiilor juridice: .................................................................................... 
    ................................................................................................................................. 
    e) Infractiunea (infractiunile): 
    Prezentul mandat se refera la un total de .......... infractiune/infractiuni. 
    Descrierea circumstantelor în care s-a/s-au comis infractiunea/infractiunile, inclusiv 
momentul (data si ora), locul si gradul de participare la aceasta/acestea a persoanei urmarite: 
    ................................................................................................................................. 
    Natura si încadrarea juridica a infractiunii sau infractiunilor si dispozitia legala sau codul 
aplicabil: 
    ................................................................................................................................. 
    I. Sa se marcheze casutele corespunzatoare daca este vorba de una sau de mai multe dintre 
urmatoarele infractiuni, sanctionate în statul membru emitent cu o pedeapsa de cel putin trei 
ani, asa cum sunt definite în dreptul statului membru emitent: 
    ?  apartenenta la un grup infractional organizat; 
    ?  terorism; 
    ?  infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni în legatura cu traficul de persoane; 
    ?  traficul de migranti; 
    ?  exploatarea sexuala a copiilor si pornografia infantila; 
    ?  infractiuni privind traficul de droguri sau precursori; 
    ?  infractiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materiilor 
explozive, materialelor nucleare si al altor materii radioactive; 
    ?  infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni în 
legatura directa cu infractiunile de coruptie si infractiuni împotriva intereselor financiare ale 
Comunitatilor Europene; 
    ?  spalarea banilor; 
    ?  falsificare de moneda si alte valori, falsificare de valori straine, inclusiv falsificarea 
monedei euro; 



    ?  infractiuni savârsite prin intermediul retelelor si sistemelor informatice sau de 
comunicatii; 
    ?  infractiuni împotriva mediului înconjurator, inclusiv traficul ilegal al speciilor animale 
protejate si al speciilor si varietatilor vegetale protejate; 
    ?  ajutorul la intrarea si sederea în situatii ilegale; 
    ?  omuciderea voluntara, vatamarea corporala grava; 
    ?  traficul de tesuturi sau organe umane; 
    ?  lipsirea de libertate în mod ilegal, arestarea nelegala si cercetarea abuziva; 
    ?  rasismul si xenofobia; 
    ?  tâlharia si pirateria; 
    ?  trafic ilegal de bunuri culturale, inclusiv antichitatile si operele de arta; 
    ?  înselaciune; 
    ?  deturnare de fonduri; 
    ?  infractiuni contra proprietatii intelectuale; 
    ?  înselaciunea cu privire la calitatea marfurilor; 
    ?  fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals; 
    ?  trafic ilegal de substante hormonale si alti factori de crestere; 
    ?  trafic de vehicule furate; 
    ?  viol; 
    ?  sclavie; 
    ?  distrugere si distrugere calificata, savârsita prin incendiere, explozie sau prin orice alt 
asemenea mijloc si daca rezulta pericol public; 
    ?  infractiuni pentru care competenta de judecata apartine Curtii Penale Internationale; 
    ?  sechestrare de aeronave si vapoare; 
    ?  sabotaj. 
    II. Descrierea detaliata a infractiunii sau infractiunilor, altele decât cele enumerate la 
punctul I: 
    ................................................................................................................................. 
    f) Alte circumstante privind fapta sau persoana învinuitului/inculpatului (informatie 
facultativa): 
    (N.B. Se pot include observatii asupra extrateritorialitatii, suspendarii termenelor de 
prescriptie.) 
    ................................................................................................................................. 
    g) Prezentul mandat se refera, de asemenea, la remiterea obiectelor care pot constitui 
mijloace materiale de proba. 
    Prezentul mandat se refera de asemenea la remiterea obiectelor aflate în posesia persoanei 
urmarite pentru savârsirea infractiunii: 
    Descrierea si localizarea obiectelor (în cazul în care sunt cunoscute): 
    ................................................................................................................................. 
    h) Infractiunea sau infractiunile pentru care s-a emis prezentul mandat sunt sanctionate cu 
pedeapsa detentiunii pe viata: 
    - dispozitiile legale ale statului membru emitent care prevad revizuirea pedepsei aplicate 
sau liberarea conditionata, dupa executarea a cel putin 20 de ani din pedeapsa aplicata, 
    si/sau 
    - dispozitiile legale ale statului membru emitent care prevad aplicarea masurilor de 
clementa la care are drept persoana în cauza, în conformitate cu dreptul sau practica statului 
membru emitent, ce pot determina neexecutarea pedepsei. 
    i) Autoritatea judiciara emitenta a prezentului mandat: 
    Denumirea oficiala: ................................................................................................... 
    Numele reprezentantului sau: .................................................................................... 



    Functia: ................................................................................................................... 
    Referinta dosarului: .................................................................................................. 
    Adresa: ................................................................................................................... 
    Nr. de tel: (prefixul tarii) (prefixul orasului) (...) ......................................................... 
    Nr. de fax: (prefixul tarii) (prefixul orasului) (...) ........................................................  
    E-mail: .................................................................................................................... 
    Adresa persoanei de contact (competenta pentru efectuarea predarii efective): ......... 
    ............................................................................................................................... 
    În cazul în care se desemneaza o autoritate centrala pentru transmiterea si receptarea 
mandatelor de arestare europene: 
    Numele autoritatii centrale: ......................................................................................  
    Persoana de contact, daca este cazul (functia/gradul si numele): ............................... 
    Adresa: .................................................................................................................. 
    Nr. de tel: (prefixul tarii) (prefixul orasului) (...) ........................................................ 
    Nr. de fax: (prefixul tarii) (prefixul orasului) (...) ....................................................... 
    E-mail: ...................................................................................................................  
    Semnatura autoritatii judiciare emitente, a reprezentantului sau a amândurora: 
    .............................................................................................................................. 
    Numele: ................................................................................................................ 
    Functia: ................................................................................................................. 
    Data: ..................................................................................................................... 
 
    T imbru oficial (daca exista) 
 
 
 
 


