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 Titlul I: CONSIDERAȚIUNI INTRODUCTIVE 

 

Capitolul 1: PREMISE FUNCȚIONALE ȘI SPECTRE DE PERCEPȚIE ASUPRA 

CONȚINUTULUI 

 

Deziderat 

Scopul prezentei lucrări nu este acela de a trata întreaga materie sau toate problemele ce 

grevează dreptul la apărare al acuzatului, ci doar acela de a fixa anumite paradigme și idei 

fundamentale, clare și de netăgăduit, în raport de care, atât interpretările cât și eventualele 

ajustări legislative viitoare să fie mai lesne de justificat și asimilat. Lucrarea de față reprezintă 

doar o tentativă de regularizare a dreptului la apărare al acuzatului, de plasare a acestuia în 

cadrul unor limite prestabilite și vizibile, prin elaborarea unui set de reguli apriorice, simple și 

general valabile. 

Relevanța științifică  

Prezenta lucrare își propune a analiza, cu prevalență, anumite aspecte controversate ce 

guvernează materia în discuție, urmând ca aspectele deja împământenite să beneficieze de o 

tratare subsidiară. Propunerile de interpretare și optimizare a cadrului normativ vor fi formulate 

în considerarea principiului minimei intervenții și deci, pe cât de mult posibil, cu intenția 

salvgardării formei actuale a normei vizate. Ceea ce propun astfel sunt doar viziuni și paradigme 

diferite, ce poartă însă asupra acelorași instituții și/sau interpretări clasice. Pe de altă parte, 

dincolo de unele rezolvări noi propuse, în raport de anumite probleme izolate de drept, prezenta 

lucrare își propune inclusiv revalidarea anumitor reguli clasice, prin intermediul cărora, s-a ajuns 

sau se poate ajunge la rezultate juridice corecte.  

Relevanța practică 

Pentru ca prezentul studiu să poată avea și o reală utilitate practică, îmi propun 

identificarea unui model schematic și abstract al apărării acuzatului, care, pe parcursul procesului 

penal, să poată fi ajustat, în raport de particularitățile fiecărei cauze date. Cu alte cuvinte, voi 

încerca inclusiv un exercițiu de standardizare a apărării acuzatului. 

 Necesitatea de restrângere a câmpului de analiză  

Este greu de identificat o normă de drept procesual penal care să nu refere și o oarecare 

influență asupra dreptului la apărare, o doză de drept la apărare, fie în privința permisivității, fie 
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în privința îngrădirii acestuia. Așadar, amplitudinea subiectului de studiu face ca analiza 

exhaustivă să fie una grea spre imposibilă, în orice caz însă, incompatibilă cu normele academice 

ce caracterizează un asemenea tip de lucrare științifică. 

Lipsa perspectivei de drept comparat 

Experiența judiciară a ultimilor ani a demonstrat faptul că, transplanturile juridice sunt 

foarte greu de asimilat pe plan intern, iar rezultatele generate astfel sunt infime, departe de cele 

scontate la momentul implantării respectivelor grefe. Aceasta se datorează inclusiv faptului că, 

este foarte dificil a translata un mănunchi de norme juridice de proveniență extranee, fără ca 

întreg mediul juridico-judiciar să fie perfect acordat, în raport de tradiția juridică și filozofia 

constructivă ce caracterizează sistemul de proveniență.  

Pe de altă parte, regimul democratic din România nu are un fundament  destul de 

îndelungat și solid, pentru a putea asimila corespunzător instituții juridice dezvoltate, de-a lungul 

vremii, în democrații mult mai bine consolidate.  

 

Capitolul 2: NOȚIUNE, JUSTIFICARE ȘI PRECIZĂRI NOȚIONALE 

Noțiune  

Apărarea de drept procesual penal este o specie a apărării juridice, ce are, la rândul său, 

mai multe subspecii. Printre acestea se numără și apărarea acuzatului, anume, forța motrică a 

procesului penal invers proporțională acuzării. 

În sensul prezentei lucrări aleg să diferențiez, cel puțin la nivel noțional, între conceptul 

de apărare și cel de drept la apărare. Primul denotă suma prerogativelor, posibilităților și 

expresiilor concrete de realizare ale apărării, în timp ce, cel de-al doilea denotă suma legală a 

acelorași componente. 

Justificare 

Justificarea existenței acestui drept izvorăște din necesitatea asigurării unui echilibru între 

interesele generale ale societății și cele particulare ale acuzatului, considerându-se astfel că, doar 

printr-o temeinică apărare se poate garanta absența erorilor judiciare și deci, se poate prezerva 

caracterul social al justiției. Aceasta întrucât, justiția are menirea primordială de a apăra 

orânduirea socială iar abia mai apoi, individul. 
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Precizări noționale 

În lipsa unei definiții legale, în sensul prezentei lucrări, consider acuzația ca fiind 

învinuirea oficială adusă unei persoane, despre săvârșirea de către aceasta a unei infracțiuni, sub 

aspectul dimensiunilor sale materiale. 

Acuzatul este persoana împotriva căreia s-a formulat oficial o acuzație de natură penală, 

legiuitorul efectuând, în cuprinsul dispozițiilor art. 184 alin. 1 și 11 lit. b), o nominalizare 

expresă a acestor subiecți procesuali: suspectul și inculpatul.  

Fiecare proces penal și fiecare procedură judiciară individuală nu reprezintă altceva decât 

dinamici ale unor interese. Interesele substanțiale se manifestă, în mod aplicat, aplicat prin 

intermediul intereselor procedurale, cele din urmă având rolul de a le realiza pe cele dintâi. Ca 

regulă, interesele judiciare corespund acțiunii exercitate de către titularii lor în cursul procesului 

penal (interese publice- acțiunea penală sau, interese private- acțiunea civilă). 

Procedura judiciară poate fi definită, deci, ca fiind un ansamblu predeterminat de acte 

procedurale,  derulate în cursul procesului sau în legătură cu acesta, ce au sau conduc la o 

finalitate proprie - satisfacerea unui anumit interes judiciar. În acest context, se poate chiar 

afirma faptul că, procesul penal nu este altceva decât ansamblul de proceduri judiciare penale, ce 

concură la stingerea raportului juridic de drept penal substanțial. 

Dreptul la apărare al acuzatului reprezintă suma drepturilor procesuale și a modalităților 

de exercitarea ale acestora, în formă reactivă sau pro activă, de către suspect sau inculpat, pe 

parcursul procedurilor judiciare penale, în realizarea intereselor judiciare proprii. 

 

TITLUL II: ORGANIZAREA DREPTULUI LA APĂRARE AL 

ACUZATULUI 

 

Capitolul 1: IZVOARELE. SISTEMUL DE REPERE, GARANȚII ȘI 

STANDARDE 

Constituția și Convenția sunt izvoarele primordiale ale dreptului la apărare al acuzatului. 

Acestea denotă nucleul dur, inderogabil și insesizabil al materiei studiate, reflectat în standarde și 

garanții minimale. Cu toate acestea, norma legală este cel mai amplu și dezvoltat izvor al 

dreptului la apărare al acuzatului, constituindu-se astfel în cea mai accesibilă sursă de 

reglementare. 



5 
 

Prin reper juridic, înțeleg a desemna o regăsire, o expresie a dreptului la apărare al 

acuzatului, într-una dintre sursele sale de reglementare. Ca atare, în înțelesul prezentei lucrări, 

urmează a opera cu repere supra-legale (constituționale, convenționale), repere legale (izvorâte 

din legi sau acte normative cu putere de lege), precum și repere infra-legale (izvorâte din acte 

normative menite a asigura aplicarea legii). De asemenea, trimiteri vor exista și la reperele 

jurisprudențiale, dezvoltate în jurul fiecărei categorii de norme dintre cele amintite, unele fiind 

obligatorii, iar altele nu. Toate aceste repere formează sistemul de garanții și standarde ale 

dreptului la apărare al acuzatului, standardele de protecție ale dreptului fiind modelele normative 

ideale, care exprimă pregnanța acestuia, în cadrul unei anumite sfere protective.  

 

Capitolul 2: RELAȚIONAREA CU PRINCIPIILE FUNDAMENTALE  

Cele mai multe conflicte ale dreptului la apărare al acuzatului sunt purtate cu principiul 

aflării adevărului, iar aceasta deoarece, cele două nu pot întotdeauna coexista. În mărinimia și 

înțelepciunea sa, legiuitorul a înțeles necesitatea unei abordări temperate în privința aflării 

adevărului, edictând ipoteze exprese în care, acest deziderat este sacrificat pe altarul apărării 

(spre exemplu, prin reglementarea privilegiului la neautoincriminare).  

Necesitatea de echitate a procedurii acționează, pentru acuzat, ca un complement al 

dreptului la apărare. Altfel spus, orice interes legitim al acuzatului, ce nu poate fi realizat prin 

intermediul dreptului la apărare, poate fi realizat prin intermediul dreptului la un proces echitabil, 

cel din urmă fiind mai larg decât cel dintâi. Pentru a sintetiza relația dintre cele două drepturi, 

apreciez că, dreptul la o procedură judiciară echitabilă este un drept generic al acuzatului, un 

deziderat, iar dreptul la apărare este mijlocul de realizare sau protejare a acestuia, instrumentul 

concret. 

