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I. PRELIMINARII 
 

În urma proclamării suveranităţii şi independenţei sale, Republica Moldova s-a integrat 
treptat în ansamblul divers de raporturi interstatale care vizează multiple direcţii, o importanţă 
particulară revenind relaţiilor mutuale de asistenţă şi cooperare. Din 1992 încoace RM a 
dezvoltat un număr impunător de legături de reciprocitate, prin aderarea şi ratificarea diferitor 
instrumente internaţionale multilaterale (tratate şi convenţii) şi prin încheierea de convenţii 
bilaterale de colaborare cu statele interesate. Domeniul cooperării juridice în materiile civilă şi 
penală se prezintă a fi unul de o importanţă specială pentru funcţionarea eficientă a statului 
moldav şi operarea coerentă a justiţiei naţionale.  

În materia dreptului civil şi a procedurii civile se impune necesitatea studierii actelor 
internaţionale care reglementează obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, recunoaşterea şi 
executarea sentinţelor arbitrale emise în alte state, statutul copiilor născuţi în afara căsătoriei, 
executarea hotărârilor adoptate în străinătate, executarea hotărârilor adoptate în RM pe teritoriul 
altor state, succesiunea, adopţia, aspectele procedurale aferente etc.  

În materia dreptului penal şi a procedurii penale de asemenea multiple instrumente 
internaţionale sunt susceptibile unui studiu aprofundat, precum cele relative la lupta cu 
criminalitatea transnaţională organizată şi corupţia, lupta cu terorismul internaţional şi 
suprimarea finanţării acestuia, reprimarea traficului de persoane, reprimarea traficului ilicit de 
stupefianţi şi substanţe psihotrope, combaterea infracţiunilor din domeniul informaticii, asistenţa 
juridică în materie penală, extrădarea, transferul persoanelor condamnate, transferul procedurilor 
în materie penală etc. 

În fine, cercetarea problematicii cooperării interstatale în materiile civilă şi penală va 
direcţiona audienţii INJ spre o formare profesională actualizată.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 
 

La nivel de cunoaştere La nivel de aplicare La nivel de integrare 
- să definească noţiunile de 
cooperare în materie civilă şi 
cooperare în materie penală, 
- să cunoască aspectele civile 
ale cooperării, 
- să descrie modalităţile 
efectuării cooperării în materie 
penală, 
- să identifice actele de 
procedură în materie civilă, 
- să distingă actele de 
procedură în materie penală,  
- să explice procedurile de 
recunoaştere şi executare a 
hotărârilor judecătoreşti în 
materie civilă şi penală, 
- să explice specificul 
cooperării privind starea civilă 
şi încuviinţarea adopţiei, 
- să cunoască particularităţile 
raporturilor de cooperare 
privind stabilirea pensiei de 
întreţinere şi deschiderii 
succesiunii, 
- să identifice elementele 
distincte ale extrădării, 
- să stabilească mecanismele 
de transfer a procedurilor 
penale şi a persoanelor 
condamnate, 
- să determine instrumentele 
internaţionale relevante în 
materia de cooperare. 

- să interpreteze normele 
naţionale care reglementează 
aspectele asistenţei juridice în 
materiile penală şi civilă, 
- să aplice prevederile 
pertinente ale instrumentelor 
internaţionale din domeniul 
cooperării juridice, 
- să utilizeze mecanismele 
convenţionale existente în 
vederea efectuării de transfer 
de acte şi proceduri interne, 
- să delimiteze domeniul de 
aplicare al convenţiilor prin 
stabilirea rezervelor declarate 
de RM, 
- să realizeze particularităţile 
cooperării juridice în materie 
civilă şi cele ale cooperării în 
materie penală, 
- să analizeze aspectele 
problematice şi lacunare 
constatate în cadrul cooperării 
juridice. 

