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Cuvinte cheie: principiul aflării adevărului, sistemul de drept continental, sistemul 

de drept adversarial, rolul activ, dreptul la apărare, intima convingere, standardul probei 

mai presus de orice îndoială rezonabilă, excluderea probelor, audierea inculpatului, 

audierea martorilor, percheziţia, expertiza, judecata, revizuirea.  

Teza de doctorat ,,Aflarea adevărului, principiu fundamental al procesului penal”, 

tratează, ca idee centrală, capacitatea normelor de procedură penală de a asigura descoperirea 

realității aflate în conexiune cu săvârșirea faptelor penale, dat fiind că  aflarea adevărului 

obiectiv reprezintă firul călăuzitor al întregului proces penal și condiţia sine qua non a 

valorilor Dreptății și Justiției.       

Lucrarea face o analiză a principiilor procedurii penale şi instituţiilor de drept ale 

acesteia numai din perspectiva corelaţiei lor cu aflarea adevărului şi a subordonării lor acestui 

principiu, iar nu din perspectiva surprinderii exhaustive a caracteristicilor lor. 

Necesitatea dezbaterii problematicii legate de principiul aflării adevărului se 

conturează a fi stringentă şi de actualitate în mediul juridic românesc, dat fiind contextul 

introducerii, relativ recente, în Codul de procedură penală român, a unor noţiuni şi elemente 

de procedură neaplicate anterior în jurisprudenţă şi insuficient lămurite în literatura de 

specialitate, preluate din sistemul de drept anglo-saxon -denumit şi sistem acuzatorial ori 

sistem anglo-american -sau legiferate ca efect al jurisprudenţei comunitare, jurisprudenţei 

Curţii Europene a Drepturilor Omului sau al deciziilor Curţii Constituţionale, acestea din 

urmă adaptându-se, la rândul lor, sensului hotărârilor cu valoare de principiu în materia 

drepturilor omului. În viziunea noastră, noile concepte de procedură penală precum şi 

doctrina şi practica judiciară recente au tendința de a modifica, implicit sau explicit, însuşi 

sensul şi conţinutul principiului aflării adevărului, ca şi căile prin care acesta poate fi realizat, 

practic afectând întregul eşafodaj pe care este clădit procesul penal român. Aşadar, rolul 

lucrării este şi acela de a pune în evidenţă inadvertenţele în reglementare ca şi cele în 

aplicarea dreptului procesual penal actual, de a oferi şi o altă perspectivă a modului în care 

noile instituţii trebuie interpretate şi aplicate în filosofia legislaţiei române, pentru a păstra 

unitatea acesteia.  

   Din cercetarea noastră a reieşit că această modalitate de abordare a temei aflării 

adevărului în ansamblul procesului penal, ca analiză aprofundată,  nu a mai fost avută în 

vedere anterior de un alt autor, în special  în contextul actualului Cod de procedură penală, 

astfel încât considerăm că îşi va găsi utilitatea atât pentru practicienii dreptului penal, pentru 

dezvoltarea gândirii juridice româneşti, cât şi ca punct de plecare al unui demers legislativ.  
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Am avansat o serie de observaţii critice şi sugestii de îmbunătăţire a legii naţionale, ce 

pot fi înţelese ca propuneri de lege ferenda, însă nu într-un capitol ultim şi separat al lucrării, 

ci pe măsură ce am analizat instituţiile de drept respective, pentru a oferi o înţelegere 

imediată a ideilor şi a evita repetarea. Parte dintre ele sunt prezentate şi în rezumatul de faţă.  

Originalitatea prezentului demers se concretizează într-o serie de idei directoare, 

concluzii neîntâlnite în alte lucrări de specialitate (multe vor fi menţionate în continuare) sau 

procedee de argumentare, dintre care enumerăm:   

- aprofundarea aspectelor gândirii logico-filosofice care au influenţat concepţiile 

juridice în materia procedurii penale, precum şi scoaterea în evidenţă a metodelor ştiinţifice 

de cercetare (ex. metoda carteziană, metoda propusă de Popper); 

- susţinerea concluziilor, în cadrul fiecărui demers analitic, pe o multitudine de 

referinţe legislative,  doctrinare şi judiciare româneşti şi străine, dar totodată şi pe elemente 

de logică şi psihologie aplicată, în vederea demonstrării justeţii lor, descoperind de multe ori 

noi valenţe ale unor prevederi legale;  

-îmbinarea cercetării teoretice (raţionale) cu observaţiile experienţei practice ca 

judecător în drept penal cu vechime în profesie de 23 de ani (practic aplicând preceptul 

conform căruia cunoaşterea se întemeiază deopotrivă pe experienţa empirică şi pe analiza 

logico-raţională); 

-evidenţierea, la fiecare instituţie procesuală analizată, a acelei caracteristici 

contributorii la aflarea realităţii faptelor, întrebarea implicită cvasipermanentă în acest demers 

fiind: de ce instituţia respectivă este reglementată aşa cum este reglementată şi nu altfel, şi ce 

consecinţe se produc din aceasta în planul aflării adevărului?  Care trebuie să fie conţinutul şi 

sensul normei pentru a avea maxim de eficienţă în stabilirea realităţii? 

În cercetarea prezentată am utilizat metoda logică, metoda istorică, metoda 

comparativă, metoda sistematică.  

Expunerea lucrării urmează, în general, succesiunea prevederilor Codului de 

procedură penală, şi are în vedere atât dispoziţiile acestuia, cât şi analiza comparativă cu cele 

ale celor trei coduri de procedură penală anterioare (Codul din 1864, Codul din 1936, Codul 

din 1968), dar şi cu legislaţiile altor state. Se fac trimiteri concrete şi exemplificări, în acest 

sens, la numeroase coduri sau legi de procedură penală naţionale, respectiv la cele ale Franţei, 

Belgiei, Germaniei, Olandei, Italiei, Suediei, Serbiei, Sloveniei, Republicii Moldova, Marii 

Britanii, Canadei, Statelor Unite ale Americii, dar şi la cele ale Keniei și Republicii 

Zimbabwe, acestea din urmă fiind foste colonii britanice și având o legislaţie modernă 

inspirată din cea a Marii Britanii. De asemenea, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
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Omului şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, ca şi numeroase decizii ale Curţii 

Supreme a Statelor Unite ale Americii, ale Canadei sau Belgiei, sunt valorificate prin analize 

concrete, inclusiv critice.  

Prin compararea prevederilor procedurii penale române cu cele ale altor state am 

urmărit identificarea acelor instituții și reguli universal valabile, care susțin unele concluzii 

ale tezei prin faptul că dispozițiile din legislațiile altor state au un sens comun.  Totodată, 

însă, sunt evidențiate diferențele între concepția romano-germanică și cea common-law  

asupra cunoașterii și asupra principiilor procesului penal, normele ce nu sunt compatibile cu 

procedura română ori reconsiderarea lor în acord cu principiul aflării adevărului obiectiv;  

Din această perspectivă, teza face o analiză comparativă între viziunea sistemului 

procesual continental –cu accent asupra procedurii române –şi cea a sistemului procesual 

anglo-american, evidențiază evoluția istorico-filosofică a teoriilor de adâncime pe care sunt 

fondate acestea, anume a teoriilor asupra cunoașterii și a teoriilor asupra dreptății, evidenţiază 

punctele tari şi punctele slabe ale celor două mari sisteme de drept în ce priveşte capacitatea 

funcţională a acestora de a asigura înfăptuirea justiţiei în plan obiectiv, toate acestea cu 

scopul de a identifica şi propune preluarea în dreptul procesual român a acelor reguli de 

procedură bine conturate în alte sisteme procesuale, care sunt de natură a aduce îmbunătăţiri 

demersului judiciar de stabilire a veracităţii probelor și de aflare a adevărului.  

În fundamentarea ştiinţifică a tezei au fost folosite numeroase lucrări de referinţă în 

materia dreptului procesual penal şi dreptului constituţional, atât actuale cât şi mai vechi, ale 

unor autori români şi străini, hotărâri ale Curţilor Supreme ale unor state, lucrări de 

specialitate specifice disciplinelor auxiliare dreptului procesual penal: criminalistică, 

psihologie judiciară, medicină legală, dar şi opere filosofice.  

Principalele idei generale ce se desprind din lucrare, formând osatura acesteia, pot fi 

rezumate în modul următor: 

1.Aflarea adevărului este principiul cardinal al procesului penal deoarece reprezintă 

scopul acestuia; toate celelalte principii şi reguli de bază pot fi considerate mijloace prin care 

adevărul va fi manifestat. Succesul procesului echitabil depinde de faptul dacă adevărul a fost 

aflat, iar componentele procesului echitabil sunt în acelaşi timp garanţii ale aflării adevărului.  

2.Unele din conceptele şi instituţiile specifice procesului adversarial (anglo-american) 

nu pot fi implementate cu acelaşi sens în procesul continental (romano-germanic), întrucât 

cele două sisteme procesuale sunt fondate pe curente filosofice diferite: sistemul anglo-saxon 

şi procesul adversarial îşi au originile în empirism și în teoria promovării cu prioritate a 

drepturilor și libertăților (John Locke, David Hume), în timp ce concepţia continentală 
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europeană îşi are rădăcinile în raţionalism (Descartes) și mai apoi în teoria kantiană a 

ajungerii la binele suprem prin intermediul împlinirii datoriei.   

3.Unele instituţii ale Codului de procedură penală din 1968, nepreluate în actuala 

reglementare, garantau mai deplin aflarea adevărului, astfel încât ar trebui reintroduse în 

procedura penală, exemplele în acest sens fiind: prezentarea materialului de urmărire penală, 

martorii asistenţi, dreptul la tăcere nefracţionat, unele cazuri de recurs (în casaţie) ce înlăturau 

erori de fapt.  

4.Standardul probei necesare pentru condamnare, ,,dincolo de orice îndoială 

rezonabilă”, nou introdus în Codul de procedură penală, este un standard mai subiectiv şi mai 

slab/neclar decât standardul clasic al intimei convingeri utilizat de sistemele romano-

germanice.  Noţiunea de ,,intimă convingere” a fost interpretată greşit în unele lucrări 

doctrinare românești şi străine, acestea axându-se pe sensul subiectiv şi derivat al termenului, 

iar nu pe sensul de bază, logico-psihologic, conform căruia toate cunoştinţele şi credinţele 

unui om nu pot fi decât în consens unele cu altele. Astfel, convingerea intimă presupune ca 

toate percepţiile şi informaţiile înmagazinate în memoria omului să fie sau să tindă către 

asocierea între ele, către lămurirea sau completarea unora prin celelalte, într-un cuvânt către 

armonie şi necontradictorialitate. ,,Ceea ce ştim într-un fel oarecare, este imposibil ca în 

acelaşi timp să-l excludem în mod absolut în gândire”. Prin urmare, sensul corect al noţiunii 

de intimă convingere este diferit de cel atribuit în mod greşit în mare parte din literatura 

actuală de specialitate, conform căruia magistratul ar putea pronunţa hotărârea subiectiv, 

adică discreţionar.  