Cam aceeași paradigmă este valabilă și în privința dreptului la libertate și siguranță, 

pentru care, apărarea din partea acuzatului acționează ca un facilitator. Astfel, luându-se în 

considerare starea de vădită vulnerabilitate în care se află acuzatul, sunt necesare o serie de reguli 

suplimentare privind desfășurarea procedurii judiciare, apte să contrabalanseze această stare. Iar 

respectivele reguli, astfel cum sunt prevăzute în art. 9, se referă la informarea suplimentară a 

acuzatului aflat în stare custodie statală, la dreptul special de petiționare din partea acestuia în 

vedere obținerii libertății, ș.a.  
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TITLUL III: ACTIVITATEA ÎN TIMP 

 

 Capitolul 1: TITULARII ȘI LIMITELE 

Deși Statul poate reclama o paternitate generică asupra apărării, pentru sine aceasta nu se 

comportă ca un drept, ci ca o obligație. Așadar, apărarea are două majore valențe: obligație 

pentru Stat, drept pentru particular. În aceste condiții, Statul apare ca fiind un ocrotitor a 

dreptului, nu un veritabil titular al acestuia. 

Titularii veritabili ai dreptului studiat sunt subiecții procesuali ce se circumscriu noțiunii 

de acuzat: suspectul și inculpatul. După pierderea acestor calități, dreptul la apărare al acuzatului 

se convertește într-un drept general la apărare, propriu oricărei persoane. Nimic nu oprește însă 

reactivarea specificităților sale, prin declanșarea procedurilor judiciare care tind la a contesta 

acuzația penală.  

 

Capitolul 2: ANTERIOR PUNERII SUB ACUZAȚIE (INSTITUȚIA 

FĂPTUITORULUI) 

Dreptul la apărare al acuzatului poate preceda însăși formularea oficială a acuzației. 

Rezumând toate ipotezele juridice posibile, apreciez că se poate pune semnul egalității între 

noțiunea de făptuitor și cea de autor indicat sau cunoscut cuprinsă în dispozițiile art. 305 alin. 1, 

ambele referindu-se, în fapt, la persoana la care se referă actul de sesizare al organului de 

urmărire penală ca fiind autoare a unei infracțiuni (fie ea reclamată prin plângere, indicată prin 

denunț, analizată ca urmare a sesizării din oficiu sau identificată ca urmare  a săvârșirii unei 

infracțiuni flagrante sau de audiență), până la momentul dobândirii de către aceasta a calității de 

suspect, a clasării cauzei potrivit art. 294 alin. 4 sau a renunțării la urmărire penală, potrivit 

dispozițiilor art. 318 alin. 4. Plasarea sa legislativă se poate face în rândul oricăror ”...alte 

persoane...având drepturi, obligații...în procedurile judiciare penale”, la care se referă 

dispozițiile art. 34.  

Exploatarea la maxim a calității de făptuitor se constituie într-o prerogativă a dreptului 

(nenăscut) la apărare al acuzatului, o foarte bună oportunitate de valorificare a unor atribute 

specifice ale acestuia, chiar și acolo unde legiuitorul nu a intenționat asta. 

De lege ferenda, consider că ar fi utilă crearea unei distincții legale explicite, în interiorul 

categoriei altor subiecți procesuali, diferențierea urmând a se face între cei interesați  (făptuitori, 
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petenți, intimați, persoane interesate, persoane care nu doresc să participe în calitate de persoană 

vătămată) și cei dezinteresați (martor, expert, interpret, etc.), urmând ca, pentru cei interesați să 

opereze reguli de drept relativ distincte, inclusiv în privința aprecierii probelor/informațiilor 

furnizate de către aceștia.  

 

Capitolul 3: MOMENTELE ACUZAȚIEI  

 Secțiunea A: Nașterea acuzației (instituția suspectului) 

 Dinamizarea urmăririi penale in rem, prin conceptarea în cauză a unei persoane urmărite 

penal, dă naștere unei acuzații în materie penală. Dobândirea calității de suspect denotă 

formularea unei acuzații în materie penală față de un făptuitor, altfel spus, punerii sub acuzație a 

persoanei. Măsura procesuală se poate manifesta în trei modalități distincte, respectiv: efectuarea 

în continuare a urmăririi penale (art. 305 alin. 3); extinderea urmăririi penale față de același 

suspect, pentru săvârșirea altor fapte (art. 311 alin. 1 coroborat cu alin. 2); începerea urmăririi 

penale în cazul infracțiunii de audiență (art. 360 alin. 2); 

Pe lângă modalitățile de dobândire a calității de suspect, legea prevede inclusiv modalități 

de redobândire a acesteia, distincția purtând asupra caracterului de noutate al acuzației survenite 

astfel [trimiterea pentru completarea urmăririi penale, ca urmare a revocării, infirmării sau 

desființării ordonanței de renunțare la urmărire penală, dacă măsura fusese dispusă față de 

suspect (art. 318 alin. 9, alin. 10 și alin. 15 lit. a); reluarea urmăririi penale față de suspect, în 

cazul încetării cauzei de suspendarea a urmăririi penale (art. 333); redeschiderea urmăririi 

penale, ca urmare a confirmării ordonanței de infirmare/revocare a soluției de clasare dispuse 

față de suspect (art. 335 alin. 1,  alin. 2 și alin. 4); redeschiderea urmăririi penale, ca urmare a 

admiterii plângerii împotriva soluției de clasare dispuse față de suspect, desființării acesteia și 

trimiterii cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale (art. 341 alin. 7 pct. 2 lit. b)]. 

 

Secțiunea B: Evoluția acuzației 

Evoluția dreptului la apărare al acuzatului urmează, îndeaproape, însăși evoluția 

acuzației. Cu cât acuzația se regăsește într-un stadiu mai avansat, cu atât drepturile acuzatului 

sunt mai depline, iar cu cât acuzația este mai involuată, cu atât drepturile sunt caracterizate de 

precaritate. Altfel spus, toate prerogativele ce compun dreptul la apărare al persoanei sunt 
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disponibile sau nu acuzatului, total sau limitat, în funcție de momentul procesual în care acuzația 

se regăsește. 

Acuzația poate fi dinamizată (ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale), sau 

redimensionată (ca urmare a extinderii urmăririi penale sau schimbării încadrării juridice), prin:  

 extinderea urmăririi penale față alte persoane, pentru participarea la aceeași faptă 

cu cea deja reproșată suspectului (art. 311 alin. 1 coroborat cu alin. 4 teza I), urmată de 

schimbarea încadrării juridice față de suspectul inițial (art. 311 alin. 3);  

 punerea în mișcare a acțiunii penale (art. 309); Declarația verbală a procurorului 

de ședință, privind începerea urmăririi penale în cazul unei infracțiuni de audiență, reprezintă 

informarea publică despre conduita pe care acesta o va urma, nu și însăși actul procedural ce 

consfințește manifestarea aceasta de voință. În situația în care procurorul de ședință sesizează 

săvârșirea unei infracțiuni de audiență, acesta poate doar declara că înțelege să dispună începerea 

urmăririi penale împotriva respectivei infracțiuni, declarația ce nu echivalează însă și actului 

procedural prin care măsura este dispusă. De lege ferenda, apreciez că, pentru eliminarea tuturor 

inconvenientelor posibile, cea mai puțin invazivă intervenție asupra textului cuprins în 

dispozițiile art. 360 alin. 2 ar fi în sensul completării acestuia cu două referințe noi, respectiv: ”În 

cazul în care procurorul participă la judecată, poate declara că începe urmărirea penală, 

efectuează în continuare urmărirea penală, pune în mișcare acțiunea penală, în condițiile legii și 

îl poate reține pe suspect sau pe inculpat.” 

 schimbarea încadrării juridice față de inculpat (art. 311 alin. 1 sau art. 386) și 

extinderea acțiunii penale (art. 311 alin. 5); Din economia textelor (mai exact, a lipsei 

referințelor la situația inculpatului), ar rezulta mai degrabă intenția legiuitorului ca, după punerea 

în mișcarea a acțiunii penale, organul de urmărire să nu mai poată opera cu modificări asupra 

acuzației, iar toate aspectele de noutate ce pot surveni, să treacă în prealabil prin filtrul unei 

urmăriri penale in personam. Corecta interpretare a dispozițiilor art. 311 alin. 5 se face prin 

raportare la alin. 4 al aceluiași articol, în sensul că, urmare a extinderii urmăririi penale, într-una 

dintre modalitățile deja analizate, suspectul astfel devenit este informat, potrivit dispozițiilor art. 

307. Abia apoi, dacă în cauză este deja exercitată o acțiune penală împotriva aceleiași persoane, 

acesta urmează a fi extinsă. Iar extinderea urmează a viza exclusiv faptele pentru care, s-a 

desfășurat deja o urmărire penală, atât in rem cât și in personam. În aceste condiții, este greșit, 

atât pe fond cât și sub aspectul titulaturii, procedeul extinderii acțiunii penale față de persoana 
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care nu a avut anterior calitatea de suspect și nu doar atât: suspectului trebuie să-i fi fost 

reproșate, în prealabil, chiar faptele pentru care acum se dispune extinderea acțiunii penale. De 

asemenea, greșită este și titulatura procedeului extinderii acțiunii penale ”de la un inculpat la 

altul”, dacă acțiunea penală inițială viza atât un alt inculpat, cât și o altă faptă decât cea ce se 

dorește a fi penalicește acționată. În această ipostază, nu poate fi vorba despre un mecanism 

juridic de extindere, ci despre unul de punere în mișcare, întrucât, ceea ce se intenționează astfel 

nu este dinamizarea procesului față de un alt participant (la aceeași faptă cu cea a inculpatului 

preexistent), și nici pentru a altă faptă a aceluiași inculpat inițial (infracțiune autonomă sau act 

material suplimentar), ci manifestarea intenției de responsabilizare juridică pentru un compozit 

procesual nou (faptă + persoană), distinct de cel pentru care se exercită deja acțiunea penală. Nu 

în ultimul rând, este greșit, atât pe fond cât și sub aspectul titulaturii, procedeul schimbării 

încadrării juridice față de un inculpat, dacă acestuia nu i-au fost reproșate, în prealabil, 

elementele noi de fapt, ce se tind a fi reproșate acum (spre exemplu, nu poate fi incidentă 

instituția schimbării încadrării juridice a faptei, în sensul reținerii unor acte materiale 

suplimentare celor la care s-a făcut referire prin rechizitoriu). 

