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I. PRELIMINARII
Prin asistenţă judiciară internaţională, în sens restrâns, se înţelege asistenţa pe care
organele judiciare dintr-un stat o acordă în cursul procesului penal sau civil organelor judiciare
din statul în care are loc activitatea judiciară.
Asistenţa judiciară internaţională în materie penală se solicită de către autorităţile
judiciare competente din statul solicitant şi se acordă de autorităţile judiciare din statul solicitat,
în baza tratatelor internaţionale sau, în lipsa acestora, pe bază de reciprocitate. Cele mai
importante convenţii multilaterale în această materie au fost adoptate sub egida Consiliului
Europei şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. De asemenea, Republica Moldova a încheiat un şir de
tratate bilaterale.
Multitudinea instrumentelor internaţionale în domeniul cooperării judiciare internaţionale
în materie civilă, a modalităţilor de comunicare, a declaraţiilor şi rezervelor statelor - parte la
convenţiile internaţionale, a limbilor de lucru solicitate pentru traducerea actelor în străinătate,
precum şi a formularelor – tip, a făcut indispensabilă punerea la dispoziţia practicienilor a unei
actualizări a stadiului relaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei
judiciare.
În practică se întâmplă adesea ca cei care sunt implicaţi în cooperarea judiciară
internaţională să identifice instrumentul internaţional aplicabil, dar să întâmpine dificultăţi în a-l
aplica. Mai mult, aplicabilitatea multitudinii de instrumente juridice internaţionale în aceleaşi
materii accentuează dificultăţile menţionate.
Cererile de asistenţă judiciară adresate statelor care nu sunt parte la instrumentele
Consiliului Europei vor fi formulate în baza tratatelor bilaterale, în baza convenţiilor ONU
aplicabile sau, în lipsa oricărui instrument juridic multilateral sau bilateral, pe bază de
reciprocitate.
Acest curriculum conţine o expunere succintă a celor mai importante aspecte de asistenţă
judiciară internaţională (definţii, principii, canalele de transmitere, forma, limba, comunicarea
actelor de procedură, cheltuieli). În acest sens, sunt identificate mai multe dificultăţi, apărute în
practică care are ca scop cultivarea la audienţii cursului a anumitor aptitudini care să le
facilitarea nu numai cunoaşterea instrumentelor internaţionale, ci şi aplicarea acestora,
Cursul în cauză este preconizat de a fi realizat sub 2 forme de instruire – prelegeri şi
lecţii practice, pentru fiecare aspect de asistenţă juridică internaţională atît în materie civilă cît şi
cea penală.
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II.

OBIECTIVELE GENERALE

Obiectivul principal al acestui curriculum este studierea şi aprofundarea instituţiilor care
guvernează această activitate complexă de cooperare judiciară internaţională, precum şi a
principalelor forme de cooperare judiciara internaţională în materie civilă şi penală. De
asemenea, printre obiectivele propuse este însuşirea cunoştinţelor despre metodele şi mijloacele
tehnice moderne utilizate în activitatea de prevenire si combatere a criminalităţii transfrontaliere,
cît şi în activitatea de identificare, prindere şi tragere la răspundere penală a persoanelor
implicate în săvârşirea de crime internaţionale.