Lucrarea identifică multiple argumente pentru care standardul common-law introdus 

prin art. 103 alin. (2), conform căruia ,,condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are 

convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă”, rezultă a fi de o 

relativitate mai mare decât cel al intimei convingeri, între care:    

-definiţiile prin care se încearcă explicarea dimensiunii juridice a standardului probei 

,,mai presus de orice îndoială” fac trimitere la noţiuni precum ,,bunul simţ”, ,,prudenţă”, 

,,probabilitate serioasă”, amestecând obiectivul cu subiectivul, câtă vreme gradarea 

importanţei unor astfel de concepte, până la limita la care să se ajungă la depăşirea îndoielii 

rezonabile, ţine de percepţia personală a fiecărei persoane, iar nu de un factor obiectiv;  

-standardul este în strânsă legătură cu alte reguli specifice ale procesului acuzatorial, 

cum ar fi regulile admisibilităţii probei ,,din auzite”, hearsey; conform acestor reguli, deşi pot 

fi relevante, probele indirecte pot fi refuzate de judecător de la a fi administrate, datorită 

verosimilităţii lor incerte sau datorită altor raţiuni procesuale, astfel nedându-se posibilitatea 
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juraţilor de a le cunoaşte şi aprecia. Consecinţa este că juriul va delibera asupra unui 

ansamblu probator parţial, incomplet în raport cu toate probele care ar putea fi relevante în 

cauză. De aici, şi standardul probei mai presus de orice îndoială rezonabilă este nevoit să fie  

mai lax, deoarece acordă deliberat prevalenţă aplicabilităţii dubiului, în defavoarea aflării 

adevărului, ceea ce nu corespunde unei dreptăţi obiective, ci a uneia convenţionale, 

contractuale; 

-în sfârșit, se evidențiază că standardul probei dincolo de orice îndoială rezonabilă a 

produs un număr foarte mare de erori judiciare dovedite, în justiția americană, în sensul 

condamnării unor persoane nevinovate (1300 de astfel de condamnări în 25 de ani, unele 

chiar la pedeapsa capitală), în comparație cu erorile judiciare produse în sistemul continental 

prin utilizarea intimei convingeri a magistratului (exemplu disponibil Franța, 7 erori judiciare 

constatate oficial în 55 de ani). 

 5.Instituţia/sancţiunea excluderii probelor în procesul penal are o mare importanţă în 

economia aflării adevărului, dat fiind faptul că situaţia de fapt poate fi stabilită doar pe baza 

probelor neexcluse.  Excluderea probelor în procesul penal român are o altă dimensiune 

juridică decât regula excluzionară din procesul judiciar american. În concepţia continental-

europeană clasică, excluderea probelor se produce numai în acele situaţii în care veridicitatea 

conţinutului probei este compromisă sau îndoielnică datorită modului în care proba a fost 

obţinută.  

Tot în legătură cu excluderea probelor, teza evidenţiază că, potrivit concepţiei 

româneşti, această sancţiune se află într-o legătură indisolubilă cu cea a nulităţii. În ce 

priveşte această din urmă instituţie de drept, se concluzionează că vătămarea produsă prin 

încălcarea unui drept procesual, de natură a atrage sancţiunea nulităţii relative, este aceea care 

se poate răsfrânge asupra rezultatului procesului. În materia stabilirii situaţiei de fapt, 

constituie vătămare ce poate atrage anularea actului de procedură aceea care poate cauza 

distorsionarea adevărului.  

6.Lucrarea  pledează pentru menţinerea şi recunoaşterea rolului activ al instanţei de 

judecată. Rolul activ al instanţei nu ar putea fi în mod real înlăturat decât odată cu înlăturarea 

prerogativei şi responsabilităţii completului de judecată de a judeca faptele –ceea ce nu este 

cazul în sistemul român de drept. Rolul activ al organelor judiciare penale are o intimă 

legătură cu aflarea adevărului, iar dreptul şi obligaţia judecătorului de a putea interveni în 

administrarea probelor, de a le putea suplimenta din oficiu, este şi una dintre caracteristicile 

definitorii ce diferenţiază sistemul judiciar romano-germanic de cel tipic common-law, anglo-

american. 
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Teza este structurată în trei titluri, de dimensiuni relativ egale, fiecare dintre acestea 

fiind împărţit în capitole,  secţiuni şi subdiviziuni ale acestora –paragrafe, puncte.  

Titlul I, intitulat „Principiile. Principiul aflării adevărului în ansamblul principiilor 

fundamentale ale procesului penal”, face o introducere în problematica cunoaşterii, ca 

preocupare istorico-filosofică, defineşte acest deziderat şi identifică instrumentele cunoașterii 

umane (simțurile și rațiunea), evidențiază cele două mari curente de gândire (raționalismul și 

empirismul) care au influențat decisiv  concepția sistemelor de drept asupra posibilității de 

ajungere la adevăr, precum și semnificația acestei din urmă noțiuni. În strânsă legătură cu 

„Adevărul” se prezintă și conceptele de „Justiție” și „Dreptate” înțelese ca finalitate a 

procesului penal, precum și cele două teorii de adâncime asupra dreptății (teoria întemeiată pe 

protecția drepturilor, respectiv teoria întemeiată pe îndeplinirea datoriei) și reflectarea lor în 

marile sisteme de drept, trecându-se apoi la o analiză comparativă între viziunea sistemului 

procesual romano-germanic –cu accent asupra procedurii române –şi cea a sistemului 

procesual anglo-saxon, evidenţierea capacităţii funcţionale a acestora de a asigura 

reconstituirea faptelor și înfăptuirea justiţiei în plan obiectiv. Cunoașterea adevărului este 

pusă în corelație cu procesul echitabil, ajungându-se la concluziile că adevărul obiectiv poate 

fi aflat, că aflarea adevărului implică identitatea între adevărul obiectiv și adevărul judiciar, și 

că un proces echitabil este cel în care adevărul a fost corect stabilit.  

În continuare, Titlul I dezvoltă analiza asupra sistemului principiilor fundamentale ale 

procesului penal român şi corelaţia acestora cu principiul aflării adevărului, astfel cum se va 

prezenta mai jos.  

Titlul II, cu denumirea „Probele. Sistemul probator în procesul penal, instrument 

indispensabil aflării adevărului”, tratează sistemul probator, mai întâi dintr-o perspectivă de 

ansamblu, apoi şi prin analiza fiecărui mijloc de probă şi procedeu probatoriu cunoscut în 

dreptul procesual penal. Accentul expunerii poartă asupra capacităţii sistemului probator de a 

garanta stabilirea adevărului obiectiv în procesul penal. Se fac numeroase trimiteri la 

legislaţiile altor state şi la principiile statuate de Curtea Europeană, pentru a evidenţia sensul 

corect sau complet ce ar trebui dat prevederilor similare ale codului de procedură penală 

român, lipsurile sau erorile în actuala reglementare, precum şi sensurile atribuite de doctrină 

şi jurisprudenţă.   

Titlul III, „Procedura. Fazele procesului penal din perspectiva caracteristicilor 

acestora ce asigură aflarea adevărului”, se preocupă de fazele şi etapele procesului penal –

urmărirea penală, camera preliminară, judecata în primă instanţă, judecata în calea de atac 
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ordinară, judecata în căile extraordinare de atac –urmărind acelaşi demers al scoaterii în 

evidenţă a acelor proprietăţi instituţionale ale acestora ce asigură descoperirea adevărului 

obiectiv în cadrul procedurii judiciare penale.  

 

Aprofundând prezentarea conţinutului lucrării, Titlul I prezintă, în primul capitol,  

evoluția istorică și conceptuală a teoriilor filosofice asupra cunoaşterii şi adevărului, punctând 

în secțiunea 1.2. asupra gândirii antice (școala sofistă, Platon, Aristotel), asupra celei 

renascentiste, cu cele două orientări fundamentale (empirismul englez și raționalismul 

cartezian), ajungând la concepția unificatoare a lui Kant în ce privește simbioza dintre simțuri 

și rațiune pentru a ajunge la cunoaștere veritabilă, și conturând în final gândirea secolului al 

XX-lea în acest domeniu, cu evidențierea contribuției gânditorilor români.  

Astfel, se reliefează în acest prim capitol (secțiunea 1.3.) că funcţia cunoaşterii este 

întemeiată deopotrivă pe cele două instrumente esenţiale ale omului:  simţurile, care dau 

cunoaşterea empirică, şi raţiunea, care asigură cunoaşterea raţională.  Cunoaşterea implică 

adevărul, iar acesta din urmă desemnează concordanţa între cunoştinţele omului şi realitatea 

obiectivă, sau oglindirea fidelă a realităţii obiective în gândire. 

    Empirismul și raționalismul sunt tratate din perspectiva modului în care au 

influenţat mai târziu dreptul procesual penal şi au împărțit gândirea juridică în cele două mari 

sisteme procesuale: anglo-saxon și romano-germanic. Se evidențiază influenţa teritorială 

majoră a raţionalismului în Europa continentală, iar a empirismului în Marea Britanie, mai 

târziu pe continentul nord-american, în special influența gândirii lui David Hume asupra 

părinţilor Constituţiei Statelor Unite. 

Teza prezintă efortul lui Descartes, întemeietorul raţionalismului modern, de a pune 

bazele unei metode revoluţionare de gândire spre a ajunge la cunoaştere. Filosoful introduce 

ideea scepticismului metodologic potrivit căruia nimic nu trebuie acceptat ca adevărat până 

nu este verificat; introduce metoda împărţirii obiectului cercetării în fragmente care să 

simplifice descoperirea şi înţelegerea acestora, urmată de înlănţuirea ideilor şi 

raţionamentelor consacrate căutării adevărului într-o ordine sigură, începând de la cele mai 

uşor de cunoscut şi urcând treptat către cunoaşterea celor mai dificile şi mai complexe; în 

sfârşit, postulează că fragmentele obiectului cercetării trebuie să fie intuite, una câte una, atât 

de complet şi ordonat, şi să fie parcurse printr-un raţionament continuu şi neîntrerupt, încât să 

producă o viziune generală care să garanteze că nimic nu a fost omis.  

În contrapondere, se arată că, diferit de filosofia raţionalistă de pe continent, empiriştii 

britanici au promovat teoria potrivit căreia omul obține cunoașterea prin experiență și în 
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limitele experienței. Aceasta a dus la scepticism în legătură cu posibilitatea omului de a afla 

adevărul, cu argumentul că experiența trecută nu poate oferi baza cunoașterii certe a 

viitorului, ci doar a cunoașterii probabile.  

Immanuel Kant îmbină cele două concepţii; potrivit acestuia, realitatea nu se poate 

gândi fără a recurge la ajutorul experienţei (simţurilor), în timp ce izvoarele cunoştinţei nu se 

află nicăieri în altă parte decât în principiile esenţiale şi autentice ale raţiunii.  

În secțiunea 1.2 parag. 4, lucrarea evidenţiază că, în perioada contemporană, teoriile 

filosofice asupra cunoaşterii au beneficiat de aportul progresului ştiinţelor, cu precădere al 

Biologiei şi Psihologiei, evoluând către o concepţie realistă şi ştiinţifică potrivit cu care se 

admite că lumea este cognoscibilă, identică pentru toţi observatorii, iar conceptele noastre 

despre ea provin din observaţia obiectelor existente, observaţie perfecţionată prin intermediul 

ştiinţelor. În acelaşi timp, se evidenţiază că deducţia raţională, ca şi inducţia experimentală, 

sunt mijloace de stabilire a adevărului, dar şi faptul că conştiinţa are proprietatea de a fi 

unitară, în sensul de a nu admite în acelaşi timp adevăruri contradictorii între ele, în caz 

contrar fiind imposibil a exista o convingere omenească. Această din urmă concluzie este 

importantă pentru a explica sensul corect al noţiunii de intimă convingere a instanţei de 

judecată. Lucrarea surprinde şi contribuţiile unor oameni de ştiinţă români, precum 

Constantin Rădulescu-Motru, Ştefan Odobleja sau Petre Botezatu, la dezvoltarea gândirii 

legată de capacitatea de cunoaştere obiectivă a omului. Logica, consideră Odobleja, este 

ştiinţa adevărului, a argumentării sau a probei, este ştiinţa formelor capabile de a înfăţişa 

realitatea obiectivă. Filosoful român consideră a fi demonstrat capacitatea gândirii de a 

recunoaşte convergenţa unor date ale realităţii, de a le uni între ele şi de a extrage concluzii şi 

consecinţe din acestea, de a exclude ideile false, ce nu se potrivesc la întreg, într-un cuvânt, 

demonstrează capacitatea gândirii normale de a recunoaşte adevărul şi falsul în realitatea lor. 