 

Secțiunea C: Stingerea acuzației 

Acuzația penală se consideră a fi stinsă doar dacă ambele elemente ce alcătuiesc structura 

sa compozițională au primit un tratament juridic. Astfel, este necesar ca soluțiile litis-decizorii, 

fie ele ale procurorului, fie ele ale instanței, să vizeze întreg compozitul procesual faptă-

persoană, într-o modalitate unitară (fiind nelegală soluția în privința unei persoane, fără indicarea 

inclusiv a faptei ce a fost reproșată acesteia). 

 

 TITLUL IV: GARANȚIILE DREPTULUI LA APĂRARE AL 

ACUZATULUI  

 

Capitolul 1: TIMPUL NECESAR PREGĂTIRII APĂRĂRII 

O judecată concentrată, exclusivă și de scurtă durată, pe lângă sporirea garanțiilor de 

aflare a adevărului și eliminarea altor inconveniente majore, ar produce un impact pozitiv și 

asupra activității de apărare, atât inculpatul cât și avocatul său putând să-și focalizeze atenția 

exclusiv asupra procesului pendinte. Iar aceasta reprezintă o necesitate, cu prevalență pentru 
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acuzat, asupra sa urmând să se răsfrângă, în mod primordial, consecințele unei erori de apreciere 

sau de apărare. Ca atare, de lege ferenda, consider că ar trebui suplimentate dispozițiile legale 

care să faciliteze judecata individuală asupra fiecărei cauze, pe parcursul unor termene 

consecutive și de scurtă durată, până la epuizarea fazei procesuale aflate în derulare. Un real 

câștig de timp ar putea fi generat inclusiv prin valorizarea suplimentară a unor dispoziții legale 

existente, pe calea unei statuări prealabile, din partea instanței, ca urmare a consultării 

participanților, asupra a ceea ce constituie și ce nu constituie fond litigios al cauzei, urmând 

astfel ca, focalizarea să poarte doar asupra chestiunilor din prima categorie. 

 

Capitolul 2: ÎNȚELEGEREA PROCEDURII JUDICIARE  

Simpla înțelegere a procedurii judiciare asigură doar opozabilitatea față de acuzat a 

hotărârii pronunțate, nu și o veritabilă opoziție față acuzație. Dacă înțelegerea procedurii nu este 

urmată de manifestări active, obiectivate, din partea acuzatului, însăși substanța apărării rămâne 

neatinsă, constituindu-se astfel într-o simplă formă fără fond. De aceea, înțelegerea, de către 

acuzat, a procedurii judiciare ce se desfășoară, reprezintă o modalitate de  eficientizare a 

celorlalte garanții procesuale ale dreptului la apărare, o modalitate de garantare a garanțiilor. 

 

Secțiunea A: Folosirea limbii oficiale sau a limbii materne 

Garanția dată de posibilitatea folosirii limbii materne nu este valabilă și în cursul 

urmăririi penale, textul făcând referire doar la procedurile judiciare derulate în fața instanțelor de 

judecată. Totuși, în considerarea dreptului la apărare al acuzatului, nu găsesc o logică solidă 

acestei diferențieri (prin raportarea la diversele stadii ale procedurii judiciare), în condițiile în 

care, fazele și etapele procesuale ce o preced pe cea a judecății se pot dovedi la fel de importante, 

pentru deznodământul final al cauzei.  

 

Secțiunea B: Dreptul la un interpret 

În virtutea dispozițiilor art. 12 alin. 3 teza I, interpretul mijlocește dreptul acuzatului de a 

avea acces la materialul documentar al cauzei precum și de a se exprima, pe cale verbală, toate 

acestea constituindu-se într-o gratuitate pentru suspect sau inculpat. Totuși, nu există nici o 

logică solidă pentru care, doar rechizitoriul și minuta să fie cele traduse acuzatului (alta decât 
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rațiunile de ordin economic), fiind total impropriu a considera că, acest participant își poate 

organiza în mod veritabil apărarea doar prin înțelegerea acestor două acte.  

Relevanța pentru acuzat a pieselor dosarului, criteriu de diferențiere la care se referă 

jurisprudența convențională, nu este dată neapărat de importanța anumitor acte în dinamizarea 

procedurii judiciare, ci trebuie analizată într-un context mult mai larg, prin spectrul echității 

generice a procedurii și economiei generale a cauzei. Iar cunoașterea în detaliu, a unui anumit 

element de fapt, se poate dovedi exponențial mai relevantă, prin comparație cu aflarea tuturor 

elementelor de drept, a acuzațiilor sau a deciziilor luate în privința acuzațiilor, astfel cum 

garanția este edictată actualmente. 

 Gratuitatea interpretării comunicărilor purtate între acuzați și avocații lor nu are un 

caracter absolut, ea fiind, la rândul său, grevată de o stare de vulnerabilitatea suplimentară în care 

trebuie să se afle acuzatul. Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. 3 teza a II-a, această stare este 

determinată de obligativitatea asistenței juridice. 

 

Secțiunea C: Alte facilități privind înțelegerea procedurii 

Neprelungirea excesivă a ședințelor de judecată este o  chestiune în privința căreia, 

reglementarea națională este destul de deficitară, în condițiile în care,  dispozițiile art. 388 alin. 6 

statuează că, întreruperile pot interveni doar în etapa dezbaterilor, deci nu și pe parcursul 

ședințelor în care se administrează alte probe.  

  

 Capitolul 3: INFORMAREA 

Dreptul de accesare a informației judiciare denotă posibilitatea legală a acuzatului de a 

percepe anumite chestiuni factuale sau juridice ale cauzei, nu însă și obligativitatea absolută de 

încuviințare a acestei accesări (posibilitatea fiind una temperată). Aceasta în timp ce, informarea 

denotă o obligație absolută din partea autorității judiciare, negrevată de alte condiționalități.  

 

Secțiunea A: Informarea despre drepturi 

Garanția informării acuzatului despre drepturile sale comportă două modalități: 

informarea generică și informarea specifică. Prima se manifestă cu ocazia audierii acuzatului 

(art. 108 alin. 3 raportat la art. 83 lit. g1) și constă în aducerea la cunoștință a drepturilor generice 

de care acesta se bucură, pe parcursul procesului penal, astfel cum acestea sunt prevăzute în 
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cuprinsul dispozițiilor art. 83 lit. a)-g) și h). Informarea specifică constă în aducerea la cunoștința 

acuzatului a unui anumit drept sau set de drepturi particulare, proprii unei anumite secvențe 

procesuale, în care cauza se găsește la momentul dat.  

 

Secțiunea B: Alte informări 

Subsecțiunea a): Informarea despre acuzație 

Informarea despre acuzație se manifestă sub forma unui raport drept-obligație, ce are mai 

mulți factori: geneza raportului (comportând importanță modalitatea și momentul nașterii 

obligației), manifestarea pe plan procedural a raportului (forma scrisă și/sau verbală a 

informării), obiectul raportului (conținutul, limitele și precizia informării), stingerea raportului 

(realizarea informării în formele prescrise de lege).  

Neinformarea la timp despre acuzație nu produce per se efecte negative pentru suspect, ci 

doar dacă este privită conjugat, în raport de celelalte drepturi și garanții ce întregesc dreptul la 

apărare al acuzatului. Ea nu poate, prin sine însăși, să atragă o inechitate a procedurilor față de 

acuzat, aceasta trebuind să fie privită în ansamblu, prin raportare la celelalte componente ale 

dreptului la apărare, asupra cărora a produs efecte concrete. 