La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să cunoască şi să utilizeze adecvat noţiunile specifice ale disciplinei;
să identifice corect instrumentul internaţional aplicabil fiecărui caz în parte;
să cunoască instrumentele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
să dezvolte potenţialul de explicare şi interpretare a dreptului penal în raport cu standardele
convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu reglementările
constituţionale;
să explice şi să interpreteze unele idei, proiecte, procese, precum şi conţinuturile teoretice şi
practice ale disciplinei;
să explice factorii care determină schimbări în planul legislaţiei internaţionale şi naţionale în
această materie;
să cunoască organele de competenţa cărora ţine acordarea asistenţei juridice internaţionale în
materie civilă şi penală.
La nivel de aplicare:
să aplice corect legislaţia naţională cît şi cea internaţională în acest domeniu la lecţiile
practice;
să identifice lacunele existente la nivel naţional în coraport cu legislaţia internaţională în
domeniul cooperării judiciare internaţionale în ambele domenii – penal şi civil;
să înainteze propuneri de perfecţionare a legislaţiei naţionale în domeniul acordării
asistenţei juridice internaţionale, mai mult în materie civilă;
să caracterizeze corectitudinea aplicării de către organele judiciare ale Republicii
Moldova a tratatelor internaţionale în acest domeniu;
să argumenteze deficienţele apărute la nivel naţional în ceea ce priveşte aplicarea tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte;
să cunoască organele centrale responsabile în aplicarea tratatelor internaţionale, precum şi
competenţa organelor judiciare naţionale, de competenţa cărora ţine efectuarea acţiunilor
procesuale solicitate de alte state;
să aplice corect instrumentele internaţionale multilaterale cît şi cele bilaterale, luînd în
consideraţie rezervele formulate de fiecare stat-membru la aceste tratate.
La nivel de integrare:
să fie capabil la proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice;
să fie apt să utilizeze unele metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare a
instrumentelor internaţionale în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală
şi cea civilă:
în domeniul penal să cunoască metodele şi mijloacele tehnice moderne utilizate în
activitatea de prevenire si combatere a criminalitatii transfrontaliere;
să soluţioneze speţe care au mai multe opţiuni de aplicare a tratatelor internaţionale;
să întocmească comisie rogatorie cu solicitarea efectuării a mai multor acţiuni procesuale;
să aprecieze modul de interacţiune cu organele implicate în efectuarea acţiunilor procesuale
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solicitate de alte state;
să fie posede aptitudini practice privind întocmirea actelor procesuale în urma executării
cererilor de acordare a asistenţei juridice internaţionale parvenite din străinătate;
rezolvarea corectă a problemelor cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi
conexiuni.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Numărul de ore

C
8

Modaliatatea de evaluare

Responsabil de disciplină

Teste pentru verificarea
cunoştinţelor

Silvia Capcelea

S
16
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IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs
Nr.
TEMA:
crt.
Consideraţii cu caracter general. Noţiunea de cooperarea sau asistenţă
1. judiciară internaţională în materie penală şi civilă. Cadrul normativ
aplicabil.

Realizarea în
timp (ore)
1

2.

Principiile aplicabile cooperării judiciare internaţionale în materie
penală civilă. Cererea de asistenţă judiciară în materie penală.

1

3.

Comunicarea actelor de procedură. Comisia rogatorie. Clasificare.
Noţiune. Condiţii.

1

4.

Extrădarea. Procedura extrădării în cazul în care Republica Moldova
este stat solicitant. Procedura extrădării în cazul în care Republica
Moldova este stat solicitat.

1

5.

Transferul persoanelor condamnate. Republica Moldova ca stat de
condamnarea. Republica Moldova ca stat de executare.

2

6.

Transferul de proceduri în materie penală. Noţiuni. Condiţii.
Procedură. Recunoaşterea hotărîrilor penale şi civile.

2

TOTAL
b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar
Nr.
TEMA:
crt.
Consideraţii cu caracter general. Noţiunea de cooperarea sau asistenţă
1. judiciară internaţională în materie penală şi civilă. Cadrul normativ
aplicabil.
Principiile aplicabile cooperării judiciare internaţionale în materie
2.
penală civilă. Cererea de asistenţă judiciară internaţională.
3.
4.

Comunicarea actelor de procedură. Comisia rogatorie. Clasificare.
Noţiune. Condiţii.
Extrădarea. Procedura extrădării în cazul în care Republica Moldova
este stat solicitant. Procedura extrădării în cazul în care Republica
Moldova este stat solicitat.
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Realizarea în
timp (ore)
1
1
2
2

5.

Transferul persoanelor condamnate. Republica Moldova ca stat de
condamnarea. Republica Moldova ca stat de executare.