De asemenea, filosoful Petre Botezatu argumentează faptul că teoria corectă asupra 

adevărului realității este cea care ține seama de principiul logic al rațiunii suficiente, sau, cu 

alte cuvinte, al cauzalității, iar nu teoriile de inspiraţie pozitivistă sau strict semantică, în care 

se pun în relație doar propozițiile logice, iar nu și acestea cu lumea materială.  

Capitolul al II-lea tratează tema Justiţiei ca valoare socială şi scop al procesului penal, 

intenţia urmărită fiind aceea de a scoate în evidenţă relaţia dintre adevăr şi dreptate/justiţie, 

precum şi cele două teorii fundamentale asupra dreptăţii reflectate în procesul penal: teoria 

axată pe promovarea drepturilor şi libertăţilor, respectiv teoria axată pe promovarea 

îndatoririlor. Ca noțiune etică, Justiția este o virtute, un sentiment de echitate, de dreptate, iar 
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înțeleasă ca dreptate, reprezintă idealul moral al fiecărei națiuni, realizarea ei fiind proclamată 

în constituțiile statelor sau în documentele internaționale privind drepturile omului.  

Analiza asupra teoriilor asupra dreptății prezintă interes pentru argumentarea 

concluziilor din corpul tezei privind diferenţele esenţiale de viziune între sistemul judiciar 

adversarial şi cel continental, cu consecinţe asupra rolului judecătorului, justificării şi 

limitelor excluderii probelor sau sensului adevărului judiciar. Concluzia rezultată este aceea 

că dreptul procesual român este influenţat de teoria promovării îndatoririlor, fondată pe 

viziunea kantiană, în sensul în care realizarea justiţiei înseamnă asigurarea preeminenţei 

scopurilor şi preceptelor generale acceptate în societate, în faţa scopurilor şi intereselor 

particulare contradictorii cu acestea. Contrar acestei idei esenţiale, modificările codului şi 

noile orientări doctrinare şi jurisprudenţiale se axează pe prioritatea drepturilor, unitatea 

conceptuală a Codului de procedură penală fiind astfel afectată.   

În capitolul al III-lea, teza prezintă viziunea celor două mari sisteme de drept, anglo-

american şi romano-germanic, în ce priveşte modul cum se raportează la aflarea adevărului; 

în acest sens,  se face o scurtă prezentare a sistemelor procesuale şi a condiţiilor istorico-

filosofice în care acestea s-au dezvoltat şi individualizat, ajungându-se apoi la reliefarea 

principalelor caracteristici şi diferenţe între procesul penal acuzatorial şi procesul penal 

continental. Între aceste diferenţe pot fi exemplificate cele referitoare la: stabilirea 

echitabilităţii procesului în funcţie de corectitudinea procedurii (în procesul acuzatorial), 

respectiv în funcţie de rezultatul acestuia (în procesul continental); rolul pasiv, respectiv rolul 

activ al judecătorului/instanţei de judecată; prioritatea drepturilor şi libertăţilor, respectiv 

prioritatea strângerii probelor relevante, în ce priveşte tratamentul aplicabil excluderii 

probelor.  

Susţinem în teză că, pentru o judecată dreaptă, adevărul judiciar înţeles ca situaţie de 

fapt afirmată în hotărâre de organul judiciar, trebuie să se suprapună pe adevărul obiectiv, 

înţeles ca fiind concordanţa între afirmarea unui fapt şi realitatea materială privind acel fapt.  

Concluzia tezei cu privire la posibilitatea instanţelor de a stabili adevărul este aceea că  

în procesul penal român poate fi stabilit adevărul obiectiv, date fiind dezvoltarea ştiinţei şi 

tehnicii, precum şi stăpânirea logicii deductive, iar dovada în proces că s-a ajuns la acest 

rezultat reiese din demonstraţia probatorie expusă în considerentele hotărârii judecătoreşti.  

În secţiunea 3.2. a acestui capitol facem o analiză a caracteristicilor procesului 

echitabil, atât din perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului, cât şi din perspectiva 

prevederilor legii române, în care propunem definiţii ale noţiunii de ,,proces echitabil” din 

perspectivă anglo-americană, respectiv din perspectivă continentală, accentul fiind pus în 
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prima situaţie pe respectarea dispoziţiilor procedurale, iar în cea de-a doua, pe asigurarea 

constatării corecte şi complete a faptei infracţionale.  

În capitolul IV este definit principiul aflării adevărului și se analizează locul acestuia 

în cadrul sistemului principiilor fundamentale ale procesului penal; lucrarea ajunge la 

concluzia că fiecare principiu fundamental al procesului penal se află în corelaţie atât cu 

celelalte reguli de bază cât şi cu cele derivate, precum şi cu ansamblul lor, ele neputând fi 

izolate sau în contradicţie cu vreuna din aceste conexiuni logico-juridice. Însă, dintre ele, 

principiul care trebuie să aibă preponderenţă absolută este cel al aflării adevărului, toate 

celelalte reguli având sarcina să concure la realizarea acestui deziderat, întrucât soluţionarea 

corectă a cauzei penale nu poate fi posibilă dacă organul judiciar nu stabileşte realitatea 

situaţiei de fapt precum şi toate împrejurările referitoare la persoana făptuitorului. 

Secțiunea 4.3. a acestui capitol este dedicată analizei rolului activ al organelor 

judiciare penale, argumentând că rolul activ este parte componentă a principiului aflării 

adevărului. Sunt prezentate caracteristicile atribuțiilor judecătorului în sistemul common law, 

respectiv în sistemul continental, primul având un rol activ limitat în demersul de stabilire a 

situației de fapt, cel de-al doilea  având rol activ extins și control asupra administrării 

probelor. În ce privește judecătorul în procesul penal român, lucrarea evidențiază tradiția 

rolului activ al acestuia, cu argumentul că un judecător pasiv ar fi la discreția părților care, 

din nepricepere, indolență, neglijență ori interes nu ar lămuri întreaga realitate iar instanța nu 

și-ar mai forma convingerea asupra adevărului real, ci ar judeca după aparențele ce rezultă 

din probele acuzării și apărării. Se prezintă tendința legislativă actuală de a limita acest rol 

activ al instanței (în materia constatării nulităților, în materia audierii persoanelor), dar și 

neconcordanța acestei orientări în raport cu responsabilitatea instanței pentru corecta 

soluţionare a cauzei, aceasta din urmă implicând punerea la dispoziție a instrumentelor 

procedurale necesare. 

 Teza face și o analiză separată a rolului activ al organelor de urmărire penală, 

respectiv a procurorului în cursul judecății, subliniind caracteristicile de departajare față de 

rolul activ al instanței.  

Concluzia rezultată este aceea că rolul activ al organelor judiciare reprezintă un mijloc 

de cea mai mare însemnătate pentru manifestarea deplină a principiului aflării adevărului în 

procesul penal, în acest context nefiind justificat a se limita efectiv rolul activ al instanței.  
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Capitolul V al primului titlu analizează raporturile dintre principiul aflării adevărului 

şi celelalte principii fundamentale ale procesului penal.  

În privința relației principiilor legalității și oficialității cu cel al aflării adevărului, teza 

concluzionează (Secțiunea 5.1.) că legalitatea procesului nu constituie condiţie de existenţă 

pentru aflarea adevărului, ci dimpotrivă, principiul aflării adevărului îi determină acesteia 

existenţa şi conţinutul, întrucât teoria și practica au dezvoltat în timp cele mai bune metode de 

aflare a adevărului, iar pentru ca aceste metode să fie singurele utilizate şi cunoaşterea 

situaţiei de fapt să fie garantată, s-a simţit nevoia formalizării lor în acte cu forță obligatorie.  

Prezumţia de nevinovăţie este interpretată (Secțiunea 5.2), în relaţia cu principiul 

aflării adevărului, ca având scopul de a asigura protejarea individului împotriva arbitrariului 

organelor judiciare, de a stimula căutarea adevărului în activitatea judiciară şi de a evita 

prejudecata că cel faţă de care se exercită o acţiune penală ar fi vinovat. Prezumţia constituie 

izvorul dreptului la apărare, al principiului egalităţii armelor, dar şi al rolului activ al 

organelor judiciare concomitent cu adoptarea loialităţii procesuale, de natură a favoriza 

strângerea tuturor probelor relevante, dovedirea corectă a împrejurărilor factuale, lămurirea 

atât a celor defavorabile cât şi a celor favorabile făptuitorului, astfel încât să se ajungă la 

certitudine asupra problemei vinovăţiei acestuia. Prezumţia are un efect pozitiv pentru aflarea 

adevărului, constând în obligaţia organului judiciar de a lua în considerare şi de a verifica 

temeinic apărările acuzatului, atât cele asupra existenţei infracţiunii şi vinovăţiei 

făptuitorului, cât şi cele asupra unor circumstanţe atenuante, agravante sau personale ale 

inculpatului. 

Lucrarea se preocupă în profunzime, în secțiunea 5.3., de relaţia dintre principiul 

aflării adevărului şi dreptul la apărare. Analiza acestui din urmă principiu este structurată pe 

principalele componente identificate: 1. dreptul la apărare nemijlocită împotriva acuzaţiei; 2. 

dreptul de a fi audiat şi dreptul la tăcere al suspectului sau inculpatului; 3. dreptul la 

informare; 4. dreptul de a avea un avocat.  

O concluzie importantă în economia justificării dimensiunilor dreptului la apărare este 

aceea conform căreia o persoană nu poate pretinde că are dreptul legitim de a se sustrage 

sancţiunii penale dacă este vinovată de săvârşirea infracţiunii, deoarece toate drepturile 

procesuale ale acesteia sunt instituite pentru a nu fi condamnată greşit, iar nu pentru a nu fi 

condamnată potrivit vinovăţiei.  

Referitor la dreptul la tăcere, am adus critici opţiunii legiuitorului român de a permite 

divizarea acestui drept în funcţie de diferitele aspecte ce pot fi relatate/explicate de inculpat, 

dat fiind faptul că sensul dreptului la tăcere este de a opta fie pentru a nu da nicio declaraţie, 
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fie pentru a da declaraţii; în această direcţie sunt toate legislaţiile naţionale, inclusiv cea 

americană (promotoare a apărării drepturilor). Contrar unor interpretări absolutiste asupra 

acestui drept specific, arătăm că în anumite circumstanţe pot fi trase concluzii în direcţia 

vinovăţiei inculpatului din tăcerea acestuia, în acest sens fiind atât jurisprudenţa Curţii 

Europene, legislaţia altor state, dar şi jurisprudenţa Curţii Supreme a Statelor Unite.  