- să estimeze rolul şi 
importanţa legislaţiei naţionale 
în contextul dezvoltării 
raporturilor de asistenţă 
juridică, 
- să aprecieze impactul 
instrumentelor internaţionale 
în ordonarea coerentă a 
relaţiilor interstatale 
contemporane, 
- să ia atitudini faţă de 
aspectele problematice şi 
lacunare ale cooperării în 
materiile civilă şi penală, 
- să propună soluţii şi 
recomandări pentru depăşirea 
lacunelor şi rezolvarea 
problemelor constatate. 
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III.  ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Codul 
disciplinei 

Semestrul Numărul de ore Evaluarea 
finală 

Responsabil de 
disciplină curs Seminare 

F.O. III - 10 Colocviu 
diferenţiat 

Scobioală (Sârcu) 
Diana 

 
 

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 
 Tematica şi repartizarea orientativa a orelor de seminar: 
 

Nr. Crt. Tema Realizarea în 
timp (ore) 

1. Actele de procedură în domeniul cooperării în materie civilă şi 
materie penală 2 

2. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în domeniul 
cooperării în materie civilă şi materie penală 2 

3. Cooperarea în materie civilă: starea civilă şi succesiunea 2 

4. Cooperarea în materie civilă: pensia de întreţinere şi adopţia 2 

5. Cooperarea în materie penală: Transferul persoanelor condamnate, 
transferul de proceduri penale, extrădarea 2 

 Total 10 
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 
 
 
 
- Să definească termenele de cooperare juridică 
în materie civilă şi cooperare juridică în 
materie penală, 
- să delimiteze cadrul legal aplicabil privind 
actele de procedură în materiile civilă şi 
penală, 
- să explice modalităţile de luare a legăturii, 
- să relateze despre limbile de comunicare 
utilizabile, 
- să argumenteze condiţiile de fond şi de formă 
ale cererii de asistenţă, 
- să determine situaţiile de neexecutare a 
cererii, 
- să stabilească particularităţile procedurilor de 
citare a martorilor şi experţilor, 
- să estimeze importanţa comisiilor rogatorii 
internaţionale, 
- să stabilească specificul audierii prin 
teleconferinţă în domeniul cooperării în 
materie penală, 
- să explice procedurile specifice privind 
solicitarea cazierului judiciar 
- să identifice condiţiile de valabilitate a actelor 
solicitate. 

1. Actele de procedură în domeniul 
cooperării în materie civilă şi materie 
penală 
Aspecte introductive 
 
Fundamentul juridic 

(a) Convenţiile multilaterale 
(b) Convenţiile bilaterale 
(c) Legislaţia naţională 

 
Comunicarea de acte judiciare 

(a) Modul de legătură şi limba de 
comunicare 

(b) Cererea de asistenţă, conţinutul şi 
forma ei 

(c) Proba şi termenele notificării 
(d) Neexecutarea cererii 

 
Citarea martorilor şi experţilor 
 
Comisiile rogatorii internaţionale (inclusiv 
audierea prin teleconferinţă) 
 
Solicitările de informaţii şi acte extrajudiciare 
(inclusiv cazier judiciar) 
 
Valabilitatea actelor 

 
 
- Să exemplifice actele internaţionale şi legile 
naţionale pertinente, 
- să determine modalităţile de legătură în 
vederea recunoaşterii hotărârilor pronunţate de 
instanţele naţionale, 
- să estimeze importanţa condiţiilor de 
întocmire a cererii de recunoaştere, 
- să argumenteze necesitatea anexării de acte 
obligatorii, 
-  să explice procedura de examinare a cererii 
transmise şi de notificare a solicitantului, 
- să estimeze specificul procedurii privind 
recunoaşterea hotărârilor străine pe teritoriul 
RM, 
- să demonstreze distincţia procedurii de 
recunoaştere a hotărârilor arbitrale 
internaţionale, 
- să stabilească procedura executorie a 
hotărârilor judecătoreşti străine şi arbitrale 
internaţionale pe teritoriul RM, 
- să demonstreze eficacitatea activităţii 

2. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
judecătoreşti în domeniul cooperării în 
materie civilă şi materie penală 
Fundamentul juridic 

(a) Convenţiile multilaterale 
(b) Convenţiile bilaterale 
(c) Legislaţia naţională 

 
Recunoaşterea hotărârilor civile naţionale peste 
hotare şi a celor străine pe teritoriul RM 

(a) Modul de legătură 
(b) Cererea şi condiţiile de întocmire ale ei 
(c) Actele obligatorii 
(d) Procedura de examinare a cererii şi de 

notificare a solicitantului 
 
Recunoaşterea hotărârilor arbitrale 
internaţionale 

(a) Modul de legătură 
(b) Cererea şi condiţiile întocmirii sale 
(c) Actele obligatorii 
(d) Procedura de recunoaştere şi de 

notificare a solicitantului 
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autorităţii competente de executare, 
- să determine aspectele particulare ale 
recunoaşterii hotărârilor în materie penală pe 
teritoriul RM, 
- să stabilească efectele recunoaşterii, 
- să argumenteze importanţa recunoaşterii şi 
executării sentinţelor pronunţate de instanţele 
naţionale peste hotarele ţării, 
- să dezvolte procedura tranzitului, 
- să evalueze aspectele particulare ale 
recunoaşterii şi executării hotărârilor penale 
străine în partea care ţine de acţiunea civilă. 