Subsecțiunea b): accesul la materialul documentar al cauzei   

Acuzatul trebuie să aibă acces la întreg materialul documentar al cauzei, încă din fazele 

incipiente ale procesului penal, iar doar pe cale de excepție, acest drept poate fi îngrădit. Aceste 

exceptări sunt de două feluri: fie absolute, acolo unde legiuitorul a intenționat interzicerea 

accesului la informație, sau relative, acolo unde legiuitorul a condiționat accesul la informație de 

voința organului judiciar, după cum urmează: 

 restricționarea generală a accesului, în privința întregului material de urmărire penală; 

 restricționarea parțială a accesului, în privința materialului rezultat din supravegherea 

tehnică; dacă persoana supravegheată devine și acuzat în cauză, în privința accesului la 

materialul rezultat din supravegherea tehnică devin aplicabile normele speciale și superioare în 

conținut ce caracterizează drepturile acuzatului (art. 94), iar nu cele generale, ce caracterizează 

drepturile celorlalți subiecți ai supravegherii tehnice (art. 145); mai mult, este clar că legiuitorul a 

avut în vedere două ipoteze în privința termenului până la care poate fi amânată informarea 

despre supravegherea tehnică: cea în care acuzatul urmează să fie trimis în judecată (pentru care, 
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momentul informării corespunde celui al terminării urmăririi penale), precum și cea în care, față 

de făptuitor sau acuzat urmează a se dispune clasarea.  

 restricționarea parțială a accesului, în privința informațiilor clasificate; deși, în 

continuare, insuficiente în conținut, dispozițiile art. 352 alin. 11 și alin. 12 reprezintă un major 

pas înainte, către echitatea deplină a procedurii judiciare penale. Cu toate acestea, respectivele 

soluțiile legislative rămân în continuare criticabile întrucât, prin restricționarea accesului 

acuzatului la informații clasificate, chiar dacă nu s-ar putea ajunge la o hotărâre cu efect potențial 

asupra dreptului său la libertate, se pot genera alte situații defavorabile acestuia, motiv pentru 

care, sfera de acțiune a unei astfel de îngrădiri ar trebui restrânsă.  

 restricționarea parțială a accesului, cu ocazia soluționării unor chestiuni accesorii celei 

principale, pe parcursul urmăririi penale; dispozițiile art. 287 alin. 2 teza I referă două ipoteze 

juridice distincte, diferențiind astfel între cauzele în care, solicitarea procurorului urmează a fi 

dezbătută cu participarea acuzatului și cele în care, opozabilitatea nu este decât una tacită. Iar 

doar în prima dintre ipoteze, există obligativitatea transmiterii integrale a dosarului cauzei. O 

asemenea interpretare ar elimina orice aparentă neconcordanță legislativă între aceste dispoziții 

și cele cuprinse în art. 94 alin. 4, precum ar stabili și deplina concordanță a acestora cu celelalte 

dispoziții legale aplicabile materiei (art. 10 alin. 2 și 5, art.  94 alin. 7). 

 restricționarea pe cale judiciară a accesului, în privința anumitor materiale ale cauzei; din 

perspectiva dreptului la apărare al acuzatului, dispozițiile art. 143 alin. 4 pot fi calificate ca un 

regres legislativ față de reglementarea echivalentă precedentă, datorită faptului că, pe care de 

interpretare istorică, se poate aprecia inclusiv că, procurorul nu trebuie să mai redea integral 

conținutul convorbirilor, comunicărilor sau conversațiilor interceptate și înregistrate, ca urmare a 

supravegherii tehnice efectuate în cauză, aceasta deși, o asemenea interpretare este lipsită de un 

veritabil fundament juridic. 

 

Capitolul 4: PARTICIPAREA LA PROCEDURĂ 

Participarea acuzatului la procesul penal comportă două modalități principale: 

participarea nemijlocită sau personală și participarea mijlocită sau delegată. Aceste modalități 

sunt transpuse legislativ în instituțiile prezenței/participării acuzatului, precum și în cea a 

reprezentării acestuia. 
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Secțiunea A: Prezența personală a acuzatului 

Prezența acuzatului este obligatorie acolo unde legiuitorul a prezumat un grad ridicat de 

vulnerabilitate al acestuia, în raportul său cu organul judiciar.  

Deși dispozițiile art. 159 alin. 11 teza I instituie o obligativitate explicită de prezență a 

acuzatului privat de libertate, cu ocazia propriei sale percheziții domiciliare, în lipsa instituirii 

unor criterii legale suplimentare, este sporită prerogativa de liberă apreciere din partea organului 

judiciar (asupra situațiilor în care acuzatul nu poate fi adus la efectuarea acestui procedeu 

probatoriu.) 

O problemă de interpretare poate fi generată și de inconsecvența terminologiei folosite în 

anumite texte legale, dintre cele ce privesc garanția prezenței acuzatului la anumite proceduri 

judiciare, în condițiile în care, ceea ce legiuitorul edictează este citarea, nu neapărat prezența.  

Garanția chemării acuzatului la procedura de judecată ce îl vizează este asigurată, în mod 

suplimentar, prin edictarea unui remediu juridic destul de sever, ce intervine în cazul 

nerespectării sale- rejudecarea. 

Echitatea procedurii trebuie garantată inclusiv prin asigurarea contributivității din partea 

acuzatului, dincolo de simpla sa prezență. 

Instituția prezenței acuzatului la procedura judiciară încorporează în conținutul său 

inclusiv instituția participării acestuia, cea din urmă denotând implicare activă în mersul 

respectivului proces, relația dintre cele două fiind una de gen la specie. Totuși, întrucât 

participarea nu poate fi impusă acuzatului, nici măcar de către legiuitor, preocuparea a constat în 

garantarea următoarei prerogative acoperitoare a aceluiași deziderat, respectiv, cea a prezenței. 

Regulile specifice privind prezența acuzatului sunt date de voința celui care le impune, fie acesta 

legiuitor, fie organ judiciar. Această distincție poate fi cel mai bine observată în cuprinsul art. 96, 

textul diferențiind între prezența obligatorie (socotită astfel de către legiuitor) și prezența 

necesară (socotită astfel de către organul judiciar). Importanța distincției este una majoră 

întrucât, doar neregularitățile survenite în privința prezenței obligatorii sunt sancționabile cu 

nulitate absolută, potrivit dispozițiilor art. 281 alin. 1 lit. e). La rândul său, obligativitatea 

prezenței acuzatului îmbracă două modalități distincte: explicită sau implicită. Obligativitatea 

explicită este incidentă atunci când, legiuitorul reglementează expres și nominal prezența 

acuzatului la respectiva procedură judiciară. Aceasta în timp ce, obligativitatea implicită se 
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ivește atunci când, legiuitorul reglementează un moment procesual de contact obligatoriu, între 

organul judiciar și acuzat, situație în care, prezența ambilor participanți este subînțeleasă. 

Întrucât este remediabilă pe calea contestației în anulare, inclusiv neaudierea inculpatului, 

atunci când aceasta este posibilă, denotă tot o nulitate absolută. 

Instituția citării acuzatului se comportă ca o garanție secundară a aceluiași drept (la 

apărare), constituindu-se astfel într-o expresie/extensie a garanției prezenței acestuia. Cu alte 

cuvinte, citarea este o garanție a garanției. Prin ea însăși, citarea nu aduce un aport real echității 

procedurii, ci exclusiv unul de formă. Abia prin manifestarea altor prerogative specifice apărării 

(formularea unor declarații/cereri/concluzii, mandatarea unui avocat, etc.), ca urmare a citării 

acuzatului, dreptul la apărarea al acestuia capătă materialitate și efectivitate. În același timp însă, 

o construcție ideatică inversă nu poate fi primită, neputându-se astfel accepta ca, unui acuzat 

latent, dată fiind tocmai inactivitatea sa, să nu i se garanteze prezența la procedură (prin 

intermediul citării).  

Nu există nici un motiv valid pentru care, să nu poată fi instituite anumite situații 

obiective, despre care organul judiciar să fie obligat a ține cont, la momentul stabilirii unui 

anumit termen pentru înfățișarea acuzatului (distanța dintre sediul organului judiciar și locuința 

acuzatului, evenimente meteorologice nefavorabile, chestiuni de ordin personal, etc.).  

Legea procesual penală distinge între instituția citării efective și cea a citării prezumate, 

textele făcând vorbire despre considerarea citației ca fiind comunicată, indiferent dacă aceasta a 

fost sau nu, într-adevăr, comunicată.  

 

Secțiunea B: Participarea mijlocită 

Subsecțiunea a): Reprezentarea judiciară și reprezentarea juridică 

Legea a instituit o particularizare tripartită a normelor ce caracterizează materia, 

organizându-le în funcție de posibilitatea reprezentării, conținutul acesteia sau de calitatea 

reprezentantului. 

Textul cuprins în dispozițiile art. 96, ce reprezintă și sediul materiei în privința acestei 

instituții, organizează dispozițiile legale incidente în materia reprezentării, în funcție de felul lor, 

fiind instituite astfel  permisivități sau interdicții care, la rândul lor, pot fi explicite sau implicite.  

Într-o anumită măsură, instituția asistenței juridice se poate confunda cu cea a 

reprezentării tehnico-juridice, chestiune ce poate produce confuziuni semantice.  
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Subsecțiunea b): Asistența juridică  

Pentru o corectă percepție a conținutului juridic referit de instituția asistenței juridice 

obligatorii, apreciez că aceasta trebuie tratată ca o noțiune juridică autonomă materiei procesual 

penale. Aceasta se exprimă atât prin instituția asistării juridice obligatorii (specifică prezenței 

persoanei căreia îi este acordată), cât și prin cea a reprezentării juridice obligatorii (specifică 

absenței persoanei pentru care se acordă). Ca atare, în nici un caz nu se poate pune semnul 

egalității juridice între noțiunea de asistență și cea de asistare, cea de-a doua denotând doar o 

formă de manifestare a celei dintâi, relația dintre ele fiind una de la gen la specie. 

Legiuitorul a înțeles să reglementeze anumite ipoteze în care, datorită poziției de 

vulnerabilitate majoră în care acuzatul este situat, se poate trece peste pasivitatea acuzatului, 

complinindu-i-se astfel lipsa de reacție, în obținerea sprijinului juridic de specialitate. Aceste 

ipoteze pot fi numite unele de vulnerabilitate prezumată, în care, legiuitorul a dublat garanțiile 

conferite acuzatului, suplinind-o sau alăturând-o pe cea a prezenței, celei a asistării/reprezentării 

sale juridice, pentru următoarele categorii de persoane: minorul, minorul internat educativ, 

majorul internat educativ, reținutul, arestatul sau internatul medical în respectiva cauză, precum 

și reținutul, arestatul sau internatul medical în altă cauză. 