Referitor la componenta dreptului la apărare constând în asistarea de către avocat, în 

ce priveşte limitele accesului avocatului la actele de urmărire penală, concluzia expusă este că 

în prima etapă a urmăririi penale trebuie să se acorde organului investigativ posibilitatea de a 

descoperi şi strânge toate probele necesare stabilirii stării de fapt în legătură cu suspiciunea 

de săvârşire a unei infracţiuni, precum şi cele necesare identificării persoanelor responsabile 

şi a formei lor de vinovăţie, fără ca în această activitate suspectul să poată interveni, să poată 

cunoaşte probele, etc; doar după finalizarea acestei etape investigative persoana acuzată poate 

avea permisiunea de a examina probele, de a le dovedi netemeinicia prin contraprobe sau de 

a-şi formula orice altă apărare pe care o consideră favorabilă lui. Această raţiune acordă 

prioritate aflării adevărului, dreptul la apărare venind ulterior în cadrul unei dezbateri 

contradictorii, pentru a testa şi valida sau invalida probele de vinovăţie. Aşadar, în ce priveşte 

drepturile avocatului, acesta fie ar trebui să poată avea acces la dosar şi la administrarea 

probelor într-o etapă ulterioară strângerii probelor (de exemplu, numai după punerea în 

mişcare a acţiunii penale) fie ar trebui să aibă obligaţia de a păstra confidenţialitatea unor 

informaţii cunoscute din dosar, chiar şi în raport cu partea pe care o asistă, în limitele stabilite 

de organul de urmărire penală. Concluziile de mai sus sunt în acord cu reglementările străine 

în această materie, fiind exemplificate cele ale Franţei, Suediei, Sloveniei, Marii Britanii, 

Moldovei, dar şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care admite că dreptul 

la informare nu cuprinde automat şi dreptul de a cunoaşte probele în cursul urmăririi penale, 

statuând că dreptul la apărare este asigurat dacă inculpatul ia cunoştinţă despre conţinutul 

probelor la sfârşitul acestei faze, înainte de a fi trimis în judecată.  

Alte aspecte ale apărării inculpatului, tratate în lucrare, sunt cele privind accesul la 

informațiile clasificate și asistența juridică a mai multor părți de către un singur avocat. 

În ultima secțiune (5.4.) a capitolui V, lucrarea analizează modul în care contribuie 

celelalte principii fundamentale înscrise în Cod, la aflarea adevărului în procesul penal.  

  

Titlul II. Lucrarea defineşte sistemul probator ca fiind instrumentul indispensabil 

organului judiciar spre a ajunge la adevărul faptelor petrecute. Fundamentul hotărârii 

judecătoreşti şi al convingerii judecătorului asupra realităţii îl constituie probele. Principiul 
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adevărului real, ca principiu fundamental şi specific justiţiei penale, nu se poate realiza decât 

prin cea mai amplă probaţiune.  

Primul capitol al acestui titlu este consacrat expunerii aspectelor generale în materia 

probaţiunii, respectiv: definiţia şi obiectul probei, admisibilitatea şi condiţiile de legalitate ale 

probei, sarcina probei, evaluarea probelor. Se dezvoltă aspecte ale acestor subiecte de 

dezbatere, precum principiul loialităţii procesuale, regimul probelor obţinute din surse 

indirecte, sancţiunea excluderii probelor obţinute în mod nelegal, atât din perspectiva 

dreptului procesual penal român cât şi din cea a sistemelor  anglo-saxon şi romano-germanic, 

lucrarea făcând trimiteri punctuale la prevederi legislative străine şi la lucrări de specialitate 

aferente acestora.  

Secțiunea de debut a capitolului tratează noțiunea de „probă” în procesul penal, iar cea 

de-a doua secțiune, obiectul probaţiunii (thema probandum). În acest context, avansăm ideea 

că, în sens larg, obiectul probei este chiar aflarea adevărului, deoarece procedura penală tinde 

către aflarea adevărului iar proba este mijlocul prin care acesta parvine.  

Secțiunea 1.3. abordează chestiunea admisibilității probelor. În opinia noastră, este 

temeinică doctrina clasică românească potrivit căreia, în principiu, orice probă trebuie să fie 

admisibilă, iar în procesul penal trebuie să fie activ principiul libertăţii probelor şi al libertăţii 

producerii acestora. În raport cu acest precept, lucrarea evidenţiază diferenţa conceptuală 

între regimul probelor obţinute intermediat în procesul common-law comparativ cu cele 

similare obţinute în procesul continental; această diferenţă constă, în esenţă, în faptul că în 

procesul penal de natură adversarială probele obţinute din surse indirecte sunt, în principiu, 

inadmisibile, fiind respinse de la administrare de către judecător tocmai pe criteriul că nu 

provin din surse directe, în timp ce în procesul penal de natură continentală astfel de probe 

sunt admisibile, rămânând instanţei sarcina de a le evalua forţa probantă. Comparaţia de 

regim juridic al acestor probe apelând la  sistemul anglo-saxon are drept scop de a evidenţia 

situaţiile în care, în procesul penal român, organul judiciar trebuie să fie conştient de valoarea 

probantă mai redusă şi, prin aceasta, incertă, a probelor cunoscute din surse indirecte.  Astfel 

de situaţii sunt bine justificate în sistemul anglo-saxon.  

Proba obţinută din surse indirecte (martori care nu au perceput ex propriis sensibus 

evenimentul pe care-l relatează) este denumită probă ,din auzite” (hearsey în Anglia, oui-dire 

în Franţa). În sistemul britanic, regula interdicţiei probei din auzite a fost elaborată în urma 

constatării unor erori judiciare plecate de la aceasta, judecătorii englezi raţionând că 

excluderea probelor din auzite va reduce riscul de lipsă a veracităţii probelor.  
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Principalele justificări ce vin în susţinerea regulii inadmisibilităţii probei din auzite 

sunt evidenţiate după cum urmează:  

-hearsay poartă adesea riscul de eroare ca urmare a distorsionării informaţiei prin 

repetare de la om la om;  

-opinia tradițională este că folosirea ca probe a declaraţiilor extrajudiciare lipseşte 

juriul de posibilitatea de a vedea şi auzi martorii direcţi, dar şi de a le urmări comportamentul 

în timpul mărturiei.  

În considerarea acestor riscuri, am concluzionat că trebuie cercetate atent şi în 

procesul penal român, în contextul tuturor probelor, aceste categorii de dovezi, fără însă a 

exista un fine de neprimire cu privire la administrarea lor.  

În ce priveşte principiul legalităţii probelor, acesta este definit ca fiind acea regulă 

care impune respectarea prevederilor legale incidente în materia descoperirii, strângerii şi 

administrării dovezilor ce duc la soluţionarea cauzei penale. Lucrarea evidenţiază atât 

efectele pozitive, cât şi pe cele negative ale acestui principiu, în raport cu demersul de aflare a 

adevărului. Cu cât principiul legalităţii probelor este mai strict, cu atât posibilitatea stabilirii 

complete şi temeinice a faptelor este diminuată, dat fiind că interdicţia de a fi utilizate 

anumite probe poate atrage –uneori –îngreunarea sau zădărnicirea ajungerii la adevăr. Arătăm 

că observarea acestui inconvenient a reorientat jurisprudenţa europeană către găsirea unor 

excepţii -şi justificări obiective ale acestora -de la stricteţea principiului legalităţii probelor.  

Astfel, se admite că aprecierea asupra fiabilităţii probei şi caracterului echitabil al procesului 

penal este efectuată în mod suveran de judecătorul fondului, luând în considerare şi modul în 

care probele au fost obţinute.  

O analiză specifică, diferită de opiniile doctrinare curente, este realizată şi în privinţa 

principiului loialităţii administrării probelor. În mod tradiţional, acest principiu este definit 

prin raportare la respectarea legalităţii şi a drepturilor fundamentale ale persoanei supusă 

jurisdicţiei penale. În schimb, conform concluziilor tezei, principiul indicat în cadrul art. 101 

Cod procedură penală trebuie definit în conjuncţie cu principiul aflării adevărului, şi anume, 

ca fiind acea regulă ce impune anchetatorului penal, fie el poliţist sau magistrat cu orice 

funcţie judiciară, să nu folosească nicio metodă concretă de obţinere a probei care ar putea-o 

vicia din perspectiva corespondenţei acesteia cu împrejurarea obiectivă pe care o evocă. 

Aşadar, interdicţia întrebuinţării violenţelor, ameninţărilor şi mijloacelor de constrângere în 

scopul de a se obţine probe, ca parte a principiului loialităţii procesuale, nu are ca raţiune 

faptul că acestea sunt nelegale, nici faptul că afectează drepturi fundamentale ale persoanei, 

ci conştientizarea că astfel de acte neloiale pun în pericol acurateţea şi fiabilitatea probei. 
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Excluderea probelor şi justificarea îndepărtării lor din proces a fost evidenţiată în mod 

deosebit în cadrul lucrării, în secțiunea 1.4., dat fiind că această sancţiune procedurală are un 

impact direct şi important în demersul de stabilire a situaţiei reale de fapt. Preluarea în codul 

român a acestei sancţiuni specifice dreptului american (regula excluzionară) a impus 

evidenţierea caracteristicilor acesteia în sistemul judiciar de origine, pentru a se putea 

concluziona dacă poate fi aplicată în aceiaşi parametri şi în procesul penal român, sau trebuie 

să sufere transformări pentru a se adapta principiilor procesului romano-germanic.  

Conform hotărârilor în materie ale Curţii Supreme a Statelor Unite, evidenţiate în 

teză, regula excluzionară este justificată de două considerente: 1.excluderea probelor obţinute 

prin metode ilegale va intimida poliţiştii de la un comportament ilegal, şi, 2. este incompatibil 

cu regulile dreptului ca organele guvernamentale să beneficieze în proces de o cercetare 

făcută cu încălcarea legii. Aşadar, regula excluzionară nu a avut ca justificare declarată 

asigurarea unor probe de calitate, care să garanteze stabilirea corectă a faptelor, ci doar 

impunerea respectării amendamentelor IV-VI la Constituţia Statelor Unite, referitoare la 

anumite drepturi fundamentale ale cetăţeanului.  

Diferit de jurisprudenţa americană, în dreptul procesual penal european s-a dezvoltat 

principiul conform căruia o probă obţinută nelegal nu poate fi exclusă decât în anumite 

situaţii: 1. dacă nerespectarea anumitor condiţii de formă este sancţionată expres cu nulitatea; 

2. dacă nelegalitatea afecteză credibilitatea probei; 3. dacă folosirea probei este contrară 

dreptului la un proces echitabil. Aşadar, în viziunea europeană, nu orice nerespectare a 

condiţiilor legale de formă în administrarea probelor justifică înlăturarea acestora din cauză, 

întrucât nu orice abatere de la lege în procesul de administrare a probelor are sau se poate 

prezuma că are un efect de distorsionare a conţinutului acestora. 

Jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului indică faptul că art. 6 

al Convenţiei nu se opune utilizării în proces a unor probe obţinute nelegal, cu condiţia de a 

se asigura posibilitatea discutării în contradictoriu a acestora, contestării lor din punct de 

vedere al modului de obţinere ca şi a conţinutului lor.  

Faţă de expunerea prezentată, ajungem în lucrare la concluzia că sancţiunea excluderii 

probelor trebuie să fie aplicată numai în prezenţa unei încălcări substanţiale a regulilor de 

obţinere a probelor, prin încălcare substanţială înţelegându-se tocmai acea greşeală sau abuz 

care poate conduce la vicierea conţinutului probei.  

Prezentarea acestei instituţii de drept continuă cu dispoziţiile Codului de procedură 

penală român, din care rezultă că acesta reglementează, în aparenţă, o sancţiune de sine 
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stătătoare în materia probelor, denumită ,,excluderea probelor obţinute în mod nelegal”, 

sancţiune ce se coroborează însă cu regulile degajate din instituţia nulităţii. 

Se subliniază, în acest context, funcţiunea de bază a nulităţii: aceea de a înlătura 

încălcările de lege, dar nu orice încălcări, ci numai pe cele care ar prejudicia aflarea 

adevărului şi justa soluţionare a cauzei. La baza sancţiunii nulităţii stă ideea de vătămare 

produsă posibilităţii de aflare a adevărului cu privire la fapte şi la echitatea soluţiei, în acest 

sens fiind edificatoare dispoziţiile art. 197 alin. (4) ale Codului din 1968, conform cărora 

,,instanţa ia în considerare din oficiu încălcările, în orice stare a procesului, dacă anularea 

actului este necesară pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei”. 