2

6.

Transferul de proceduri în materie penală. Noţiuni. Condiţii.
Procedură. Recunoaşterea hotărîrilor penale şi civile.

2

7.

Particularităţi ale modului de formulare a comisiei rogatorii.
Identificarea tratatului internaţional.

4

8.

Aspecte practice privind executarea comisiilor rogatorii parvenite din
străinătate.

2

TOTAL

16
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V. OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ
 să definească principiile asistenţei juridice
internaţionale;
 să delimiteze formele de cooperare juridică
internaţională;
 să cunoască termenii şi expresiile utilizate
în legislaţia naţională şi în tratatele
internaţionale;
 să aprecieze importanţa principiului
reciprocităţii aplicabil de către organele
Republicii Moldova;
 să determine competenţa naţională în
domeniul asistenţei juridice internaţionale;
 să soluţioneze corect speţele
relevante
acestei teme.
 să identifice tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte;
 să cunoască legislaţia naţională în domeniul
acordării asistenţei juridice internaţionale;
 să definească noţiunile de acte procedurale
care pot fi comunicate în străinătate;
 să identifice condiţiile de executare a
comisiilor rogatorii;
 să delimiteze
competenţa organelor
judiciare în acordarea asistenţei juridice
internaţionale;
 să determine rolul organelor centrale în
implementarea instrumentelor internaţionale
în procedura acordării asistenţei juridice
internaţionale;
 să soluţioneze corect cazurile
relevante
acestei tematici.
 să determine condiţiile formulării cererii de
acordare a asistenţei juridice internaţionale,
 să identifice instrumentul internaţional
aplicabil;
 să definească
noţiunea de comisie
rogatorie;
 să identifice volumul asistenţei juridice
prevăzut de legislaţia naţională şi
internaţională;
 să determine modalitatea de transmitere a
cererilor de acordare a asistenţei juridice
internaţională;
 să determine modalitatea de executare a
comisiilor rogatorii de către organele
judiciare ale Republicii Moldova,

CONŢINUTURI





















Tema 1. Consideraţii cu caracter general.
Noţiunea de cooperare sau asistenţă
judiciară internaţională în materie penală
şi civilă. Cadrul normativ aplicabil.
Reglementarea juridică a asistenţei juridice
internaţionale în materie penală şi civilă;
Scopul şi domeniul de aplicare;
Competenţa naţională în domeniul asistenţei
juridice internaţionale în materie penală şi
civilă;
Motivele de refuz al asistenţei juridice
internaţionale în materie penală şi civilă;
Cadrul normativ aplicabil.
Tema 2. Principiile aplicabile cooperării
judiciare internaţionale în materie penală.
Cererea de asistenţă judiciară în materie
penală şi civilă.
Baza legală. Tratele internaţionale. Legea
internă;
Ne bis in idem;
Asistenţa
în
materie
fiscală
şi
administrativă. Dubla incriminare;
Canalele de transmitere, forma, conţinutul şi
limba cererilor de asistenţă judiciară;
Proceduri, autorităţile solicitante; Cheltuieli;
Transmiterea informaţiilor. Comunicarea
cazierului judiciar.