 
Executarea hotărârilor judecătoreşti străine în 
materie civilă şi a hotărârilor arbitrale 
internaţionale pe teritoriul RM 

(a) Emiterea titlului executoriu 
(b) Autoritatea competentă de executare 
(c) Procedura executorie 

 
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale 
străine pe teritoriul RM 

(a) Modul de legătură şi limba de 
comunicare 

(b) Procedura de recunoaştere şi executare 
(c) Efectele recunoaşterii 
(d) Aspectele specifice ale recunoaşterii şi 

executării sentinţelor penale naţionale 
peste hotarele RM 

(e) Tranzitul 
(f) Aspectele particulare ale recunoaşterii 
şi executării hotărârilor penale străine 
în partea care ţine de acţiunea civilă 

 
 

 
 
- Să delimiteze cadrul legal aplicabil privind 
cooperarea în domeniul stării civile şi materiei 
succesorale, 
- să relateze despre procedura de solicitare a 
actelor de stare civilă şi aspectele aferente 
modului de legătură, 
- să identifice categoriile de solicitanţi şi de 
acte susceptibile de a fi solicitate, 
- să probeze importanţa respectării condiţiilor 
de formă şi fond ale cererii de solicitare, 
- să determine rolul extraselor multilingve în 
contextul european, 
- să identifice aspectele particulare ale materiei 
succesorale, 
- să determine condiţiile obligatorii ale cererii, 
- să descrie ordinea procedurii de executare în 
materia de succesiune. 
 

3. Cooperarea în materie civilă: starea civilă 
şi succesiunea 
 
Fundamentul juridic 

(a) Convenţiile multilaterale 
(b) Convenţiile bilaterale 
(c) Legislaţia naţională 

 
Solicitarea actelor de stare civilă 

(a) Modul de legătură 
(b) Procedura de solicitare a actelor de 

stare civilă 
(c) Limba de comunicare 
(d) Solicitanţii şi actele susceptibile 

solicitării 
(e) Conţinutul şi forma cererii 
(f) Extrasele multilingve în contextul 

european 
Materia succesorală 

(a) Modul de legătură 
(b) Cererea şi condiţiile de întocmire ale ei 
(c) Volumul asistenţei 
(d) Procedura de executare 

 
 
- Să evalueze impactul convenţiilor 
multilaterale şi bilaterale privind cooperarea în 
materie civilă pe marginea stabilirii pensiei de 
întreţinere şi încuviinţării adopţiei, 

4. Cooperarea în materie civilă: pensia de 
întreţinere şi adopţia 
Fundamentul juridic 

(a) Convenţiile multilaterale 
(b) Convenţiile bilaterale 
(c) Legislaţia naţională 
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- să definească instituţiile intermediare şi 
transmiţătoare, 
- să identifice procedura de obţinere a pensiei 
de întreţinere, 
-  să stabilească condiţiile de transmitere a 
dosarului, 
- să determine procedura încuviinţării adopţiei, 
- să identifice aspectele particulare ale practicii 
curente privind adopţia. 

 
Aspectele privind pensia de întreţinere 

(a) Desemnarea instituţiilor intermediare şi 
transmiţătoare 

(b) Obţinerea pensiei de întreţinere 
(c) Transmiterea dosarului 
(d) Cheltuielile aferente 

 
Încuviinţarea adopţiei 

(a) Procedura încuviinţării 
(b) Practica curentă 

 
 
 
- Să exemplifice actele internaţionale şi legile 
naţionale pertinente în materia transferului de 
persoane condamnate şi de proceduri penale,  
- să determine cadrul naţional pertinent în 
materia extrădării, 
- să stabilească aspectele specifice ale 
procedurii de transfer a persoanelor 
condamnate, 
- să evalueze importanţa graţierii şi amnistiei 
asupra situaţiei persoanelor condamnate, 
- să descrie procedurile privind tranzitul, 
- să estimeze impactul preluării procedurilor în 
materie penală, 
- să descrie efectele transferului de proceduri 
penale, 
- să evalueze specificul condiţiilor de 
extrădare, 
- să definească conceptul extrădării active, 
- să definească extrădarea pasivă, 
- să determine efectele extrădării, 
- să argumenteze particularitatea reextrădării, 
- să dezvolte procedurile de tranzit. 
 