Teza abordează chestiunea identificării raţiunii pentru care se interzice folosirea în 

proces a probelor obţinute în anumite condiţii ilegale, între care prin tortură. Se avansează 

opinia că, dacă s-ar permite folosirea probelor obţinute prin acte de coerciţie sau înşelăciune,  

încrederea în conţinutul probei va fi compromisă iar aflarea adevărului, afectată, argumentul 

fiind acela că despre conţinutul mărturisirilor forţate ale acuzatului sau ale altor persoane nu 

se poate spune cu certitudine dacă reflectă realitatea sau dacă reprezintă o naraţiune inventată 

pe moment, din necesitatea de a scăpa în orice mod de actele de coerciţie.  

De asemenea, avansăm o concluzie proprie în ce priveşte sensul noţiunii de probe 

,,derivate” din probele obţinute prin tortură/obţinute ilegal, diferită de cea stabilită în 

jurisprudenţa şi literatura juridică americană şi cunoscută sub denumirea ,,fructele pomului 

otrăvit”; conform acestei opinii expuse în lucrare, în dreptul procesual român probele derivate 

sunt acele informaţii extrase logic prin deducţie sau inducţie din informaţiile obţinute ilegal, 

iar ele nu pot fi folosite deoarece, dacă premisa (informaţia iniţială) pe care se sprijină este 

prezumat falsă, atunci şi concluzia (informaţia nouă) este (sau poate fi) la fel de falsă. În 

schimb, nu sunt considerate probe derivate acele informaţii, obiecte sau date ale realităţii, 

obţinute de organul judiciar din administrarea legală a unor mijloace de probă ce au fost 

identificate ca urmare a probelor obţinute, spre exemplu, sub tortură, deoarece aceste date ale 

realităţii provin din administrarea unor mijloace de probă independente de informaţiile 

smulse prin tortură, mijloace de probă a căror realitate, conţinut şi valoare probantă nu ar 

putea fi modificate de actele de coerciţie. Considerăm, aşadar, că astfel de probe nu se 

justifică a fi excluse din proces, întrucât folosirea lor nu alterează stabilirea stării de fapt. În 

sprijinul concluziei expuse se analizează în teză considerentele Curţii Europene din cauza 

Gafgen contra Germaniei (al căror sens, considerăm noi, este, în această chestiune, altul decât 

cel expus în alte lucrări de specialitate).  
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În materia sarcinii probei, (secțiunea 1.5.) apreciem că, separat de sarcina probei ce 

revine parchetului în dovedirea acuzaţiei penale, există şi o sarcină a probei specifică 

instanţei de judecată, şi anume aceea de a descoperi adevărul.  Cu toate acestea, instanţa nu 

poate fi considerată că îndeplineşte rolul acuzării, spre exemplu, atunci când administrează 

din oficiu o probă spre a ajunge la adevăr, probă care se întâmplă să fie nefavorabilă 

inculpatului, deoarece instanţa nu exercită rolul şi sarcina procurorului sau părţilor, ci îşi 

exercită propriul rol, neutru şi lipsit de vreun interes partizan în a ajunge la o anumită soluţie. 

Instanţa trebuie să aibă rol activ, separat de acuzare, dar nu pentru a acuza ci pentru a 

constata, nu pentru a condamna ci pentru a aplica legea în sensul ce va reieşi din cercetarea 

judecătorească. 

În sfârşit, capitolul I al Titlului II se finalizează cu analiza extinsă a problematicii 

aprecierii probelor. Dintre concluzile expuse, reţine atenţia cea referitoare la faptul că, în 

prezent, cu excepţia probelor orale, celelalte mijloace de probă şi procedee probatorii 

beneficiază din ce în ce mai mult de ajutorul ştiinţei, care, prin cercetările şi demonstraţiile 

sale exacte şi de necontestat asigură garanţia corespondenţei concluziilor cu adevărul. De 

asemenea, opinăm că nu are fundament judicios regula valorii probante condiţionate a 

dovezilor provenind din declaraţiile investigatorului, ale colaboratorilor sau ale martorilor 

protejaţi. În justificarea acestei din urmă aserţiuni, se evidenţiază următoarele:  

 -nu se poate porni, în edictarea legii, de la prezumţia că organul de urmărire penală 

urmăreşte să influenţeze investigatorul, colaboratorul sau martorul protejat în scopul 

confirmării acuzării în această modalitate, astfel încât, pe baza acestei prezumţii de rea-

credinţă,  să se diminueze prin lege valoarea probantă a declaraţiilor acestora; 

-este incorect a fi trataţi de drept martorii acuzării ca nefiind de încredere din cauza 

unei presupuse legături de interese cu organul de urmărire penală, în timp ce martorii apărării, 

chiar aflaţi sub un anumit control sau autoritate a inculpatului (soţ, rude apropiate, persoane 

din anturaj) pot furniza declaraţii a căror forţă probantă să fie luată în considerare sau 

înlăturată numai judiciar, de la caz la caz, iar nu de drept; 

-în viziunea instanţei europene, o informaţie exclusivă sau determinantă provenită de 

la un martor anonim poate constitui temeiul doveditor al condamnării, dacă acea informaţie a 

putut fi supusă verificărilor contradictorii de fiabilitate şi veracitate. Aşadar, sensul noţiunii 

de ,,probă exclusivă sau determinantă” este acela conform căruia informaţia respectivă nu a 

putut fi supusă contestaţiei apărării, iar nu acela conform căruia informaţia este singura probă 

incriminatoare în proces.  
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Cel de-al doilea capitol al Titlului II al lucrării este consacrat expunerii, din 

perspectiva aportului lor la stabilirea corectă a situaţiei faptice, a caracteristicilor fiecărui 

mijloc de probă şi procedeu probatoriu prevăzut de Codul de procedură penală. Sunt 

surprinse în acest demers atât aspectele benefice valorificării principiului aflării adevărului, 

dar şi lipsurile în legislaţie sau reglementările prea restrictive, care lasă organului de urmărire 

penală o posibilitate de acţiune insuficientă. Ca şi în precedent, opiniile sunt sprijinite 

inclusiv prin trimiteri la legislaţia română anterioară sau la alte legislaţii naţionale.  

Probele orale, însemnând audierea suspectului şi inculpatului, persoanei vătămate, 

celorlate părţi şi martorului, sunt abordate din perspectiva metodologiei de instrumentare a 

lor astfel încât să producă declaraţii veridice.  

Se evidenţiază necesitatea unor reguli, formalizate legal, de adresare a întrebărilor, 

cum ar fi aceea că întrebările nu trebuie să pornească de la premisa implicită că acuzatul a 

recunoscut sau admis ceva despre care în realitate nu a declarat, ori despre care a negat, şi 

nici să adauge la sensul unora dintre susţinerile anterioare.  

S-a analizat dacă ordinea de prioritate a participanţilor la procedură în adresarea 

întrebărilor are o anumită influenţă asupra obţinerii unor declaraţii veridice, concluzia 

exprimată fiind aceea că ar trebui să se revină la reglementarea anterioară potrivit căreia 

preşedintele şi membrii completului erau, de regulă primii care adresau întrebări inculpatului 

audiat (ca şi martorilor), justificarea fiind dată de faptul că această modalitate este de natură a 

preîntâmpina deturnarea conţinutului declaraţiei şi că oferă instanţei controlul asupra 

instrumentelor aflării adevărului. 

Valoarea probantă a declaraţiilor suspectului sau inculpatului este analizată prin 

prisma mai multor criterii: evoluţie istorică şi a codurilor de procedură; valoarea probantă a 

declaraţiilor făcute despre un coinculpat; valoarea probantă a declaraţiilor nesincere; valoarea 

probantă a mărturisirii.  

În privinţa martorilor, se fac discuţii asupra capacităţii persoanelor de a avea calitatea 

de martor, asupra dreptului martorului de a nu da declaraţie şi protejarea sa împotriva 

autoincriminării. În privinţa privilegiului martorului de a nu da declaraţie în anumite situaţii, 

am apreciat că dreptul român actual este prea permisiv, exemplificând cu prevederi străine 

potrivit cărora există excepţii de la dreptul persoanelor de a refuza să fie audiate ca martor, şi 

anume atunci când ele însele au prezentat un denunţ, o reclamaţie (plângere) sau o cerere, ori 

ele însele sau o altă rudă apropiată sunt cele vătămate prin infracţiune. 
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Sunt expuse o serie de reguli tactice de audiere a persoanelor, astfel încât să se ajungă 

la descoperirea adevărului, evidenţiindu-se că unele dintre ele sunt expres reglementate în 

legislaţii străine. 

Lucrarea se preocupă (parag. 8 și 9 ale secțiunii 2.1.) și de analiza procedeelor 

probatorii adiacente probelor orale –confruntarea, respectiv identificarea persoanelor sau 

obiectelor –evidențiindu-se regulile în materie, desprinse atât din lucrările autohtone cât și 

din cele străine, de criminalistică, astfel încât să se obţină un bun rezultat. Problematica 

identificării persoanelor este una complexă și importantă, dat fiind că ea tinde a avea o 

greutate mare în economia probelor, poate constitui, singură, baza probatorie a unei 

condamnări.  

Secțiunea 2.2.,  referitoare la materia metodelor speciale de supraveghere şi cercetare, 

scoate în evidenţă, în cadrul unei prezentări generale, condițiile cumulative de fond necesare 

pentru punerea în aplicare a acestora, ajungându-se, între altele, la următoarele concluzii:  

-problema esențială care se pune în privința metodelor speciale de supraveghere și 

cercetare, din perspectiva înfăptuirii justiției penale, este aceea de a avea și a garanta 

aptitudinea furnizării în proces a unor date și informații cu caracter de veracitate-altfel spus, a 

unor probe –ce reproduc întocmai evenimentele relevante petrecute; garanțiile oferite de lege 

în privința păstrării intacte a informațiilor obținute prin mijloace probatorii speciale trebuie să 

îndeplinească, în opinia exprimată în teză, două cerințe: 1. să asigure veridicitatea, 

completitudinea și acuratețea acestor date; 2. să asigure posibilitatea verificării corectitudinii 

lor. 

-în situaţia în care au fost încuviinţate metode speciale de supraveghere sau cercetare 

cu respectarea condiţiei privind infracţiunea pentru care se pot dispune, iar ulterior s-a 

schimbat încadrarea juridică într-o infracţiune pentru care legal nu s-ar putea aplica o astfel 

de măsură tehnică, probele ce reies din aceste metode de probaţiune speciale considerăm că 

pot fi folosite în cauză, dat fiind că au fost obţinute în condiţii de legalitate şi cu bună 

credinţă, nu comportă o bănuială de falsitate, lipsă de loialitate sau lipsă de veracitate. 

-în situaţia în care într-un dosar sunt cercetate mai multe infracţiuni, dintre care numai 

una/unele pot justifica, conform art. 139 alin. (2) din Cod, dispunerea unei măsuri de 

supraveghere tehnică, probele obţinute prin acest procedeu probatoriu pot fi folosite pentru 

probarea şi a celorlate infracţiuni instrumentate în dosar, chiar dacă pentru ele nu ar fi 

îndeplinită condiţia legală, deoarece interesul aflării adevărului și al soluționării temeinice a 

cauzei în ansamblul său impune folosirea unitară a probelor în cadrul unuia și aceluiași 
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proces penal, atunci când buna înfăptuire a justiţiei reclamă reunirea instrumentării mai 

multor infracţiuni.    

În materia metodelor speciale de cercetare se aprofundează în special instituția 

investigatorului sub acoperire și a colaboratorului. Astfel, pot exista situaţii în care activitatea 

investigatorului să conducă la o intruziune de un nivel ridicat în viaţa privată a persoanei, 

precum şi la un control scăzut asupra acţiunilor acestuia, din perspectiva respectării loialităţii 

administrării probelor; de aceea, problema centrală a acestei instituții probatorii este aceea a 

identificării, în fiecare caz concret, a modalităţilor şi limitelor activităţii celui infiltrat, astfel 

încât să se furnizeze date şi informaţii ce pot fi exploatate ulterior ca probe fără a putea fi 

contestată realitatea lor, dar să se și evite acuzaţia că s-au realizat acte de provocare fără de 

care infractorul/infractorii acuzaţi nu ar fi săvârşit fapta penală. 