Tema 3.
Comunicarea actelor de
procedură. Comisia rogatorie. Clasificare.
Noţiune. Condiţii.
Obligaţia
de
comunicare.
Actele
procedurale. Termenul necesar comunicării;
Canalele de transmitere şi forma de
comunicare; Dovada comunicării;
Citarea martorilor, experţilor şi persoanelor
urmărite;
Neprezentarea
martorilor,
experţilor.
Refuzul de a depune mărturii. Imunităţi;
Transferul temporar al martorilor deţinuţi.
Protecţia martorilor.
Noţiunea comisiei rogatorii. Obligaţia de
executare. Obiectivele.
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 să delimiteze obiectivele comisiei rogatorii,
 să determine competenţa instanţelor
judiciare în cadrul executării comisiilor
rogatorii;
 să soluţioneze corect situaţiile de caz
relevante acestei tematici.
 să determine competenţa organelor centrale
de competenţa cărora ţine soluţionarea
procedurii de extrădare ;
 să caracterizeze modalitatea soluţionării
cazurilor de extrădare în cazul în care
Republica Moldova este stat solicitant;
 să caracterizeze modalitatea soluţionării
cazurilor de extrădare în cazul în care
Republica Moldova este stat solicitant;
 să caracterizeze modalitatea soluţionării
cazurilor de extrădare în cazul în care
Republica Moldova este stat solicitat;
 să definească termenii de prezentare a
cererii de extrădare;
 să evidenţieze consecinţele neprezentării
cererii de extrădare în termen;
 să definească noţiunea de extrădare;
 să determine procedura de examinare a
demersului de extrădare în instanţa de
judecată;
 să delimiteze noţiune de extrădare şi
extrădare simplificată;
 să expună modalitatea de soluţionare a
extrădării simplificate;
 să identifice instrumentele internaţionale
aplicabile procedurii de extrădare;
 să identifice actele procedurale întocmite în
legătură cu soluţionarea cazurilor de
extrădare.
 să determine baza legală aplicabilă acestei
proceduri;
 să identifice competenţa organelor centrale
de specialitate, precum şi a organelor
judiciare;
 să determine condiţiile efectuării transferului
persoanei condamnate;
 să determine modalităţile de soluţionare a
acestei proceduri de transfer;
 să caracterizeze procedura în cazul în care
Republica Moldova este stat de condamnare
sau stat de executare;
 să descrie procedura soluţionării în instanţa
de judecată a demersului de transfer;

 Percheziţiile, ridicarea de obiecte sau
documente, sechestrul
 Audierile prin teleconferinţă;
 Transmiterea informaţiilor. Supravegherea
transfrontalieră.
 Confiscarea sau ridicarea. Principiul
specialităţii. Măsuri provizorii.
Tema 4. Extrădarea. Procedura extrădării
în cazul în care Republica Moldova este
stat solicitant. Procedura extrădării în
cazul în care Republica Moldova este stat
solicitat.
 Noţiunea de extrădare. Persoanele pasibile
de extrădare şi persoanele care nu pot fi
extrădate. Baza legală aplicabilă;
 Cererea de extrădare şi actele anexate.
Concursul de cereri.
 Arestul provizoriu. Sesizarea instanţei
judecătoreşti.
Reţinerea
în
vederea
extrădării;
 Procedura examinării demersului de
extrădare.
Extrădarea
simplificată;
Soluţionarea Cauzei.
 Predarea persoanei extrădate. Termenii
pentru predare. Predarea amînată. Predarea
temporară. Tranzitul.
 Solicitarea extrădării de către Republica
Moldova.









Tema 5.
Transferul persoanelor
condamnate. Republica Moldova ca stat de
condamnarea. Republica Moldova ca stat
de executare.
Prevederi generale. Baza legală aplicabilă;
Condiţiile de fond şi de formă a transferului;
Republica Moldova ca stat de executare;
Procedura soluţionării cererii de transfer;
Consecinţele transferului.
Republica Moldova ca stat de condamnare;
Acceptul sau refuzul transferului;
Republica Moldova ca stat de tranzit.
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 să actele procedurale întocmite în legătură cu
soluţionarea cazurilor de transfer;
 să determine condiţiile de fond şi de formă
a transferului;
 să identifice rolul organelor competente în
soluţionarea cazurilor de transfer.
 să identifice condiţiile pentru transferul de
proceduri penale;
 să determine organele competente în
soluţionarea cazurilor de transfer de
proceduri penale;
 să identifice baza legală naţională şi
internaţională din acest domeniu;
 să identifice condiţiile pentru recunoaşterea
unei hotărîri străine pe teritoriul Republicii
Moldova şi viceversa;
 să determine organele competente în
examinarea acestor cauze de recunoaştere;
 să analizeze procedura de examinare a
demersurile de recunoaştere a unei hotărîri
străine;
 să determine procedura examinării a
hotărîrilor civile şi a sentinţelor penale;
 să indice ultimele modificări survenite în
legislaţia naţională în acest domeniu;
 să soluţioneze corect speţele relevante acestor
cauze.













