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Ministerul Justitiei din Republica Serbia ~i Ministerul Justitiei din Romania 
(denumite in continuare Parfi) 

Fiind con~tiente de importanta cooperarii internationale ~i de necesitatea 
armonizarii legislatiei nationale cu standardele internationale ~i europene, 

Dorind sa contribuie Ia cooperarea regionala prin dezvoltarea relatiilor dintre 
cele doua ministere, 

Reafirmandu-~i hotararea de a contribui constructiv ~i substantial Ia procesul 
de integrare europeana ~i Ia dezvoltarea relatiilor bilaterale, 

Au convenit urmatoarele: 

Artico/u/1 
Scop 

Paftile coopereaza 1n domeniile ce intra in competenta lor, inclusiv prin 
schimbul cuprinzator ~i semnificativ de experienta ~i practici, in vederea: 

a) armonizarii legislatiei nationale cu standardele internationale ~i europene, 
b) modernizari i sistemului judiciar, 
c) educarii ~i pregatirii profesionale a personalului, 
d) imbunatatirii activitatilor din domeniul administratiei penitenciare, 
e) facilitarii cooperarii internationale inclusiv in lupta impotriva formelor grave ale 

criminalitatii, 
f) dezvoltarii altor domenii daca acestea au legatura cu scopul prezentului 

Protocol ~i cu atributiile Paftilor. 

Paftile se pun de acord pentru a promova politica ~i tendintele integrarii 
europene in cadrul aranjamentelor lor de cooperare. 

Articolu/2 
Mas uri 

Tn vederea indeplinirii scopului prezentului Protocol, Paftile: 

a) elaboreaza bianual programe concrete de cooperare, 
b) i~i a cord a asistenta reciproca pentru armonizarea legislatiei cu normele 

internationale ~i europene, 
c) organizeaza schimburi periodice de experienta Ia nivelul personalului 

propriu, 



d) lnfiinteaza grupuri de lucru Ia nivel de experti, pe diferite domenii care intra 
In atributiile acestora, 

e) organizarea de seminarii ~i sesiuni ~tiintifice pe probleme juridice de 
interes comun. 

Artico/u/3 
Cooperarea in domeniul administratiei penitenciare 

Departamentul pentru Executarea Condamnarilor Corectionale din cadrul 
Ministerului Justitiei din Republica Serbia ~i Administratia Nationala a Penitenciarelor, 
aflata In subordinea Ministerului Justitiei din Romania acorda o atentie deosebita 

' ' cooperarii In cadrul reformei ~i modernizarii administratiei penitenciare, In 
conformitate cu standardele internationale ~i europene. 

Artico/u/4 
Alte forme de cooperare 

Partile colaboreaza strans In scopul facilitarii aplicarii tratatelor internationale 
privind cooperarea judiciara internationala In materie penala, civila ~i comerciala Ia 
care statele lor sunt parte. 

Partile actioneaza, In limitele competentei lor, In vederea schimbului reciproc 
de informatii privind eforturile lor pentru prevenirea ~i combaterea formelor grave ale 
criminalitatii . 

Artico/u/5 
Cheltuieli 

Pe baza de reciprocitate, Partile suporta toate cheltuielile ocazionate de 
aplicarea prezentului Protocol, pentru activitatile care au loc pe teritoriile lor, dupa 
cum urmeaza: 

Partea primitoare acopera cheltuielile referitoare Ia ~ederea ~i transportul pe 
teritoriul statului sau, 

Partea trimitatoare acopera cheltuielile referitoare Ia transportul international. 

Artico/u/6 
Consu/tari 

Partile organizeaza, daca este necesar, consultari periodice In vederea 
solutionarii eventualelor probleme ~i a gasirii solutiilor de eficientizare a aplicarii 
prezentului Protocol. 

Artico/u/7 
Modificarea Protocolului 

Prezentul Protocol se poate modifica prin acordul scris al Partilor. 
Modificarile intra In vigoare In conformitate cu procedura reglementata de art.8 

din prezentul Protocol. 



Artico/u/8 
lntrarea in vigoare 

Prezentul Protocol intra Tn vigoare Ia 30 de zile de Ia primirea ultimei notificari 
prin care pari;ile T~i comunica reciproc Tndeplinirea procedurilor juridice interne 
necesare pentru intrarea sa Tn vigoare. 

Prezentul Protocol se Tncheie pe o perioada nelimitata de timp. 
Prezentul Protocol poate fi denuntat de catre oricare dintre pari;i prin notificare 

scrisa catre cealalta parte, Ia trei (3) luni de Ia data respectivei notificari. 

Tncheiat Ia Bucure~ti Ia data de 30 lanuarie 2007, Tn doua exemplare originale, 
fiecare Tn limbile romana, sarba ~i engleza, toate textele fiind ega! autentice. In caz 
de diferente de interpretare, versiunea Tn limba engleza va prevala. 
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