În secțiunea următoare, 2.3., procedeul probatoriu constând în percheziţie este 

prezentat ca fiind un act de probaţiune irepetabil (cu unele excepţii), de aceea fiind foarte 

important ca atât partea procedurală, dar mai ales partea criminalistică, de culegere propriu-

zisă a mijloacelor de probă, să fie realizate ireproşabil şi complet. 

Ingerinţa în drepturile fundamentale prin efectuarea percheziţiei şi proporţionalitatea 

acesteia cu scopul urmărit trebuie să fie evaluate în concret, în fiecare caz în parte, spre a da 

eficienţă nu numai drepturilor individuale ale persoanei, ci şi dreptului social la apărare 

împotriva infracţiunilor. În acest context, obligaţia de a indica obiectele sau urmele materiale 

căutate (sub sancţiunea exluderii probelor în caz de nerespectare) nu trebuie interpretată 

extrem de restrictiv, adică într-un sens care ar bloca, cel puţin în anumite cazuri particulare, 

posibilitatea organului de cercetare penală de a strânge probele. 

Concluziile noastre sunt în dezacord cu opiniile exprimate în literatura de specialitate 

potrivit cărora normele procedurale care reglementează percheziţia trebuie interpretate 

(exclusiv sau cu preponderenţă) în sensul protejării drepturilor fundamentale (ale celui 

percheziţionat), sau potrivit cărora neprecizarea obiectului sau persoanei căutate prin 

percheziţie ar conduce la excluderea probelor (se observă şi aici conflictul de idei între teoria 

protejării drepturilor şi teoria axată pe îndeplinirea îndatoririlor sociale –în acest caz, 

îndatorirea organelor judiciare de a descoperi şi trage la răspundere făptuitorul).   

Exprimăm o poziţie critică faţă de opţiunea legiuitorului de a înlătura din cod 

instituţia martorilor asistenţi, apreciind că prevederea actuală a regresat faţă de Codul din 

1968, care impunea prezenţa a doi martori asistenţi la orice percheziţie, indiferent de prezenţa 

sau absenţa persoanei percheziţionate ori a unui reprezentant (legal, convenţional sau ad-hoc) 

al acesteia. Se reţine că trei sunt argumentele în acest sens: 1. Măsura percheziţiei 
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domiciliare, mai ales cea desfăşurată în condiţii extreme –fie la prima oră permisă (6,00) când 

persoana supusă percheziţiei este tulburată din somn, fie prin desfăşurarea de forţe 

poliţieneşti intimidante, fie prin intrarea în forţă, spargerea uşii, fie în prezenţa unor copii, etc 

–este de natură a produce o tulburare emoţională importantă persoanei vizate sau 

reprezentantului, membrului de familie asistent, ce nu le va permite acestora să observe cu 

mintea limpede activităţile desfăşurate (apărarea putând fi astfel prejudiciată), spre deosebire 

de martorii asistenţi, care nu au o implicare personală şi care, deci au o posibilitate mai bună 

de a observa ,,la rece” şi memora modul în care organul judiciar efectuează actele 

percheziţiei; 2. Numărul martorilor asistenţi garantează obiectivitatea observaţiilor prin 

posibilitatea comparării lor între ele, inclusiv sub forma audierii acestora în instanţă. Se 

semnalează şi faptul că în alte sisteme naţionale de  drept instituţia celor (minim) doi martori 

asistenţi este de tradiţie, ceea ce confirmă justeţea unei astfel de prevederi din perspectiva 

unei mai bune garanţii a echităţii procesului; 3. Martorii asistenţi pot tranşa credibil, prin 

observaţiile lor, eventuala dispută asupra unei stări de fapt dintre organele judiciare şi 

suspect/inculpat sau reprezentanţii săi.    

Pentru cazul infracţiunilor flagrante şi altor situaţii urgente în care se impune 

efectuarea unei percheziţii, se propune în lucrare instituirea unei proceduri derogatorii de la 

dreptul comun, în care începerea urmăririi penale şi încuviinţarea percheziţiei să se realizeze 

printr-o procedură abreviată, urmând ca documentele judiciare clasice în formă scrisă să 

poată fi redactate ulterior, într-un termen scurt. 

Expertiza şi constatarea au constituit, de asemenea, obiect de analiză al lucrării 

(secțiunea 2.4.). Este expusă calitatea de expert judiciar și cea de specialist și se pune 

accentul pe caracteristica științifică a acestor metode probatorii. Procesul echitabil impune 

formularea clară a obiectivelor expertizei, astfel ca toţi participanţii la procedură să le poată 

cunoaşte şi înţelege, în consecinţă să le poată comenta sau completa. Pentru reflectarea 

obiectivităţii, expertul are obligaţia de a indica cu exactitate orice observaţie sau constatare de 

care s-a folosit pentru realizarea expertizei, operaţiile de efectuare, echipamentele, metodele 

şi programele utilizate. Detalierea de către expert a operaţiunilor care au stat la baza 

concluziilor sale constituie o garanţie a corectitudinii expertizei. 

Se expun în lucrare asemănările şi deosebirile dintre expertiză şi constatare. În 

privinţa acesteia din urmă, opinăm că simplul fapt al lipsei urgenţei de a realiza o constatare 

nu trebuie să atragă nulitatea acesteia şi excluderea probei astfel obţinute, câtă vreme partea 

interesată are la dispoziţie mijloace de combatere a concluziilor constatării. Urgenţa 

nejustificată nu are în sine capacitatea de a modifica rezultatul ştiinţific al constatării.  
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Cercetarea locului faptei şi reconstituirea, ca şi obţinerea mijloacelor materiale de 

probă şi a înscrisurilor sunt, de asemenea, incluse în lucrare (secțiunea 2.5.), chestiunile 

abordate fiind asemănătoare cu cele de la percheziţie şi constatare, dar fără a se repeta.  

 

Titlul III pune principiul aflării adevărului în relaţie cu fazele procesului penal –

urmărirea penală, camera preliminară, judecata în primă instanţă şi în căile de atac –urmărind 

şi evidenţiind acele caracteristici ale acestor faze procesuale, contributorii la soluţionarea 

temeinică a cauzei penale. Sunt analizate principiile specifice urmăririi penale şi cele ale 

judecăţii, etapele procesuale şi aportul lor la atingerea scopului procesului, dar lucrarea 

surprinde şi unele carenţe ale procedurii penale române, de natură a îngreuna realizarea 

acestui deziderat.  

În ce priveşte faza urmăririi penale, ce face obiectul primului capitol, se observă că 

întreaga problematică a acesteia se grefează pe strângerea probelor, astfel încât considerăm 

că orice normă reglementatorie a urmăririi penale trebuie înțeleasă, interpretată și aplicată 

prin prisma acestei finalități. Sunt puse în evidenţă trăsăturile specifice ale acesteia, respectiv: 

1.caracterul nepublic al urmăririi penale; 2.caracterul necontradictoriu al actelor de urmărire 

penală; 3.subordonarea ierarhică funcţională în efectuarea actelor de urmărire penală; 4.forma 

preponderent scrisă a urmăririi penale. Am indicat că, alături de aceste trăsături, ar trebui 

luate în considerare şi alte două elemente specifice urmăririi penale, şi anume operativitatea 

realizării actelor de urmărire penală şi mobilitatea organului de urmărire penală. 

Caracterul nepublic al strângerii probelor este interpretat prin prisma posibilităţii 

limitate a suspectului şi inculpatului de a lua cunoştinţă despre această activitate 

investigativă.  Se argumentează că natura secretă a strângerii materialului probator, cel puţin 

în prima fază a urmăririi penale, este recunoscută în toate sistemele de drept procesual penal 

şi admisă de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; ca atare, am considerat a fi 

greşită  tendinţa legislativă, jurisprudenţială şi doctrinară românească spre permiterea largă a 

accesului avocatului în timp real la toate actele urmăririi penale, pe motiv că în acest fel s-ar 

asigura un mai deplin drept la apărare, dat fiind că dezvăluirea timpurie a activităţilor de 

urmărire penală către făptuitor, fie nemijlocit fie prin intermediul avocatului acestuia, 

îngreunează efortul de aflare a adevărului. Referitor la acest aspect, avansăm ideea că, prin 

stabilirea regulii ca suspectul să fie încunoştiinţat de îndată despre dobândirea acestei calităţi 

procesuale, legiuitorul a înclinat exagerat balanţa în favoarea dreptului la apărare, 

prejudiciind posibilitatea soluţionării corecte a cauzei, deoarece combinaţia de prevederi ale 

codului, care dau suspectului posibilitatea de a lua cunoştinţă dintr-un stadiu timpuriu al 
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cercetărilor despre mersul amănunţit al acestora, poate produce consecinţa speculării acestor 

informaţii prin false apărări, compromiterea probelor ori sustragere de la urmărire.  

În secţiunea 1.2., ce tratează obiectul urmăririi penale, apreciem că art. 306 alin. (1) 

C.proc.pen. indică (în materia probelor) două etape ale activităţii de cercetare penală: 

1.perioada de la sesizare până la începerea urmăririi penale in rem, în care organul sesizat 

strânge date şi informaţii, ce nu sunt propriu-zis incluse în mijloace de probă, etapă 

procesuală ce înlocuieşte instituţia „actelor premergătoare”; 2. perioada de după începerea 

urmăririi penale in rem, în cadrul căreia organul de cercetare penală strânge şi administrează 

în principal probe, într-o modalitate confidenţială în raport cu părţile şi subiecţii procesuali 

principali. În ce privește noţiunea de „administrare” a probelor, considerăm că aceasta 

semnifică operaţiunea de cunoaştere a probei în proces, atât de către organul judiciar cât şi de 

către subiecţii procesuali interesaţi, într-o modalitate similară administrării probelor în 

instanță, care să satisfacă dreptul la apărare, egalitatea armelor şi aflarea adevărului. 

Următoarea secțiune a capitolului expune instituția sesizării organelor de urmărire 

penală, scoțând în relief acele caracteristici ale modurilor de sesizare care ajută la 

descoperirea adevărului. Între altele, exprimăm opinia că reprezentantul legal al minorului 

sau interzisului ar trebui să aibă întotodeauna obligația legală de a încunoştiinţa organul 

judiciar ori de câte ori constată săvârşirea unei infracţiuni împotriva celui lipsit de exercițiul 

drepturilor sale. 

Secţiunile 1.4. și 1.5. sunt dedicate considerentelor privind activitățile de conducere şi 

supraveghere a activităţii organelor de cercetare penală de către procuror, respectiv de 

efectuare propriu-zisă a urmăririi penale. O analiză punctuală este realizată în privința punerii 

în mișcare a acțiunii penale, extinderii urmăririi penale și schimbării încadrării juridice, 

accentul fiind pus pe necesitatea încunoștințării inculpatului asupra acestor modificări 

juridice, pentru a-și exercita în cunoștință de cauză dreptul la apărare.   

În ce priveşte instituţia suspendării urmăririi penale (secțiunea 1.6. a primului capitol), 

se prezintă cele trei cazuri de suspendare prevăzute în prezent de Cod, observând că fiecare 

dintre acestea are o raţiune proprie de a fi, distinctă de a celorlalte. Suspendarea urmăririi, în 

cazul bolii grave de care suferă inculpatul, considerăm că îndeplineşte două funcţiuni, ambele 

în direcţia aflării adevărului în procesul penal: prima, constând în asigurarea condiţiilor 

pentru cunoaşterea de către organul judiciar a tuturor probelor relevante în cauză, din care 

unele ar putea fi cunoscute ori dezvăluite numai de către persoana urmărită, iar în lipsa 

acestora, cercetarea penală ar fi incompletă, cu limitarea posibilităţilor de apărare ale 

suspectului/inculpatului; cea de-a doua, constând în prevenirea curgerii şi împlinirii 
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termenului prescripţiei răspunderii penale, care, la rândul ei, ar împiedica continuarea 

cercetărilor în vederea descoperirii realităţii obiective.    