În problema necesității existenței unei custodii statale de facto sau de iure (pentru ca 

acuzatul să beneficieze de această garanție procesuală), criteriul legislativ folosit pentru 

determinarea stării de vulnerabilitate a acuzatului este dat de efectivitatea custodiei statale.  

Filonul conceptual de la care pleacă modalitatea de reglementare a dispozițiilor art. 90 lit. 

c) este unul eronat, legiuitorul creând un hibrid normativ de nedorit: o normă juridică absolut 

imperativă, aplicabilă într-un context juridic absolut relativ.  

 Subsecțiunea c): Avocatul 

Incompatibilitatea avocatului 

Nu există nici o logică solidă pentru care, avocatul să nu mai poată desfășura nici un fel 

de activitate profesională într-o cauză dată cauză (deci nici măcar activități fiduciare, de mediere, 

de atestare a identității părților, etc.), în toate situațiile în care acesta a fost audiat ca martor, cu 

atât mai mult cu cât, chiar și pentru a declara că nu cunoaște nimic în legătură cu respectiva 

cauză, audierea tot trebuie să se producă.  

 Avocatul și ceilalți furnizori de asistență juridică 
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Magistratul poate susține cauzele în care sunt implicați ascendenții, descendenții, soții 

precum și persoanele puse sub tutela sau curatela lor, substituindu-se astfel avocatului în toate 

prerogativele legale ale acestuia. Totuși, în cazul în care, pentru un acuzat, urmează a pleda un 

magistrat, în situația asistenței juridice obligatorii, lipsa avocatului nu poate fi suplinită de către cel 

din urmă, magistratul putând susține apărarea doar alături de avocat. Situația este valabilă, mutadis 

mutandis, inclusiv în privința suportului oferit de către consilierul juridic, în sensul că, prezența 

acestuia nu acoperă lipsa avocatului, acolo unde asistența juridică este obligatorie. 

Avocatul din oficiu 

Spre deosebire de alți subiecți procesuali care beneficiază, potrivit dispozițiilor art. 273, 

de acoperirea cheltuielilor procedurale efectuate în legătură cu procesul, avocatul din oficiu nu se 

bucură de un drept de deducere/acoperire a acestora, urmând astfel să le suporte personal, din 

propriul său onorariu. De lege ferenda, consider că s-ar impune lărgirea sferei subiecților 

procesuali pentru care Statul acoperă cheltuielile procedurale, prin includerea în această 

categorie și a avocaților din oficiu.  

 Legiuitorul a reglementat participarea avocatului din oficiu ca fiind una subsidiară, iar de 

multe ori, chiar una in extremis, motiv pentru care, încetarea mandatului avocatului din oficiu nu 

este lăsată la latitudinea organului judiciar, ci intervine ope legis, odată cu mandatul avocatului 

ales.  

 Prerogativele avocatului 

Legiuitorul a omis preluarea și a celei de-a doua modalități de manifestare a asistenței 

juridice (reprezentarea), în cuprinsul art. 89 alin. 1 teza I, aspect care, de lege ferenda, ar trebui 

corectat. 

 În cursul urmăririi penale, avocatul poate reclama un număr semnificativ de drepturi 

proprii, urmând a distinge între: dreptul de a îl asista pe acuzat (art. 89), dreptul de a asista la 

efectuarea oricărui act de urmărire penală (art. 92 alin. 1), dreptul de a participa la audierile 

realizate de către judecătorul de drepturi și libertăți (art. 92 alin. 4 raportat la art. 308), sau 

dreptul de a petiționa, prin plângeri, cereri, memorii (art. 92 alin. 4).  

Activitatea de asistare referită în cuprinsul art. 92 alin. 1, deși denotă, în mod aparent, 

necontributivitate din partea avocatului ce o desfășoară, în realitate, nu presupune că avocatul 

face un simplu act de prezență, ci că, întrebările sale vor fi adresate prin mijlocirea organului de 

urmărire penală. Noțiunile de ”act de urmărire penală”, ”audiere” și ”audiere realizată de 
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judecătorul de drepturi și libertăți” sunt unele autonome și relevă diferențe de conținut juridic, 

prima incluzând-o pe secunda, într-o relația de la gen la specie. Iar prerogativele avocatului 

diferă în funcție de tipul activității la care este prezent, întrebările sale putând fi adresate mijlocit 

sau nemijlocit, în funcție de gradul de contradictorialitate ce caracterizează respectivul moment 

procesual. 

Dispozițiile art. 92 alin. 2 reglementează, pe cale implicită, obligația informării exacte a 

avocatului, inclusiv despre tipul și conținutul actului de urmărire penală ce urmează a fi efectuat 

în cauză. Totuși pentru a preîntâmpina potențiale interpretări de sens contrar, de lege ferenda, s-

ar impune completarea dispozițiilor art. 92 alin. 2, prin includerea mai multor coordonate care să 

facă obiectul încunoștințării avocatului. 

Subrogarea avocatului în drepturile acuzatului (referită prin sintagma ”să exercite 

drepturile procesuale ale acestuia”), nu operează și în faza urmăririi penale, chestiune care, din 

punct de vedere obiectiv, nu își găsește justificarea. 

 

Capitolul 5: NECONTRIBUTIVITATEA  

 Secțiunea A: Dreptul la tăcere  

De lege ferenda, apreciez că fiind dezirabilă extinderea categoriei de persoane 

nominalizate în cuprinsul art. 117  alin. 1, prin includerea și a celorlalți membri de familie 

cuprinși în dispozițiile art. 177 din Codul penal între persoanele care pot refuza mărturia 

(ascendenții/descendenții/frații/surorile deveniți astfel prin adopție, copiii naturali ai 

ascendenților/descendenților/fraților/surorilor, persoanele care au stabilit relații asemănătoare 

dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc împreună cu acuzatul).  

Încălcarea dreptului la tăcere al unei persoane poate fi opusă organelor judiciare chiar și 

de către altă persoană decât cea afectată în mod direct, atât timp cât, efectele acestei conduite se 

propagă și în privința sa. A fortiori, această încălcare poate fi opusă de către cel împotriva căruia 

a operat nemijlocit, indiferent că încălcarea s-a produs într-o cauză conexă. 

 

 Secțiunea B: Dreptul la neautoincriminare 

Deși actuala reglementare procesual penală a făcut importanți pași înainte în privința 

neautoincriminării, aceasta nu are meritul de a-și fi asumat o deplinătate de conținut juridic a 
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privilegiului (cel puțin, nu astfel cum este acesta relevat de standardele convenționale de 

protecție). 

Legiuitorul a operat distincțiile cuvenite între calitatea de martor și cea de făptuitor, 

motiv pentru care, citite în această cheie, multe dintre dispozițiile legale problematice capătă noi 

sensuri juridice. Cu alte cuvinte, recunoașterea de iure a calității procesuale de făptuitor (ca fiind 

una sui gereris, expresă și autonomă), ar preîntâmpina un rău și mai mare, cel al încălcării 

privilegiului la neautoincriminare. De asemenea, inclusiv persoana fostului acuzat ar trebui să 

poată invoca, cu succes, privilegiul în discuție, la fel ca și acuzatul dintr-o cauză conexă celei în 

care este audiat, prin prisma justificării interesului propriu. 

Având în vedere denumirea marginală a articolului 118, precum și plasarea sa legislativă, 

opinez că textul are un conținut juridic complex, acesta reglementând, în principal, un drept al 

martorului și abia ulterior, un remediu procesual pentru acuzat.  

Separând virtual categoriile deja identificate (făptuitor sau martor acuzabil, martor 

devenit și martor conex), de ceilalți martori ce pot fi audiați în cauză, obținem categoria 

martorilor dezinteresați sau veritabili, persoane care nu justifică un interes procesual propriu la 

momentul testării și cărora le poate fi opusă astfel obligația divulgării informațiilor deținute.  

Practica audierii detaliate a persoanei, la momentul depistării infracțiunii flagrante 

comise de către aceasta, reprezintă o reminiscență a precedentei reglementări procesual penale,  

în care, dispozițiile legale permiteau un asemenea tip procedeu.  Actualmente însă, deși 

dispozițiile art. 199 alin. 1 lit. g) fac în continuare referire la explicațiile persoanelor la care 

procesul verbal se referă, cele cuprinse în art. 293 alin. 3, ce privesc constatarea infracțiunii 

flagrante, nu mai conțin asemenea referințe.  