Tema 6. Transferul de proceduri în materie
penală. Noţiuni. Condiţii. Procedură.
Recunoaşterea hotărîrilor penale sau a
altor acte judiciare străine.
Procedura preluării de către autorităţile
centrale ale Republicii Moldova a urmăririi
penale;
Obligativitatea preluării urmăririi penale.
Temeiurile preluării urmăririi penale.
Procedura de preluare a cauzelor penale
aflate în faza judiciară a procesului penal;
Transmiterea procedurilor represive către
autorităţile străine;
Transmiterea cauzelor penale aflate în faza
de urmărire penală a procesului penal şi a
celor aflate în examinare judiciară. Efectele
transmiterii procedurilor penale.
Executarea hotărîrilor penale străine în
Republica Moldova. Dispoziţii generale.
Condiţiile speciale de admisibilitate.
Limitele executării.
Procedura de recunoaştere; Consecinţele
executării;
Executarea hotărîrilor ale Republicii
Moldova străinătate; Condiţiile delegării
executării;
Procedura executării hotărîrilor naţionale în
străinătate. Consecinţele formulării cererii
de încuviinţare a executării.
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VI. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL

SUBIECTE /
PROBLEME

MODALITĂŢI DE
REALIZARE

MODALITĂŢI DE
EVALUARE

Volumul asistenţei juridice
internaţionale acordate de
către organele competente ale
Republicii Moldova.

Elaborarea de referate în baza
 susţinerea
publică a
tratatelor internaţionale şi
rezumatului în cadrul unui
legislaţiei
naţionale
în
seminar-dezbatere.
vigoare.

Dificultăţile
survenite
în
procedura
examinării
demersurilor de recunoaştere
şi încuviinţare a executării a
hotărîrilor străine.

Elaborarea de referate în baza
 expunerea verbală în cadrul
legislaţiei
naţionale
şi
seminarului a rezultatelor;
internaţionale, precum şi
practicii existente.

Acordarea asistenţei juridice
internaţionale în cazul lipsei
tratatelor
internaţionale.
Particularităţile
aplicării
reciprocităţii în materia penală
şi materia civilă.

a)
formularea
comisiei
rogatorii în baza principiului  prezentarea rezumatelor în
reciprocităţii ;
cadrul
unui
seminar
b) identificarea căii de
aplicativ.
expediere a acestei comisiei
rogatorii;
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VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
 Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice (răspunsuri verbale, participare la
dezbateri, prezentări de rapoarte/comunicări/informaţii);
 Probe scrise: două testări obligatorii care vor conţine sarcini de mai multe niveluri.

Mostră
Tema: Extrădarea. Procedura extrădării în cazul în care Republica Moldova este
stat solicitant. Procedura extrădării în cazul în care Republica Moldova este stat
solicitat.
1. Indicaţi tratatul internaţional în baza căruia se soluţionează procedura de extrădare..
2. Indicaţi competenţa naţională a organelor centrale ale Republicii Moldova, implicate în
soluţionarea cazurilor de extrădare.
3. Indicaţi diferenţa dintre procedura ordinară de extrădare şi extrădarea simplificată.
 Pregătirea unui referat ştiinţific şi/sau aplicativ pe o problemă propusă pentru activităţile
individuale.








B.