În ipoteza suspendării urmăririi ca urmare a unui impediment legal temporar de 

punere în mişcare a acţiunii penale pledăm pentru asigurarea posibilităţii organului de 

urmărire penală de a strânge probele cu privire la faptă, fie înainte de suspendarea urmăririi, 

fie pe timpul suspendării, pentru a se preveni pierderea lor, indiferent de funcţia în stat 

exercitată de prezumtivul subiect activ al infracţiunii.  

Conform lucrării (secțiunea 1.7.), verificările efectuate de procuror la terminarea 

urmăririi penale se împart în două direcţii esenţiale: 1. strângerea probelor necesare; 2. 

formalizarea etapelor urmăririi astfel încât cadrul procesual să fie clarificat iar dreptul la 

informare asigurat (continuarea urmăririi penale faţă de suspect, punerea în mişcare a acţiunii 

penale, extinderea urmăririi, schimbarea încadrării juridice, comunicarea acestor modificări şi 

a drepturilor procesuale, suspectului/inculpatului).  

Una din funcţiile rechizitoriului în direcţia corectei stabiliri a situaţiei de fapt este 

aceea care stabileşte limitele judecăţii; astfel fiind, întreaga probaţiune, apărarea şi dezbaterea 

din faza judecăţii se vor concentra asupra dovedirii sau infirmării faptei expuse în actul de 

sesizare şi asupra vinovăţiei inculpatului trimis în judecată, fără devieri lipsite de necesitate, 

care ar îndepărta instanţa de la ceea ce este esenţial de stabilit. O a doua funcţie a 

rechizitoriului este cea privind expunerea probelor, ca reper iniţial de la care instanţa porneşte 

cercetarea judecătorească, dat fiind că o cercetare de orice fel este mult avantajată dacă 

pleacă de la o sferă de informaţii deja accumulate şi expuse sistematizat.  

Capitolul II al Titlului III al tezei dezbate caracteristicile instituţiei camerei 

preliminare, însă limitat la prevederile cu incidenţă în administrarea probelor şi excluderea 

acestora: principiul loialităţii administrării probelor, excluderea probelor obţinute în mod 

nelegal, instituţia nulităţii. 

Se abordează problematica utilității camerei preliminare în economia fazelor 

procesuale, dat fiind că unul din obiectivele acesteia este verificarea legalităţii administrării 

probelor, ce oferă posibilitatea excluderii probelor nelegal sau neloial administrate. 

Nulităţile şi excluderea probelor în camera preliminară sunt analizate pe larg în 

secțiunea 2.3., inclusiv din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și 

din perspectiva jurisprudenței Curții Constituționale în ce privește excluderea mijloacelor de 

probă din dosar. În privinţa posibilităţii de a administra în camera preliminară şi alte categorii 

de probe în afara înscrisurilor, pentru dovedirea nelegalităţii administrării probelor,  astfel 

cum s-a statuat prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 641 din 11 noiembrie 2014 şi nr. 802 
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din 5 decembrie 2017,  lucrarea face o analiză a posibilităţii dovedirii nulităţilor absolute în 

materia probelor, concluzionând că pentru niciun caz de nulitate absolută nu este necesar a se 

administra alte probe în afara înscrisurilor. În privinţa probelor obţinute prin tortură sau prin 

alte mijloace neloiale, am opinat că există şi în cazul lor posibilitatea probării prin înscrisuri a  

practicilor nelegale (respectiv, prin asistenţa de către un avocat, prin înregistrarea audio-video 

a audierii suspectului/inculpatului, prin examinarea corporală de către un medic în vederea 

constatării semnelor eventualului abuz); situaţiile neacoperite am argumentat că pot fi probate 

în instanţă, prin unirea acestei probleme cu fondul cauzei şi prin administrarea oricăror probe 

necesare de către instanţă, nefiind necesară administrarea în camera preliminară a altor 

categorii de probe.   

Referitor la celelalte categorii de procedee probatorii şi mijloace de probă, în special 

percheziţia şi metodele speciale de supraveghere şi cercetare, teza pune în evidenţă faptul că 

şi în privinţa acestora cazurile de nulitate absolută a actului procedural pot fi identificate pe 

baza înscrisurilor aflate la dosar ori depuse în cursul camerei preliminare.  

Pornind de la rolul activ al instanţei de judecată, conform căruia aceasta poate 

administra orice mijloc de probă necesar evidenţierii adevărului, am argumentat că este 

greşită susţinerea potrivit căreia instanţa nu ar mai avea dreptul de a repune în discuţie 

legalitatea administrării probelor menţinute în camera preliminară.  

Capitolul III al acestui titlu al tezei ia în dezbatere reflectarea principiului aflării 

adevărului în prevederile specifice judecăţii în primă instanţă. Judecata este definită ca fiind 

faza centrală a procesului penal şi cea mai importantă în complexul activităţilor procesuale 

penale, unul dintre obiectivele fundamentale al instanţei de judecată fiind acela al asigurării 

administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei. 

Sunt dezvoltate în lucrare (secțiunea 3.2.) principiile specifice fazei de judecată -

oralitatea, nemijlocirea, contradictorialitatea şi publicitatea -cu evidenţierea contribuţiei lor la 

aflarea adevărului.  

În privinţa conţinutului cercetării judecătoreşti, analizat în secțiunea 3.3., se prezintă 

cadrul organizatoric al acestei activități de judecată, importanța pentru aflarea adevărului a 

participării efective a părților la judecată, după care se fac referiri asupra specificului 

administrării mijloacelor de probă în fața instanței. O parte importantă a secțiunii este alocată 

tehnicii administrării probelor orale.  Între aspectele de menționat în acest sens sunt cele 

privind tendința persoanei de a repeta ceea ce a declarat anterior, iar nu ce își amintește 

despre eveniment, problematica audierii pentru prima dată a unor martori propuși în 

probațiune, disconfortul persoanei audiate dat de împrejurarea că este ascultată în public, 
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stând în picioare și poziționată cu spatele sau, în cel mai bun caz, lateral de participanții ce-i 

adresează întrebări (exceptând instanța).  

Formulăm opinia că, în cadrul procedurilor abreviate de judecată, inculpatul nu 

renunţă la garanţiile procesului echitabil, ci doar confirmă exactitatea probelor ce-l 

incriminează, fapt de natură a considera ca inutilă readministrarea acestora.  

O analiză amănunţită realizăm, în secțiunea 3.4., în privinţa instituţiei schimbării 

încadrării juridice a faptei; de asemenea, am abordat şi problematica extinderii acţiunii penale 

sau a procesului penal în cursul judecăţii, instituţii înlăturate în prezent din codul de 

procedură penală.  

Conform concluziilor expuse, schimbarea încadrării juridice se poate realiza, fără a se 

considera că se extinde obiectul judecăţii, în situaţiile în care în rechizitoriu nu au fost 

reţinute aspecte de fapt ce ar constitui cauze justificative sau de neimputabilitate, stări de 

atenuare ori circumstanţe atenuante sau circumstanţe agravante, acte materiale, stări de fapt 

ori probe care ar atrage încadrarea faptei în una din formele agravate sau calificate ale 

infracţiunii, sau urmări sau împrejurări ale faptei penale diferite de cele produse de 

infracţiunea reţinută în sarcină. Am argumentat că, în toate aceste categorii de situaţii, o 

limitare a obiectului judecăţii strict la ceea ce s-a reţinut ca fapte şi ca împrejurări de fapt în 

rechizitoriu ar conduce la o denaturare a adevărului, de multe ori chiar şi în defavoarea 

inculpatului, ceea ce ar contraveni principiului constatării în mod complet a faptelor ce 

constituie infracţiuni, respectiv principiului aflării adevărului. Lucrarea expune o serie de 

prevederi în acelaşi sens ale unor legislaţii străine, ca argument al pertinenţei concluziei.  

Am adoptat o poziţie critică, dar argumentată, în ce priveşte decizia Curţii 

Constituţionale nr 250/2019 prin care s-a stabilit că schimbarea încadrării juridice trebuie 

decisă obligatoriu înainte de rămânerea cauzei în pronunţare; în acest sens, concluzia la care 

ajungem în teză este aceea că stabilirea încadrării juridice prin încheiere anterioară fondului 

conduce în multe situaţii la antepronunţare, şi poate produce efecte ce compromit aflarea 

adevărului, cum ar fi acela că instanţa va adapta situaţia de fapt în raport cu încadrarea 

juridică stabilită, deşi în mod normal ar trebui să stabilească încadrarea juridică în raport cu 

situaţia de fapt. Schimbarea încadrării juridice prin încheiere anterioară dezbaterilor pe fond 

contrazice ordinea firească în care trebuie judecate lucrurile: mai întâi faptele, şi apoi dreptul. 

Nu se poate cunoaşte dreptul aplicabil dacă nu s-au stabilit faptele. Or, faptele se stabilesc 

practic după ultimul cuvânt al inculpatului inclusiv, pentru că acesta este rostul dezbaterilor 

pe fond. Aşadar, dreptul, respectiv, în speţă, încadrarea juridică, ar trebui să se judece după 

această etapă, adică în cadrul deliberării 
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În ce priveşte instituţia extinderii acţiunii penale sau a procesului penal în cursul 

judecăţii, teza evidenţiază că aceasta este cunoscută, sub diverse forme, în multe alte legislaţii 

străine; ca atare, se critică opţiunea legiuitorului român de a elimina prevederile privind 

extinderea acţiunii penale sau a procesului penal în cursul judecăţii, deoarece o astfel de 

soluţie legislativă vine în contradicţie cu gândirea juridică de cea mai înaltă reputaţie, 

susţinută de o practică judiciară îndelungată.  

Conform secțiunii 3.5., dezbaterile pe fond şi ultimul cuvânt al inculpatului sunt 

privite şi ele ca etape importante în demersul de stabilire a adevărului. 

Capitolul III se încheie cu analiza etapei procedurale a deliberării instanţei asupra 

situaţiei de fapt, evidenţiind că adevărul este aflat de instanţă la finalul procesului, în urma 

deliberării, şi opinând că aflarea adevărului nu este o obligaţie de diligenţă a instanţei, ci o 

obligaţie de rezultat, în sensul că în nici o împrejurare magistratul nu are căderea de a 

pronunţe o hotărâre bazată pe incertitudine sau probabilitate. În cazul insuficienţei probelor, 

adevărul obiectiv al faptelor este înlocuit cu adevărul procesual că faptele nu pot fi cunoscute 

ori demonstrate în totalitate. Astfel, se mută obiectul probaţiunii/obiectul demonstraţiei de 

adevăr de la elementele infracţiuni la elementele procesului.  

Cel de-al patrulea capitol al Titlului III, şi ultimul al lucrării, tratează despre 

capacitatea căilor de atac ordinare şi extraordinare uzitate în procesul penal, de a garanta 

rectificarea eventualelor erori ale hotărârilor la care se raportează, în ce priveşte stabilirea 

certă a stării de fapt. 

   Prima parte a capitolului este dedicată prezentării istoricului şi evoluţiei sistemului 

căilor de atac în procesul penal român, în acest sens fiind examinate prevederile relevante ale 

Codurilor din 1864, 1936 şi 1968, dar şi reglementarea din Ardeal la începutul secolului al 

XX-lea, ca şi modificările legislative de substanţă operate în perioada anilor ’48-’55.Toate 

acestea au fost apreciate ca utile pentru înţelegerea prevederilor actuale, dar şi pentru a face o 

judecată de valoare în privinţa corectitudinii şi completitudinii acestora din urmă, utilizând 

comparaţia cu dispoziţiile mai vechi.  

