
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1

Titiul proiectului de act normativ

Lege pentru ratificarea Tratatului mtre Romania si Regatul Thailandei privind 

transferarea persoanelor condamnate si cooperarea Tn executarea pedepselor, 
semnat la New York la 25 septembrie 2019

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea
situatiei
actuate

Discutii preliminarii pe tema mcheierii unor tratate bilaterale in 

materie penala cu Regatul Thailandei, in scopul modemizarii cadrului 
juridic bilateral, au fost demarate in anul 2013. In acest context, ambele 

parti si-au exprimat interesul de a negocia incheierea unor tratate care 

sa reglementeze aspecte de cooperare judiciara in materie penala, 
respectiv, asistenta judiciara, transferal persoanelor condamnate si 
extradare.

Pentru Romania incheierea unui tratat cu Thailanda in domeniul 
transferarii persoanelor condamnate a constituit o prioritate, avand in 

vedere ca exista cetateni romani care executa pedepse in Thailanda 

pentru savarsirea unor infractiuni.
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Thailanda a mcheiat tratate privind transferarea persoanelor 

condamnate cu o serie de state, inclusiv state membre ale Uniunii 
Europene (ex. Franta, Spania, Canada, Italia, SUA, Suedia, Marea 

Britanie, Finlanda, Germania, Portugalia, Austria, Israel, Polonia, 
Portugalia, Danemarca, Hong Kong, Regatul Arabiei Saudite, Elvetia, 
Norvegia, Filipine, Estonia, Republica Ceha, Australia, Nigeria, 
Olanda, Mali etc.).

In vederea pregatirii negocierilor partile au efectuat initial un schimb 

de proiecte de tratate privind procedura transferarii persoanelor 

condamnate in scopul executarii pedepsei in mediul lor social de 

origine, favorizand astfel reintegrarea sociala a acestora.

Prin Memorandumul nr. 74521/2014, a fost aprobata negocierea 

Tratatului dintre Romania si Regatul Thailandei privind transferarea 

persoanelor condamnate.

In perioada 24-26 septembrie 2014 a avut loc la Bucuresti o prima 

runda de consultari asupra proiectului de tratat privind transferarea 

persoanelor condamnate. Cu aceasta ocazie, Partile au convenit asupra 

preambulului si a prevederilor cuprinse in articolele 1-3 din proiect, 
ramanand in discutie utilizarea unor termeni folositi in cuprinsul 
tratatului: ’’persoane condamnate” sau "infractori”, ”stat de 

transferare” sau ”stat de condamnare”, ”stat de primire” sau ”stat de 

executare”.

Cu aceasta ocazie, ambele parti §i-au manifestat disponibilitatea de a 

finaliza negocierile in cel mai scurt timp.

In perioada 1-3 iulie 2015 a avut loc la Bangkok cea de-a doua runda 

de negocieri la tratat, la invitatia partii thailandeze. In urma analizei 
proiectelor de tratate incheiate de Thailanda cu celelalte state membre 

UE, pentru facilitarea negocierilor, delegatia romana a decis ca 

discutiile sa se poarte in baza textului propus de partea thailandeza 

asupra caruia partea romana a formulat o serie de observatii si 
propuneri.

2.Schimbari
preconizate

2

tr:
■ /V ■

■v.



Negocierile s-au purtat pe articole, ambele Parti manifestand intreaga 

disponibilitate pentru identificarea solutiilor legale aplicabile ambelor 

sisteme de drept. In acest sens, un aspect mai complex in cadrul 
discutiilor 1-a constituit identificarea procedurilor de transfer tinand 

cont de faptul ca pentru partea romana procedura este judiciara 

(hotararile judecatoresti trebuie recunoscute de instanta, iar aprobarea 

cererii de transfer se decide de asemenea de catre instanta), spre 

deosebire de Thailanda unde procedura este administrative si nu este 

nevoie de recunoasterea hotararii judecatoresti. A fost agreata folosirea 

termenului de ’’persoane condamnate”, termen care este utilizat in 

instrumentele internationale si in legislatia romana.

Dupa doua zile de negocieri s-a convenit asupra continutului tratatului, 
ultima zi fiind dedicate rafmerii juridice a textului si parafarii acestuia 

in forma anexate.

Proiectul de tratat cuprinde dispozitii referitoare la conditiile in care se 

poate acorda transferal, documentele necesare, precum si efectele 

transfererii atat pentru statul de transferare, cat si pentru statul de 

primire. Prevederile tratatului sunt armonizate cu legislatia in vigoare 

si cu obligatiile asumate de Romania prin instrumentele Uniunii 
Europene §i tratatele multilaterala la care este parte.

