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ABSTRACT: Indiferent că o persoană condamnată a avut sau nu cunoștință de procesul 

desfășurat împotriva sa, atât timp cât a fost judecată și condamnată în lipsă constituie un 

motiv serios, temeinic și legal ca să nu ceară rejudecarea în caz de extrădare în baza unui 

mandat European de arestare. 
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Într-o decizie destul de recentă a Î.C.C.J din România
1
 se spune că simplul fapt că 

petentul-condamanat a fost prezent la cel puțin unul din termenele de judecată în fața 

instanței de fond, după care s-a „sustras de la judecată” plecând în străinătate, este 

suficient pentru respingerea cererii sale de rejudecare. 

Potrivit art. 522 alin.1 din Codul de procedură penală român, în cazul în care se cere 

extrădarea în baza unui mandat european de arestare a unei persoane judecate și 

condamnate în lipsă, cauza va putea fi  rejudecată de către instanța care a judecat în primă 

instanță la cererea condamnatului.
2
 

Este de observat, ca o regulă generală că extrădarea
3
 ca și rejudecarea

4
 sunt 

facultative, iar ca o regulă specială și în primul caz (totuși extrădarea se va acorda, dacă 

partea solicitantă dă asigurări apreciate ca suficiente pentru a garanta persoanei a cărei 

extrădare este cerută dreptul la o nouă procedură de judecată care să îi salvagardeze 

                                                           
 Autorul este profesor dr. la Departamentul de drept si Administratie Publica din cadrul Universității Petru 

Maior din Tîrgu Mureș. 
1 Decizia nr 4121 din data de 12 decembrie 2012, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, România – 
nepublicată. 
2 Art. 522 alin. 1 în această formă a fost introdus în Codul de procedură penală român prin art. XVIII pct. 65 din 

Legea nr. 202/2010 publicată în M. Of. al României Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010. 
3 Al doilea Protocol Adițional la Convenția europeană de extradare, Titlul III, art. 3 – judecata în lipsă. Despre 

extrădare a se vedea și Dragoș Chilea, The European regulation of extradition, în Revista Curentul Juridicnr. 

2/2013, pp.36-48. 
4 Art. 522 alin. 1 Codul de procedură penală român. 
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dreptul la apărare)
5
 și în al doilea caz (totuși extrădarea se va acorda dacă statul solicitant 

dă asigurări apreciate ca suficiente pentru a garanta persoanei a cărei extrădare este cerută 

dreptul la o nouă procedură de judecată care să îi salvagdeze dreptul la apărare)
6
, chiar 

dacă este vorba de o extrădare pasivă statul solicitant trebuie să dea asigurări (garanții) 

apreciate ca fiind suficiente pentru rejudecarea cauzei. Și de ce ar fi altfel în cazul 

extrădării active? 

Odată cu emiterea și punerea în executare a mandatului european de arestare, cumulată 

cu predarea către statul solicitant a persoanei arestate și judecate în lipsă, se naște vocația 

acesteia de a cere rejudecarea cauzei potrivit prevederilor art. 522 alin. 1 Cod pr. penală 

român, coroborat cu dispozițiile art. 405-408 Cod pr. penală (regulile admisibilității în 

materia revizuirii), art. 71 alin. 2  și art. 92 alin. 2 din Legea 302/2004 privind cooperarea 

judiciară internațională în materie penală. 

Din textele de mai sus, reiese că legiuitorul național, bazat pe legislația europeană a 

introdus o procedură nouă, specială, de judecată în considerarea și consolidarea  asigurării 

dreptului la apărare al unei persoane condamnate în lipsă, bazată pe exercițiul real într-un 

proces a principiului nemijlocirii, oralității și mai ales a contradictorialității, principii de 

care nu s-a uzat în procesul penal în cazul lipsei inculpatului. (art. 289 din Codul de 

procedură penală român). 

Această procedură nouă, ce împrumută elemente din procedura specială  a revizuirii 

are o fază prealabilă și anume o fază de admitere în principiu, căreia i se aplică 

prevederile art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală român, în baza căreia 

judecătorul este ținut să verifice cum s-a făcut judecata de fond, în lipsa inculpatului sau 

nu ș.a.m.d. 