Este irelevant faptul că, informația nu este cuprinsă într-o declarație propriu-zisă ci într-

un proces-verbal, atât timp cât aceasta este rezultanta unui act declarativ, a unei manifestări 

nemijlocite de voință a persoanei, spre a furniza informații. Aceasta este cheia în care trebuie 

privită sintagma ”declarația  de martor”, cuprinsă în partea de debut a art. 118, sensul ei fiind unul 

convențional, mai larg în conținut decât cel național (de mijloc probatoriu ce consfințește 

procedeul probatoriu al audierii). Termenul ”declarație” trebuie interpretat extensiv, urmând astfel 

ca, norma protectivă cuprinsă în dispozițiile art. 118 teza I să fie aplicabilă, mutadis mutandis,  

tuturor actelor declarative efectuate de către acuzat, indiferent că acestea sunt declarații propriu-

zise sau altfel de manifestări declarative. 
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Persoana nu poate fi siluită să participe la o identificare din grup, să furnizeze eșantioane 

vocale și nici măcar să ofere probe biologice, în vederea aflării adevărului într-o cauză. O astfel 

de conduită necontributivă poate fi doar sancționată, pe cale separată [pe tărâmul legii penale 

(favorizarea făptuitorului, refuzul/sustragere de la recoltarea probelor biologice), sau a celei 

procedurale (abatere judiciară)], neputând însă să fie și forțată fizic, de către organele judiciare, în 

contra voinței subiectului. Cu titlu special însă, acolo unde procedeul probatoriu urmează a fi 

folosit în privința categoriei acuzaților, legiuitorul a edictat fie norme generale de protecție în 

privința autoincriminării- art. 99 alin. 2 teza finală, fie norme speciale- spre exemplu art. 183 alin. 

6. Legea conferă protecție sporită voinței acuzatului (de a contribui la aflarea adevărului), motiv 

pentru care, refuzul de supunere manifestat de către acesta nu poate induce posibilitatea 

interpretării  în defavoare. 

Oricât de ilegitim sau imoral ar părea, din contextul prezentat mai sus rezultă și o 

oarecare libertate juridică a persoanei, aceea de a-și alege tratamentul penal inevitabil, accentul 

căzând pe cuvântul ”inevitabil”. Aceasta nu presupune alegerea sau nu a unui tratament penal, ci 

doar a celui preferat, acolo unde respectivul este iminent: acolo unde o sancțiune explicită (penală 

sau judiciară) poate fi identificată, privilegiul la neautoincriminare poate fi în continuare opus 

organelor judiciare, însă acesta vine și cu o serie de repercusiuni severe. Legiuitorul ar trebui să 

reglementeze mai multe ipoteze sancționatorii specifice, de ordin substanțial sau procedural, în 

nici un caz însă, să restrângă aplicabilitatea privilegiului, prin edictarea unei norme foarte 

complexe, dar care se doresc a fi suficient de acoperitoare în conținut juridic (astfel cum este și 

cea cuprinsă în art. 118). 

Indiferent cât de mult s-ar încerca, este aproape imposibilă găsirea unei ”rețete magice”, 

în vederea concilierii totale a principiului aflării adevărului cu cel al neutoincriminării, iar asta, 

din păcate, cu atât mai mult în cadrul legislativ actual. Soluția definitorie, alta decât cele oarecum 

”de avarie” prezentate supra, constă în renunțarea la încercarea de satisfacere a ambelor 

deziderate și prioritizarea unuia în detrimentul celuilalt: fie se instituie un drept generic la tăcere, 

pe modelul din common law, valabil în privința tuturor persoanelor implicate în proceduri 

judiciare penale, fie se reglementează explicit cazuri și ipoteze nominale, în care privilegiul 

devine operațional (eventual, prin transpunerea standardelor convenționale deja statornicite și 

unanim acceptate). 
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Secțiunea C: Alte excepții de la contributivitate 

Atitudinea dezinformatoare sau mincinoasă a acuzatului nu este una născătoarea de 

răspundere juridică, nici pe plan substanțial, nici pe plan procesual sau judiciar. 

Lipsa acuzatului nu aduce deservicii majore derulării procedurii judiciare, iar oricare ar fi 

acestea, sunt incomparabile cu cele aduse chiar dreptului său la apărare. Așadar, atenția 

legiuitorului ar trebui concentrată pe stimularea contributivității efective, nu neapărat pe 

sancționarea neprezenței suspectului sau inculpatului, doar astfel aducându-se un veritabil plus 

de valoare procedurii. Atât timp cât sustragerea acuzatului nu vine însoțită și de atitudini 

distructive din partea acestuia, ea poate fi asimilată necontributivității, ca și manieră concretă de 

exercitare a dreptului la apărare. 

Protejarea secretului corespondenței profesionale dintre avocat și clientul său are menirea 

de a preîntâmpina sau sancționa posibilitatea afectării dreptului la apărare, ca urmare a accesării  

unor informații privilegiate, existente tocmai în virtutea relației de încredere dintre acuzat și 

avocatul său. Totuși, reglementarea cuprinsă în dispozițiile art. 45 alin. 8 teza a II-a din Legea 

51/1995 implică derogări de la regula păstrării secretului profesional, acestea instituind chiar o 

obligație activă (de fidelitate față de adevăr), chiar în sarcina avocatului. Oricât de mult s-ar 

încerca, consider că nu poate fi găsită o logică solidă în privința incriminării unei asemenea 

conduite a avocatului, ea venind într-o majoră contradicție atât cu reglementările internaționale 

în materie, cât și cele naționale (în special cele din Statutul profesiei de avocat). Apreciez astfel 

că, atât timp cât el însuși nu săvârșește o infracțiune, avocatul nu trebuie constrâns, pe cale 

juridică sau judiciară, în a denunța aspecte cunoscute ca urmarea a încrederii ce i-a fost acordată, 

indiferent de gravitatea infracțiunilor despre care a luat cunoștință astfel. O asemenea 

obligativitate, de denunțare, este incompatibilă de plano și in integrum cu secretul profesional 

caracteristic acestei categorii profesionale, la fel cum este incompatibilă și cu dreptul la apărare 

al acuzatului. Până la o asemenea finalitate, o soluție ”de avarie” ar fi inclusiv aceea a 

interpretării sintagmei ”ia cunoștință” din cuprinsul textului ante-referit, ca relevând cel mai înalt 

standard probatoriu posibil, cel de certitudine.  

 

 Capitolul 6: FOLOSIREA CĂILOR DE ATAC  

 În exercitarea apărării sale, acuzatul poate accesa mai multe grade de jurisdicție 

prevăzute de lege, fie că acestea exprimă căi de atac de retractare, fie de reformare.  
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Inclusiv procedura de cameră preliminară prezintă valențele unei căi de atac (similaritate, 

dacă nu chiar identitate). Aceasta deoarece, rezolvarea cauzei de către procuror presupune, pe 

lângă statuarea asupra completitudinii probațiunii, inclusiv statuarea asupra legalității  urmăririi 

penale efectuate în prealabil (în cuprinsul dispozițiilor art. 327 făcându-se referire la necesitatea 

de a fi fost ”...respectate dispozițiile legale...”, precum și la existența probelor ”...legal 

administrate...”). Dacă procurorul alege să emită un rechizitoriu, statuează implicit și asupra 

legalității activității derulate până la respectivul moment, motiv pentru care, cererile și excepțiile 

formulate de către acuzat, în etapa camerei preliminare, vin să conteste aceasta statuare de 

legalitate.  

Apreciez a fi criticabil faptul că, garanția motivării hotărârii judecătorești nu este 

protejată suplimentar, prin intermediul soluției trimiterii cauzei la rejudecare, inclusiv în privința 

căii de atac a contestației.  

De asemenea, nu găsesc a exista un motiv serios pentru care, chestiuni precum cea a 

incompatibilității judecătorului fondului sau cea a neclarității hotărârii pronunțate să nu poată fi 

rezolvate, cu titlu prealabil, chiar de la debutul etapei procesuale a apelului, fără să mai fie 

necesară parcurgerea celorlalte momente procedurale de până la pronunțarea deciziei.   

 Întrucât regulile privind schimbarea încadrării juridice în fața primei instanțe nu sunt 

contrare celor ce reglementează apelul, respectivele urmează a se aplică și pe parcursul judecării 

căii de atac.  

 Încălcarea principiului ne bis in idem își poate regăsi rezolvare pe calea căii extraordinare 

de atac întemeiate pe dispozițiile art. 438 alin. 1 pct. 12.  

  

TITLUL V: EXERCITAREA CONCRETĂ 

 

Capitolul 1: FELURILE APĂRĂRII 

Valorificarea prerogativelor apărării, în mod direct, de către acuzat, se constituie în forma 

de exercitare în nume propriu. De lege ferenda, consider că ar putea fi reconsiderate 

reglementările drepturilor personale ale acuzatului, astfel încât, acestea să refere și posibilitatea 

de a participa, în nume propriu, la efectuarea actelor de urmărire penală.  

Exercitarea concretă a dreptului la apărare al acuzatului constă în totalitatea mijloacelor și 

instrumentelor procesuale concrete prin intermediul cărora, acesta își duce la îndeplinire interesul 
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său procesual, în realizarea strategiei sale de apărare (fie că este vorba despre dezvinovățire, 

impunitate, moderațiune a tratamentului sancționatoriu, etc.). 

 

Capitolul 2: INSTRUMENTELE APĂRĂRII 

Mijloacele concrete de realizare a apărării se obiectivează prin intermediul unor instituții 

de drept procesual penal ce poartă un caracter preponderent formal. În funcție de natura lor, 

instrumentele concrete de realizare a apărării pot avea un caracter expozitiv (declarația, 

explicațiile, concluziile și ultimul cuvânt), opozitive (plângerea, obiecțiunile, excepțiile), 

solicitative (cererea) sau mixt (memoriul, punctul de vedere, observațiile, mențiunile). 

 

Secțiunea A: Instrumentele expozitive 

Subsecțiunea a): Declarația 

Nimic nu poate împiedica ca relevările efectuate pe calea declarației să poarte inclusiv 

caracter petiționar, în sensul unei solicitări în probațiune. O interpretare contrară ar induce un 

plus inutil de formalism, pe alocuri chiar incompatibil cu celeritatea necesară procedurii, astfel 

cum această trăsătură poate fi reclamată într-un moment dat.  