5. Cooperarea în materie penală: Transferul 
persoanelor condamnate, transferul de 
proceduri penale, extrădarea 
 
Fundamentul juridic 

(d) Convenţiile multilaterale 
(e) Convenţiile bilaterale 
(f) Legislaţia naţională 

 
Transferul persoanelor condamnate 

(a) Procedura transferului persoanelor 
condamnate 

(b) Graţierea şi amnistia 
(c) Tranzitul 

 
Transferul de proceduri penale 

(a) Preluarea de proceduri în materie 
penală 

(b) Efectele transferului procedurilor 
penale 

(c) Valabilitatea actelor 
(d) Cheltuielile aferente 

 
Extrădarea 

(a) Condiţiile extrădării (privitoare la 
persoane, la fapte, la pedeapsă, la 
competenţă, la procedură) 

(b) Procedura extrădării din/către RM 
(Extrădarea activă/pasivă) 

(c) Efectele extrădării 
(d) Reextrădarea 
(e) Tranzitul 
(f) Cheltuielile aferente 
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VI. EVALUAREA DISCIPLINEI 
 

Evaluarea audienţilor va consta din evaluarea curentă şi evaluarea finală. 
 
A. Evaluarea curenta va consta din: 

(a) Rezolvarea speţelor la seminare; 
(b) Prezentarea lucrului individual (proiect de cercetare, portofoliu, raport) 
(c) Prestaţia audientului la ore. 
 

B. Evaluarea finală: colocviu diferenţiat, care va consta dintr-o probă scrisă ce va 
cuprinde subiectele din Curriculum. Examinarea scrisă va fi divizată în 2 părţi, 
precum urmează: 
(a) Un subiect teoretic, 
(b) Soluţionarea unei speţe. 
 
Model de test pentru evaluarea finală 
 

TEST 
 

1. Enumeraţi şi caracterizaţi succint instrumentele internaţionale pertinente din sfera 
cooperării juridice privind starea civilă şi materia succesorală. 

 
2. Soluţionaţi speţa: 

Tribunalul districtual din Paris a remis prin intermediul Ministerului Justiţiei al Franţei şi, 
respectiv, Ministerului Justiţiei al RM, în baza Convenţiei europene de la Strasbourg de 
asistenţă juridică în materie penală din 20 aprilie 1959, o comisie rogatorie în vederea 
citării şi interogării de martori. Martorul Abdulaziz Tatiana, cetăţeanca RM cu domiciliul 
permanent în mun. Chişinău, urmează să fie interogată pe marginea învinuirii de 
comiterea de tâlhărie şi jaf pe teritoriul algerian în iulie 2009 a soţului acesteia, 
Abdulaziz Ahmed Rafik, cetăţean al Franţei, cu domiciliul permanent la Paris, fapta 
incriminată fiind comisă când soţii se aflau împreună în vacanţă în Algeria. Comisia 
rogatorie a fost transmisă în limba franceză, însoţită de un duplicat în limba 
moldovenească. În textul cererii de asistenţă se conţineau referinţe la acte de procedură 
penală întocmite in situ, în Algeria. Actele respective au fost anexate la cerere, fiind 
prezentate în câte o copie a actului originar întocmit în limba arabă, fără traducere. 
Judecătoria sectorului Centru mun. Chişinău a refuzat acordarea de asistenţă juridică, în 
motivare indicând că în conformitate cu angajamentele asumate în virtutea Convenţiei 
europene de asistenţă juridică în materie penală, statul solicitant urmează să remită 
autorităţilor statului solicitat comisia rogatorie şi actele anexate acesteia în una din 
limbile oficiale ale Consiliului Europei, limba arabă nefiind deci operabilă. 

Argumentaţi decizia instanţei naţionale. 
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