În cadrul fazei de admitere în principiu judecătorul verifică dacă persoana condamnată 

a avut sau nu cunoștință de proces. Dacă a fost prezentă, chiar și o singură dată, dacă a 

fost citată la adresa indicată, dacă au mai multe, fiecare în parte, în aprecierea unor 

instanțe fiind suficient pentru a se respinge cererea de rejudecare. „Dreptul persoanei 

extrădate de a beneficia de rejudecarea unei cauze poate fi restricționat numai în situația în 

care persoana condamnată a fost prezentă la unul din termenele de judecată sau la 

pronunțarea hotărârilor ori a avut cunoștință despre desfășurarea judecății.”
7
 

În acest caz se consideră că inculpatul a avut o conduită procesuală culpabilă și ca 

atare conduita sa nu poate fi protejată de prescripțiile art. 34 din Legea 302/2004 privind 

cooperarea judiciară internațională în materie penală. 

În jurisprudența română, s-a evidențiat și un alt punct de vedere, în sensul că, cererea 

de rejudecare este admisibilă chiar dacă persoana condamnată a fost prezentă numai la 

unul dintre termene sau dacă a avut cunoștință de proces. 

Dacă prevederile art. 522 alin. 1 din Codul de procedură penală român reprezintă 

regula generală și cere drept condiție pentru rejudecare extrădarea unei persoane judecate 

                                                           
5 Al doilea Protocol Adițional la Convenția europeană de extrădare, Titlul III, art. 3. 
6 Art. 32 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, publicată în 

M. Of. Al României, Partea I. 
7 Decizia penală nr. 5424 din data de 13 noiembrie 2007 – Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, 
nepublicată. 
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și condamnate în lipsă, norma specială o regăsim în art. 72 alin. 2 din Legea 302/2004, 

modificată, care cere clar ca persoana extrădată să fi fost condamnată în lipsă
8
. 

Prin urmare, potrivit principiului incident „specialia generalibus derogant”, pentru 

rejudecare, într-o interpretare restrictivă ar fi suficiente condițiile cerute de norma specială 

(aplicare stricto sensu). 

Din economia textului legal și a Convenției europene de extrădare (Paris 13 decembrie 

1957) și a actelor adiționale reies condițiile pentru a se putea trece la faza a doua – 

rejudecarea, și anume: 

 o condamnare definitivă pronunțată de o instanță națională; 

 emiterea unui mandat de arestare european; 

 Cerere de extrădare a autorităților statului solicitant; 

 Cerere de rejudecare pe care o poate face doar persoana condamnată; 

 Persoana condamnată să fi lipsit de la judecată și condamnare (art. 72 alin. 2 din 

Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 224/2006 prevede: „dacă extrădatul a fost 

condamnat în lipsă el va fi rejudecat, la cerere, cu respectarea drepturilor prevăzute de art. 

34 alin. 1”). 

În jurisprudența română s-a afirmat că predarea voluntară autorităților a unei persoane 

condamnate în condițiile în care există un mandat european de arestare preventivă (chiar 

nepus în executare și o cerere de extrădare) face de neacceptat rejudecarea deoarece nu ar 

fi îndeplinite cerințele pentru admiterea în principiu a cererii
9
. 

Acceptând teza că este suficient ca „persoana care face cererea de rejudecare să fi fost 

condamnată în lipsă”, înseamnă că dreptul său la apărare poate fi respectat numai în cazul 

în care i se oferă această posibilitate și anume cauza să fie rejudecată. A repeta judecata, 

de această dată, în prezența inculpatului, constituie o garanție că nicio persoana 

nevinovată nu va fi condamnată
10

.  

Dacă față de dispozițiile inițiale ale art. 522 alin. 1 Codul de procedură penală român, 

care pentru admiterea cererii de rejudecare cerea ca judecată să fi fost în lipsă, iar ulterior 

ca persoana să fi fost judecată și condamnată în lipsă, prevederile art. 72 alin. 2 din Legea 

nr. 302/2004, modificată prin Legea nr. 224/2006, cer pentru admiterea unor cereri cu un 

astfel de obiect ca persoana să fi fost numai condamnată în lipsă, adică să fi lipsit de la 

pronunțarea hotărârii de condamnare. 