Organul judiciar nu se poate considera degrevat de o anumită sarcină judiciară pe 

considerentul că, într-o declarație anterioară, acuzatul a admis existența faptului litigios. 

Indiferent că suspectul sau inculpatul furnizează mai multe declarații pe parcursul aceleiași 

proceduri judiciare, eventualele contradicții sau neclarități dintre acestea trebuie lămurite (acolo 

unde este posibil). În nici un caz însă, nu pot fi valorizate doar aspectele contrare apărărilor 

exprimate de către acuzat, fluctuațiile poziției sale fiind permise. 

Subsecțiunea b): Explicațiile 

Elementul ce le diferențiază pe acestea de declarații este dat de incompletitudinea 

informației furnizate de către acuzat; pe calea explicațiilor, informația furnizată este una parțială, 

caracteristică secvenței procesuale sau elementului probatoriu la care se referă.  

Subsecțiunea c): Concluziile  

De fiecare dată când este prezent, acuzatul are și dreptul de a formula concluzii, însă 

odată cu audierea/ascultarea sa, sau în cadrul ultimului cuvânt.  

Dacă avocatul este prezent la respectiva procedură, dreptul acestuia de a formula 

concluzii decurge implicit din instituția asistenței/reprezentării juridice, astfel cum această 
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garanție a fost deja analizată, concluzionarea reprezentând una dintre modalitățile concrete de 

realizare a apărării. 

Subsecțiunea d): Ultimul cuvânt 

Actuala reglementare procesual penală edictează, în mod explicit, exclusiv două 

momente procesuale în care instituția ultimului cuvânt poate fi întâlnită, acestea fiind date de 

dispozițiile art. 389 și art. 420 alin. 7. Rezultă astfel că, instituția este una caracteristică exclusiv 

procedurilor judiciare ce evocă fondul, nu și celor accesorii sau incidentale celor dintâi.  

 

Secțiunea B: Instrumentele opozitive 

Subsecțiunea a): Plângerea 

În prima dintre modalitățile sale, instrumentul plângerii conferă acuzatului posibilitatea 

de a petiționa organul de urmărire penală ierarhic superior, în vedere cenzurării unei voințe deja 

exprimate, dacă prin respectiva statuare sunt afectate interese procesuale ale acuzatului.  

Prin intermediul dispozițiilor art. 95 alin. 1, avocatul acuzatului nu  reclamă decât 

aparente drepturi proprii. În realitate, acesta nu justifică interes în promovarea unei plângeri, cel 

puțin, nu altele decât cele pot fi realizate prin intermediul dispozițiilor generale incidente (art. 

336), sau al altor căi de atac expres reglementate (cum ar fi, spre exemplu, cea prevăzută de 

dispozițiile art. 284 alin. 2, cererea de anulare sau reducere a amenzii având tot valența unei 

plângeri, caracteristică fazei de urmărire penală).  

Exprimarea voinței, de către organul de urmărire penală, ca și premisă a folosirii 

plângerii, nu trebuie să se manifeste fățiș, aceasta putând fi legalmente dedusă, din chiar 

comportamentul procesual concret al acestuia. 

Subsecțiunea b): Obiecțiile și obiecțiunile 

Obiecția și obiecțiunea au rolul de salvgardare a actului, de refacere in situ a acestuia, 

chiar în  momentul întocmirii, ca urmare a admiterii opoziției astfel manifestate.  

Orientarea jurisprudențială în sensul că, nemanifestarea opozițiunii la momentul 

întocmirii actului echivalează acceptării acestuia, apare ca fiind neconformă realității juridice, 

opozițiunea putând fi manifestată, în anumite situații, inclusiv ulterior efectuării activității vizate. 

Subsecțiunea c): Excepția 

Prin folosirea excepției, acuzatul urmărește să răstoarne o statuare de ordin preliminar, 

sub aspectul juridicității acesteia.  
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 Secțiunea C: Instrumentele solicitative și mixte 

Subsecțiunea a): Cererea 

Nimic nu impune ca, în absolut toate cazurile, cererea să fie exprimată în formă scrisă, 

existând ipoteze derogatorii în care, exprimarea acesteia, pe cale orală, să fie complinită de 

consemnarea sa în scris, prin aportul organului judiciar.  

Subsecțiunea b): Memoriul 

Dacă instrumentele expozitive au rolul principal de furnizare a informației judiciare, cele 

opozitive au rolul de supunere a informației unei reanalizări, iar cererea are rolul solicitării 

informațiilor, apreciez că memoriul are o funcție procesuală mixtă, putând satisface multiple 

deziderate. Prin intermediul memoriului, acuzatul poate avea, totuși, un rol contributiv, fără însă 

a se expune posibilității de a fi interogat, în privința altor chestiuni decât cele pe care el înțelege 

să le releve.  

Concluzionând parțial, apărarea acuzatului se manifestă prin dezvăluirea acesteia 

organelor judiciare, indiferent de modalitatea concretă în care are loc dezvăluirea. Ca atare, atât 

timp cât teza acuzatului este suficient de clară, organele judiciare nu se pot pretinde a fi 

neînvestite cu o anumită apărare, indiferent de greșita folosire a unui instrument concret. Iar dacă 

teza este neclară, organul judiciar are obligația clarificării, în nici un caz însă, nu și posibilitatea 

derobării. Această paradigmă poată fi numită teoria morfemului de apărare, ea denotând 

aptitudinea unei anumite apărări, indiferent de modalitatea în care este deferită sau de  aparența 

sa de irelevanță, de a conduce la satisfacerea scopurilor generice ale apărării.  

 

Capitolul 3: FORMELE CONCRETE DE MANIFESTARE A APĂRĂRII 

Secțiune A: Preîntâmpinarea obținerii informațiilor 

Apărarea preventivă se manifestă, în principal, prin conduite negative ale acuzatului, 

menite să îngrădească accesul organelor judiciare la informațiile ce ar facilita 

supradimensionarea acuzației (refuzul de a formula declarații sau de a răspunde anumitor 

întrebări, temporizarea sau chiar urgentarea artificială în derularea procedurii, etc.). Deși pot fi 

identificate anumite ipoteze sancționatorii ale acestui tip de comportament al acuzatului (art. 538 

alin. 3 și alin. 4, art. 283 alin. 4 lit. d) sau lit. n), apreciez că acuzatul nu are obligații de fidelitate 

față de adevăr (cel puțin,  nu de ordin legal), loialitatea sa fiind exclusiv față de propria strategie 

de apărare. 
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Secțiunea B: Obținerea informațiilor 

O modalitate neconvențională de obținere a informației este  cea a ”siluirii” voinței 

organului judiciar, în vederea administrării unei anumite probe, inclusiv pe calea unei plângeri 

penale proprii (sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă și inducere în eroare a 

organelor judiciare). În aceste condiții, dacă și celelalte condiții legale ar fi întrunite (în special 

cele privind competența), disjungerea cauzei apare exclusiv ca un capriciu, menit a securiza și 

mai bine acuzația, în nici un caz însă, nu și adevărul. 

Pe de altă parte, consider că s-ar impune lărgirea sferei de competență a judecătorului de 

cameră preliminară, pentru ca acesta să poată verifica inclusiv o parte dintre motivele respingerii, 

de către procuror, a solicitărilor în probațiune, cu accent deosebit asupra situației în care aceasta 

s-a produs, aparent, ca urmare a rămânerii ”fără de obiect” a respectivei cereri. 

 

Secțiunea C: Furnizarea informațiilor  

Mai mult ca orice, furnizarea informațiilor, de către acuzat, dă naștere unui complex 

raport juridic obligațional. Așadar, fie că este vorba de o apărare întemeiată pe factualități, pe 

juridicități sau pe ambele, prin transferarea informațiilor obținute și/sau procesate, către organele 

judiciare decidente, se generează în sarcina acestora o obligația corelativă, de analiză și luare în 

considerare.  

Nechestionarea acuzatului echivalează neaudierii sale, deși aceasta era posibilă, fapt ce 

este sancționabil cu nulitate absolută.  

 

Secțiunea D: Analiza, procesarea și valorificarea informațiilor 

În urma cântăririi informațiilor ce compun blocul informativ al apărării, acuzatul poate 

decide inclusiv faptul că, este mai util realizării scopului său, să nu le furnizeze pe cele deja 

deținute. Așadar, valorificarea informațiilor nu presupune, în mod obligatoriu, inclusiv furnizarea 

acestora către organele judiciare, ci poate presupune o valorificare exclusiv intimă a acestora, de 

ordin introspectiv.  

 

TITLUL VI: ÎN LOC DE CONCLUZII, SANCȚIUNILE  

 

Capitolul 1: CONCEPTE PRELIMINARE 
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Obligația este cea care denotă și valorizează dreptul, aceasta fiind asigurată prin 

intermediul sancțiunii. Un raționament de ordin matematic ar sintetiza cel mai elocvent toate cele 

expuse supra, prin aceea că: drept = obligație = răspundere = sancțiune => drept = sancțiune 

(acolo unde, în mod evident, sancțiunea referită trebui să fie în sarcina altuia decât a titularului 

dreptului). Sunt absolut irelevante numărul, dimensiunea sau forma preceptelor edictate de către 

legiuitor în considerarea dreptului la apărare al acuzatului, atât timp cât acestora nu le 

corespunde și un echivalent în sancțiuni.  