Codul de procedură penală din 1864 reglementa apelul şi opoziţia drept căi ordinare 

de atac, iar recursul în casaţie şi revizuirea, drept căi extraordinare.  Între cazurile de recurs, 

unele se refereau la cazuri de nulitate absolută astfel cum sunt cunoscute în prezent, dar şi la 

alte nereguli precum nemotivarea hotărârii, omisiunea esenţială, încălcarea prevederilor 

substanţiale de drept sau a formelor esenţiale, excesul de putere şi eroarea grosieră de fapt. Se 

subliniază, aşadar, că, deşi cale extraordinară de atac în drept, recursul în casaţie se putea 
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întemeia şi pe cazuri precum omisiunea esenţială şi eroarea grosieră de fapt, acestea din urmă 

având implicaţii asupra modului de stabilire a împrejurărilor factuale ale cauzei.    

În ce priveşte revizuirea, aceasta avea o capacitate extrem de redusă de a rectifica 

erorile judiciare comise în cauzele penale, întrucât se putea introduce numai în favoarea 

condamnatului, în trei cazuri limitativ reglementate. 

Reglementarea procesual penală în Ardeal în aceeaşi perioadă istorică era relativ 

asemănătoare,  o deosebire esenţială ieşind în evidenţă în ce priveşte calea de atac a revizuirii 

hotărârilor penale, în sensul că aceasta putea fi exercitată atât în favoarea, cât şi împotriva 

condamnatului, şi, totodată, exista posibilitatea introducerii revizuirii atunci când elementele 

nou apărute conduceau nu numai la o soluţie inversă –achitare în loc de condamnare sau 

condamnare în loc de achitare –ci şi la aplicarea unei dispoziţii mai uşoare a legii penale, ori, 

dimpotrivă, la aplicarea unei dispoziţii mai grele condamnatului.  

Reforma judiciară din perioada 1948-1955 a modificat substanţial sistemul căilor de 

atac, prin aceea că apelul şi opoziţia au fost desfiinţate iar recursul a rămas ca singură cale de 

atac ordinară. Pentru a se putea oferi instanţei de control judiciar posibilitatea de a judeca în 

fapt, au fost incluse două noi cazuri de casare. Lucrarea prezintă  definiţia legală a 

,,legalităţii”, respectiv a ,,temeiniciei” hotărârii, instituite de aceste modificări legislative, în 

funcţie de care se deduceau şi temeiurile de casare. Astfel, legalitatea hotărârii consta în 

examinarea acesteia pentru a stabili dacă în cursul procesului penal au fost respectate toate 

dispoziţiile legale care garantează stabilirea adevărului material sau care asigură drepturile 

părţilor şi dacă soluţia dată corespunde prevederilor legii; totodată, temeinicia hotărârii 

consta în a se examina dacă au fost administrate toate probele necesare pentru stabilirea 

adevărului material, dacă probele administrate au fost complete şi just apreciate, dacă faptele 

şi împrejurările reţinute prin hotărârea atacată reprezintă adevărul material complet şi 

suficient întemeiat şi dacă soluţia dată este justă.  Se remarcă accentul deosebit pus în aceste 

definiţii, atât din perspectiva legalităţii cât şi din perspectiva temeiniciei, pe garantarea aflării 

adevărului material în mod complet şi cu caracter de certitudine. 

În ce priveşte conţinutul Codului de procedură penală din 1968, este prezentată 

evoluţia căilor de atac, în sensul reintroducerii apelului şi reformarea instituţiei recursului.  

Sunt evidenţiate cazurile de recurs cu incidenţă directă sau indirectă în rectificarea 

situaţiei de fapt reţinute greşit, în acest sens fiind de menţionat: cazul întemeiat pe faptul că 

hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia ori motivarea soluţiei contrazice 

dispozitivul hotărârii sau acesta nu se înţelege; cazul întemeiat pe faptul că instanţa nu s-a 

pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau cu 
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privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri esenţiale pentru părţi, de natură să 

garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului; cazul întemeiat pe eroarea gravă 

de fapt având drept consecinţă pronunţarea unei hotărâri greşite de achitare sau de 

condamnare. 

 În partea a doua a capitolului (secțiunea 4.2.) lucrarea intră în analiza căilor de atac 

prevăzute de actualul Cod de procedură penală, în demersul de a scoate în evidenţă acele 

caracteristici care asigură stabilirea situaţiei de fapt şi adevărului obiectiv.  

Apelul este tratat din perspectiva efectului devolutiv, efectului extensiv şi cel al  

neagravării situaţiei în propria cale de atac.    

Devoluţiunea în fapt a apelului se traduce, în viziunea noastră, în faptul că instanţa de 

apel are o mare responsabilitate, dar şi o poziţie privilegiată, avantajată, în ce priveşte 

stabilirea cu acurateţe a faptelor. Astfel, judecând în singura cale ordinară de atac ce statuează 

asupra adevărului faptic, aceasta trebuie să dea garanţii cât mai depline că hotărârea definitivă 

nu conţine o eroare judiciară; totodată, pornind de la probele şi situaţia de fapt deja analizate 

şi dezbătute în două etape procesuale anterioare (urmărirea penală concretizată în rechizitoriu 

şi judecata în primă instanţă), precum şi beneficiind de raţionamentele şi observaţiile expuse 

în cursul acelor proceduri, de criticile aduse sentinţei, instanţa de control judiciar poate 

verifica mai amănunţit fiecare detaliu relevant al acestora şi fiecare apărare şi astfel poate 

ajunge cu o mai mare siguranţă la cunoaşterea adevărului material 

În ce priveşte regula non reformatio in pejus, teza exprimă concluzia că aceasta nu 

derogă de la aflarea adevărului. Ca argument, aratăm că efectele  prevăzute de text se întind 

asupra încadrării juridice (mai uşoare), asupra cuantumului pedepsei sau altor sancţiuni de 

drept penal aplicate în limite mai uşoare decât cele ce ar fi trebuit aplicate, şi în general 

asupra dispoziţiilor din dispozitivul hotărârii ce pot fi puse în executare contra apelantului, 

dar nu asupra constatării corecte a situaţiei de fapt. Dimpotrivă, pentru ca instanţa de apel să 

constate că aplicarea legii i-ar crea apelantului o situaţie mai grea, şi astfel să respingă apelul 

acestuia, trebuie mai întâi să stabilească situaţia reală de fapt la care să raporteze dreptul 

aplicabil.  

Despre caracterul extensiv al apelului şi efectul acestuia asupra situaţiei de fapt, am 

exprimat ideea că efectul extensiv constituie o combinaţie între caracterul devolutiv şi cel al 

neagravării situaţiei în propria cale de atac, deoarece, pe de o parte, are capacitatea de a 

amplifica judecata, iar, pe de altă parte, menţine restricţia de a nu se crea o situaţie mai grea 

beneficiarilor extinderii. Am mai concluzionat că logica instituirii efectului extensiv al căii de 

atac are la bază principiul că adevărul este unul singur, astfel că nu s-ar putea menţine o 
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hotărâre care să cuprindă în ea două situaţii de fapt contrare sau contradictorii pentru una şi 

aceeaşi faptă, în funcţie de exercitarea sau nu a căii de atac de către toţi inculpaţii, sau pentru 

toţi inculpaţii. 

În ce priveşte recursul în casaţie, am adus critici în ce priveşte limitarea cazurilor de 

casare; deşi cazurile de casare din vechiul cod referitoare la nulităţi absolute de procedură au 

fost menţinute în noua lege drept cazuri ale contestaţiei în anulare, altele, la fel de importante 

ca garanţie legală a posibilităţii îndreptării erorilor de judecată făcute în hotărâri definitive, nu 

mai sunt prevăzute drept cazuri ale unei căi de atac extraordinare, dintre care, facem trimitere  

la cele cu influenţă evidentă asupra repunerii în discuţie a situaţiei de fapt, respectiv: 1) când 

instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare pentru o altă faptă decât cea pentru care 

condamnatul a fost trimis în judecată; 2) când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se 

întemeiază soluţia ori motivarea soluţiei contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta nu se 

înţelege; 3) când instanţa nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului 

prin actul de sesizare sau cu privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri 

esenţiale pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului; 

4) când s-a comis o eroare gravă de fapt. 

În materia căii de atac a revizuirii, teza evidenţiază funcţionalitatea acesteia, care este 

strâns legată de posibilitatea intervenirii unor erori judiciare ce decurge din inexacta stabilire 

a situaţiei de fapt. Cazurile de revizuire trebuie să îmbine interesul aflării adevărului cu 

autoritatea de lucru judecat astfel încât să existe restricţia necesară în posibilitatea anulării 

hotărârilor judecătoreşti definitive, descurajând cererile neîntemeiate sau care se referă la 

aspecte neesenţiale ale sentinţei, dar, în acelaşi timp, să şi acopere situaţiile obiective în care 

hotărârea greşita trebuie rectificată. 

Valorificând vechea reglementare din Ardeal, precum şi numeroasele soluţii similare 

adoptate în alte legislaţii naţionale, care permit revizuirea în scopul aplicării unei condamnări 

mai uşoare, am adoptat o poziţie critică faţă de caracterul restrictiv al cazului de revizuire 

întemeiat pe descoperirea unor fapte sau împrejurări noi, dat fiind că acesta nu ar putea fi 

invocat cu succes atunci când faptele sau împrejurările necunoscute de instanţă ar atrage 

numai diminuarea sancţiunii penale, chiar dacă s-ar proba în cursul revizuirii o altă situaţie 

de fapt decât cea definitiv stabilită. Am apreciat că această restrângere radicală a acţiunii 

cazului de revizuire asupra hotărârii de revizuit este nejustificată, oferind exemple precum 

acela că necunoaşterea stării de provocare sau depăşire a legitimei apărări în care s-a aflat 

condamnatul duce la o pedeapsă sensibil majorată faţă de cea care ar fi trebuit aplicată dacă 

acea circumstanţă atenuantă era cunoscută, iar o astfel de situaţie ar trebui să poată fi 
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îndreptată pe calea revizuirii.  

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării cauzei în lipsa persoanei 

condamnate este prezentată ca fiind o cale extraordinară de atac specifică situaţiilor în care 

condamnatul a fost judecat în contumacie. Se arată că o astfel de cale de atac a existat, sub 

diferite forme, încă din perioada Codului Cuza, precum şi că procedura reglementată în 

actualul cod pune în acord legislaţia română cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului care statuează că, atunci când legislaţia naţională permite judecarea unei persoane in 

absentia, acea persoană trebuie, din momentul în care află de procedură, să poată determina 

ca o instanţă, după ce o va audia, să dispună din nou asupra fondului acuzaţiilor ce i-au fost 

aduse. 

În secțiunea ultimă a Titlului III și lucrării, ca o concluzie comună asupra actualelor 

căi extraordinare de atac din procesul penal român, am opinat că, prin combinaţia dintre 

eliminarea cazurilor de recurs în casaţie cu efect asupra situaţiei de fapt, şi restrângerea 

posibilităţii revizuirii hotărârilor pe temeiul descoperirii de fapte şi împrejurări noi, aceste căi 

de atac rămân cu o arie de acţiune insuficientă pentru a preveni riscul producerii unor erori 

judiciare sau chiar un comportament neglijent al instanţelor de apel. Am avansat propunerea 

de a se introduce modificări de substanţă ale acestor instituţii, spre a-şi îndeplini pe deplin 

scopul pentru care au fost concepute.   

---------------------------- 