Cu aceaste ocazie textul tratatului a fost parafat la nivel tehnic, urmand 

ca in functie de evolutiile politice din Thailanda, se fie efectuate 

demersurile necesare in vederea semnerii acestuia.

Prin Memorandumul nr. 51479/21.09.2016 a fost aprobate semnarea 

Tratatului dintre Romania §i Regatul Thailandei privind transferarea 

persoanelor condamnate.

In marja segmentului la nivel inalt al celei de-a 74-a Aduneri Generale 

a ONU, Tratatul susmentionat a fost semnat la New York la 25 

septembrie 2019, de cetre doamna Ramona-Nicole Menescu, fostul 
ministru al afacerilor exteme al Romaniei §i respectiv de cetre domnul
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Don Pramudwinai, ministrul afacerilor externe al Regatului 
Thailandei.

3.Alte
informatii

Sectiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

l.Impactul macroeconomic Nu este cazul

1^ Impactul asupra mediului 
concurential si domeniului 
ajutoarelor de stat

Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri

Nu este cazul.

3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul

5. Alte informatii Nu este cazul
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Sectiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 
pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori Urmatorii 4 aniAnul Media pe 5
curent am

1 2 3 4 5 6 7

1. Modificari ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit;

(ii) impozit pe venit

b) bugete locale,

(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale 

de stat

(i) contributii de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care

a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri §i servicii

\5

/
V

" v



b) bugete locale

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale 

de stat:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri §i servicii

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri §i servicii

b) bugetele locale

4. Propuneri pentru acoperirea 

cre§terii bugetare

5. Propuneri pentru a 

reducereacompensa 

veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificarii 
veniturilor si/sau cheltuielilor 

bugetare

'\\6 \

If
Vi'; y-cj



7. Alte informatii

Sectiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ:

Nu este cazul.

a) acte normative in vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrarii in vigoare 

proiectului de acta
normativ;

b) acte normative ce urmeaza 

a fi elaborate in vederea 

implementarii 
dispozitii.

noilor

1 ^ .Compatibilitatea 

proiectului de act normativ cu 

legislatia
achizitiilor publice

Nu este cazul

domeniulm

2. Conformitatea proiectului 
de act normativ cu legislatia 

comunitara

Nu este cazul

cazulAin
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proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare

3. Masuri normative necesare 

aplicarii directe a actelor 

normative comunitare

Nu este cazul

4. Hotarari ale Curtii de 

Justitie a Uniunii Europene
Nu este cazul

5. Alte acte normative si/sau
documente Internationale din »
care decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul

Sectiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul 
de consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute 

de cercetare si alte organisme 

implicate

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum si a 

modului in care activitatea

Nu este cazul.
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acestor organizatii este legata 

de proiectul actului normativ

3. Consultarile organizate cu 

autoritatile administratiei 
publice locale, in situatia in 

care proiectul de act normativ 

are ca obiect activitati ale 

aeestor autoritati, in eonditiile 

Guvernului 
privind

procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autoritatilor administratiei 
publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative

Nu este cazul.

Hotararii
nr.521/2005

4. Consultarile desfasurate in 

cadrul
interministeriale, 
conformitate cu prevederile 

Guvernului 
privind 

consiliilor 

interministeriale permanente

Nu este cazul.
consiliilor

in

Hotararii
nr.750/2005
constituirea

5. Informatii privind avizarea 

de catre:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de 

Aparare a Tarii

c) Consiliul Economic si 
Social

d) Consiliul Concurentei

Consiliului Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege 

prin avizul nr. 493 /2021.
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e) Curtea de Conturi.

6. Alte informatii Nu este cazul

Sectiunea a 7-a

Activitati de informare publica privind elaborarea 

si implementarea proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ a fost afisat pe pagina de 

internet a Ministerului Justitiei, in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparent 

decizionala in administratia publica.

1. Informarea societatii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborarii proiectului de act 
normativ

2. Informarea societatii civile 

cu privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 

implementarii proiectului de 

act normativ, precum si 
efectele asupra sanatatii si 
securitatii cetatenilor sau 

diversitatii biologice

Nu este cazul.

3. Alte informatii
9

Nu este cazul

Sectiunea a 8-a 

Masuri de implementare

1. Masurile de punere in 

aplicare a proiectului de act 
normativ de catre autoritatile 

administratiei publice centrale 

si/sau locale - infiintarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competentelor 

existente
institutiilor

2. Alte informatii Nu este cazul.
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru ratificarea 

Tratatului intre Romania si Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor 

condamnate si cooperarea in executarea pedepselor, semnat la New York la 25 

septembrie 2019, pe care il supunem Pre§edintelui Romaniei spre aprobare, pentru 

a fi supus Parlamentului spre adoptare.
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