Neregularitatea naște sancționare, iar sancționarea naște remediere. Aceasta este singura 

modalitate de interpretare general valabilă, cheia juridică care ar trebui să descuie toate ușile în 

materia sancțiunilor procedurale sau, cel puțin, a celor aferente dreptului la apărare al acuzatului.  

 

 Capitolul 2: PROBLEME CURENTE ACUTE  

Secțiunea A: Problematica insuficienței regimului juridic actual al nulității relative 

Legiuitorul a instituit conduite clare și precise de urmat în derularea procesului penal, 

pentru a asigura o deplină respectare a scopului acestora, conform prevederilor art. 1. Deci, 

regula constă în aceea că, norma de drept procesual penal trebuie respectată întocmai, iar doar în 

situații de excepție să intervină nerespectarea.  

Forța juridică a nulității relative de drept procesual penal este vulnerabilizată de chiar 

regimul probațiunii vătămării provocate. Regula actori incubit probatio poate fi, într-adevăr, 

suficient de adecvată, însă în alte ramuri ale dreptului, în care actele procedurale se desfășoară cu 

preponderență de către subiecții procesuali egali în prerogative și drepturi, precum și, exclusiv 

nemijlocit, în fața instanței de judecată (astfel cum este cazul procesului civil). Or, situația nu 

este aceeași în cazul procesului penal, unde, marea majoritate a actelor de procedură sunt 

guvernate de principiul oficialității, fiind întocmite de organe judiciare ce dispun de autoritatea 

statală și au astfel puterea de dispoziție și de constrângere. În aceste condiții, în privința 

procesului penal cel puțin, dacă legiuitorul a prescris o anumită conduită, care este totuși 

nerespectată, cel ce a încălcat prevederea legală ar trebui să demonstreze că nu a produs vreo 

vătămare prin conduita sa, iar nu cel împotriva căruia operează încălcarea. La o atentă privire, un 

asemenea mecanism ar reprezenta chiar o formă particulară de aplicabilitate a principiului actori 

incubit probatio, în sensul că, odată ce a încălcat praeceptum, organul judiciar statuează implicit 

și asupra lipsei de importanță a acestuia și a meritului de desconsiderare.  
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Prin prezervarea unui asemenea regim probator al vătămării cauzate de încălcarea unei 

dispoziții legale, drepturile procesuale ale persoanelor implicate în proceduri judiciare penale nu 

mai sunt unele efective, acestea devenind unele teoretice și iluzorii întrucât: organul însărcinat cu 

autoritatea statală încalcă prevederea legală în detrimentul acuzatului, căruia i se transferă astfel 

și sarcina demonstrării că, pe de o parte, încălcarea i-a provocat o vătămare, iar pe de altă parte, 

că această vătămare nu poate fi înlăturată decât prin anularea respectivului act. Organele 

judiciare ar trebui să fie cele care, în cazul abdicării de la respectarea legii, să justifice motivat 

împrejurarea în raport de care, actul sau măsura nu putea fi adusă la îndeplinire în condiții de 

deplină legalitate, context ce a impus astfel, o ingerință în patrimoniul procesual al acuzatului (de 

regulă, aceasta fiind principalul subiect împotriva căruia repercutează încălcarea normei). 

Din altă perspectivă, dacă partea nu se conformează unei dispoziții legale procesual 

penale, capătă incidență alte sancțiuni de drept procesual (spre exemplu amenda judiciară, 

decăderea din drept, inadmisibilitatea), sau chiar de drept substanțial (spre exemplu infracțiuni la 

regimul înfăptuirii justiției), fără ca organul judiciar să trebuiască să demonstreze o vătămare. 

Așadar, pentru diverse prerogative ale organelor judiciare vătămarea este, ca regulă, una 

prezumată, în timp ce, pentru părți, aceasta trebuie dovedită.  

De lege ferenda, extrem de oportună ar fi intervenția legislativă, prin reconfigurarea, 

textului cuprins în dispozițiile art. 282 alin. 2, în sensul că ”Nulitatea relativă poate fi invocată de 

procuror, suspect, inculpat, celelalte părţi sau persoana vătămată, atunci când există un interes 

procesual propriu în respectarea dispoziţiei legale încălcate. Cel care a încălcat dispoziția legală 

poate proba lipsa vătămării.” 

 

Secțiunea B: Problematica probelor obținute în etapa urmăririi penale in rem 

Atât timp cât are posibilitatea de a declanșa, exercita și mai ales de a stinge acțiunea 

penală, procurorul exercită o veritabilă jurisdicție asupra acesteia, similară, însă nu identică în 

conținut, celei exercitate de către instanță. Diferența majoră este dată de faptul că, spre deosebire 

de cea a instanței, jurisdicția procurorului este una temperată, aceasta având efect absolut doar în 

forma sa negativă, a stingerii acțiunii penale, fără efecte majore asupra acuzatului. De aceea, 

readministrarea probațiunii obținute anterior informării acuzatului trebuie efectuată, în condiții 

de deplină legalitate, în chiar faza urmăririi penale.  
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Secțiunea C: Problematica înlăturării din apreciere a anumitor probe 

Așa-zisul ”remediu” propus în practica, al ”nefolosirii” probei obținute în condiții de 

nelegalitate, denotă o creație pur jurisprudențială, o ficțiune cutumiară, lipsită de orice fel de 

fundament juridic și care nu va trece testul timpului tocmai datorită absurdității pe care o 

presupune: menținerea în ființă a unui act constatat a fi nelegal, întrucât acesta nu este  suficient 

de nelegal încât să poată fi exclus. Orice act de procedură este fie legal, fie nelegal. Iar dacă este 

nelegal, este fie exclus, fie remediat, o a treia varianta neexistând- tertium non datur. 

 

Secțiunea D: Problematica conceptelor de loialitate și excluziune  

Semantica juridică a termenului ”loial” este cu totul alta decât cea sugerată de reflexul 

juridic cognitiv, astfel cum acesta ar fi manifestat de un interpret tributar precedentei 

reglementări procesual penale. In concreto, consider că, sensul actual al (ne)loialităților referite 

în cuprinsul dispozițiilor art. 101 este identic sensului clasic dat noțiunii de (in)admisibilitate. 

Altfel spus, interdicțiile acolo referite sunt total incompatibile cu legalitate, nu doar parțial, astfel 

cum am fi fost obișnuiți, în mod tradițional. Privind lucrurile astfel, apare ca absolut evident 

faptul că, interdicția de afectare a acestora nu poate avea decât caracter absolut, fiind exclusă 

astfel, ab initio și in integrum, orice variantă de interpretare care să conducă către o relativizare a 

respectivelor valori sociale (cum ar fi și cea a condiționării de producerea unei vătămări). 

Așadar, dispozițiile art. 101 dau doar măsura prohibiției legale, fără a defini și mecanismul 

juridic sancționatoriu ce este aplicabil în cazul nesocotirii sale (acest mecanism fiind descris în 

textele următoare). 

În aceste condiții, inclusiv mult disputatul art. 102 capătă o nouă valență, constând în 

aceea că, referă sancțiuni și mecanisme juridice sancționatorii distincte, ce sunt aplicabile unor 

ipoteze juridice diferențiate.  

Niciodată legiuitorul nu a dorit să lase a se prezuma că, efectul probelor afectate de 

nulitate poate fi altul decât cel al probelor afectate de inadmisibilitate, motiv pentru care, a 

edictat toate mecanismele sancționatorii aplicabile materiei sub aceeași denumire marginală- 

excluderea probelor obținute în mod nelegal. Ceea ce a dorit a lăsa spre interpretare a fost doar 

determinarea tipului de nelegalitate ce poate surveni, respectiv, dacă acesta izvorăște dintr-o 

încălcare a drepturilor fundamentale sau dintr-o încălcare a drepturilor procedurale. În aceste 

condiții, termenul ”probă nelegală” încorporează în conținutul său juridic atât probele afectate de 
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inadmisibilitate, cât și pe cele afectate de nulitate, absolută sau relativă, orice statuare într-unul 

dintre aceste sensuri atrăgând inclusiv efectul inutilizabilității respectivelor informații. Așadar, 

termenul ”excludere”, astfel cum acesta este folosit în dispozițiile art. 102 alin. 3 și alin. 4, vine 

doar a determina măsură procesuală subsecventă, efectul juridic în plan concret, ce intervine ca 

urmare a unuia dintre mecanismele juridice sancționatorii anterior analizate. Scopul acestei 

instituții este de a garanta eficiența remediului intervenient (al inutilizabilității), ca urmare a 

înlăturării fizice și virtuale a elementului informațional viciat. 

Inconsecvența dezlegărilor date acestei instituții de drept procesual creează dificultăți 

majore în implementarea unor anumite strategii de apărare, motiv pentru care, consider că se 

impunea scurta incursiune și pe acest tărâm. Iar scopul incursiunii a fost acela de releva o 

paradigmă mai unitară și mai previzibilă asupra materiei sancțiunilor procedurale, care să 

contribuie astfel la o mai efectivă apărare.  

Concluzionând, pe lângă necesitatea de reformare a regimului juridic al nulităților, opinez 

inclusiv în sensul că, există o stringentă necesitate de reformare, în privința întregii paradigme 

actuale a sancțiunilor procedurale, cu scopul uniformizării și regularizării acesteia. Doar astfel se 

poate întrezări un drept concret la apărare și nu doar o amăgire de protecție pentru acuzat, 

măsura acestuia fiind dată de siguranța și eficiența sancțiunii. 