În cadrul activităţilor practice se va realiza:
Studierea şi rezolvarea speţelor;
Activităţi de grup;
Studiu de caz;
Redactarea de către audienţi; a proiectelor hotărîrilor judecătoreşti şi a încheierilor.
Proceduri de interpretare şi aplicare corectă a legii;
Însuşirea şi aplicarea corectă a terminologiei de specialitate;
Studiul individual al literaturii de specialitate, al experienţei naţionale şi internaţionale
din domeniu;
Modelări/simulări de situaţii concrete.
Evaluare sumativă finală
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transnaţionale organizate, adoptat la New- York la 15.11.2000;
Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, aerului şi pe mare,
adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate,adoptat la New- York la 15.11.2000;
Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 20.12.88;
Convenţia Internaţională privind suprimarea finanţării terorismului din 09.12.99;
Convenția privind obținerea pensiei de intreținere in străinătate, din 20.06.1956, New York;
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Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare din 17.03.1978;
Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor
provenite din activitatea infracţională;
Convenţia penală cu privire la corupţie;
Convenţia civilă privind corupţia;
Convenţia Europeană asupra transferării persoanelor condamnate;
Protocolul adiţional la Convenţia Europeană asupra transferării persoanelor condamnate
din18.12.97;
Convenţia Europeană pentru reprimarea terorismului;
Convenţia Europeană privind valoarea internaţională a hotărîrilor represive din 28.05.70;
Convenţia Europeană în domeniul informaţiei cu privire la dreptul străin;
Protocolul adiţional la Convenţia Europeană în domeniul informaţiei cu privire la dreptul
străin;
Instrumente internaţionale regionale:
Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
din 1993;
Protocolul la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă,
familială şi penală din 22 ianuarie 1993;
Convenţia cu privire la transmiterea persoanelor suferinde de boli psihice pentru tratament
forţat;

11

Instrumente bilaterale interstatale:
1. Tratat între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică şi la
raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală;
2. Tratat între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa juridică şi la
raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală;
3. Tratat între URSS şi Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistenţa juridică şi raporturile
juridice în materie civilă, familială şi penală, Tratatul pus în aplicare prin succesiune în
raporturi între Republica Moldova şi Republica Cehă;
4. Tratat între URSS şi Republica Populară Ungară privind acordarea asistenţei juridice în
materie civilă, familială şi penală, şi Protocolul la acesta Tratatul pus în aplicare prin
succesiune în raporturi între Republica Moldova şi Republica Ungaria;
5. Tratat între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi
penală;
6. Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie
civilă, comercială şi penală;
7. Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile
juridice în materie civilă, familială şi penală;
8. Tratat între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în
materie civilă şi penală;
9. Tratat între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi
raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală,
10. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind asistenţa
judiciară şi recunoaşterea şi executarea hotărîrilor în materie civilă.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Legislaţia naţională:
Codul Penal al Republicii Moldova în redacţia anului 2002;
Codul de Procedură Penală adoptat în redacţia anului 2003;
Legea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală nr. 371-XVI din
01.12.2006.
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Москва 1985;
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Stănoiu, Rodica Mihaela - „ Asistenţa juridică internaţională în materie penală”, Editura
Academiei R.S.R., 1977;
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penală // Dreptul, 2002;
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15. V.Păvăleanu Organizarea urmării infracţiunilor şi transferul de proceduri în materie penală la
nivel comunitar // Dreptul, 2001, nr.10;
16. Al. Boroi, I. Rusu, Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2008;
17. N.Bogdan Bulai, Asistenţa juridică internaţională în materie penală, între statele membre ale
Consiliului Europei, teză de doctorat, Facultatea de Drept, Bucureşti, 2004;
18. Florin Răzvan Radu, Cooperarea judiciară internaţională şi europeană în materie penală, Ed.
Wolters Kluwer, 2009.
19. V.Cristiean, Asistenţa juridică internaţională în materie penală, teză de doctorat, Academia
de Poliţie A.I. Cuza, Facultatea de Drept, Bucuresti, 2009.
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Surse internet:
www. conventions.coe.int – adresa Consiliului Europei;
www.un.org.- adresa ONU;
www.uncitral.org - adresa ONU;
www.justice.gov.md- adresa Ministerului Justiţiei al RM.
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