Tocmai pentru a se garanta și asigura dreptul la apărare a unei persoane deja 

condamnate, este de observat că potrivit normelor generale europene de protecție a 

                                                           
8 Posibilitatea unei eventuale contradicții între prevederile legale în materie și cele ale legii fundamentale se 
circumscrie sferei controlului de constituționalitate exercitat în România de către Curtea Constituțională  – a se 

vedea  Daniela Valea, Sistemul de control de constituționalitate în România, Editura Universul Juridic, 

București, 2010, pp. 298-305; Daniela Cristina Valea, The Constitututional Court of Romania – an innovation in 
the Romanian constitutional system, in Revista „Curentul Juridic”, nr. 1/2010, pp. 54-62  
9 Decizia nr. 297 din 11 iulie 2012 – Curtea de Apel Oradea, secția penală și pentru cauze cu minori, Buletinul 

Curților de Apel  nr. 8-9 /2013 p. 45.  
10 Despre mijloacele de protecție și garantare a drepturilor și libertăților fundamentale – a se vedea Daniela 

Cristina Valea, Constitutional justice – between the role of guarantor of the supremacy of the Constitution and 

the role of the protector of the fundamental rights and freedoms. Case study - Romania, în Revista „Curentul 
Juridic”, nr. 3/2013, pp. 21-26. 



 

 

 

 

 

62                                                                                    Lucian CHIRIAC                                                  

 

drepturilor omului
11

 orice stat solicitant poate refuza extrădarea în lipsa unor garanții 

privind aplicarea procedurii de rejudecare și a respectării dreptului la apărare
12

. 

Odată ce legea română, Legea nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 224/2006, 

prevede ca și condiție doar simpla condamnare în lipsă, nu vedem de ce judecătorul român 

suplimentează această condiție cu încă o condiție și anume sustragerea în mod culpabil de 

la desfășurarea procesului penal („dreptul la apărare a fost asigurat de un avocat din 

oficiu, nu a fost în vreun fel încălcat, iar petentul știa că are posibilitatea angajării unui 

avocat ales și cunoștea faptul că are un proces în derulare”)
13

. 

Garanția cerută de legiuitorul român o dublează pe cea privind principiile de 

desfășurare ale unui proces penal
14

. Pentru a garanta aflarea adevărului nimic nu este prea 

puțin nici chiar repetarea unui proces penal dar în haina reînnoită de exercițiul dreptului la 

apărare bazat pe contradictorialitatea administrării probelor
15

. 

În concluzie, credem că în fața cererii persoanei condamnate în lipsă prin care solicită 

rejudecarea cauzei, judecătorul are obligativitatea și nu facultatea de a-i da curs, cu atât 

mai mult cu cât este posibil ca fără această garanție ce ocrotește prezumția de nevinovăție, 

statul solicitat să nu fi admis niciodată cererea de extrădare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
11 Dragoș Chilea, European Union common policy in criminal matters through punishment'sharmonization, în 
Revista „Curentul Juridic”, nr. 1/2010, pp. 40-53. Despre influența dreptului european și a jurisprudenței CEDO 

– a se vedea Ramona Mihaela Coman, Reasoning for ordering the custody on remand in the light of ECHR 

jurisprudence, în Revista „Curentul Juridic”, nr. 3/2013, pp. 35-39.  
12 Dragoș Chilea, The European regulation of extradition, în Revista „Curentul Juridic”, nr. 2/2013, pp. 36-48. 
13 Decizia penală nr. 4121 din 12 decembrie 2012 – Înalta Curte de Casație și Justiție a României(dosar nr. 

2263/102/2012) – nepublicată. 
14 Despre dreptul la un proces echitabil, a se vedea Dragoș Chilea, The right to a fair trail, în revista „Curentul 

Juridic”, nr. 3/2010, pp. 29-50. 
15 Despre „(in)egalitatea armelor” în procesul penal – a se vedea Dragoș Chilea, Some aspects regarding the 
inequality of arms in the Romanian criminal Law, în Revista „Curentul Juridic”, nr. 3/2013, pp. 27-34. 


