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Cuvinte cheie: drepturi procesuale, remedii procesuale, judecata în lipsă, judecata 
în contumacie, redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei 
condamnate, cale extraordinară de atac, procedură specială.   

 

1. Argument 

Ideea realizării prezentei teze de doctorat a apărut pe fondul noilor provocări pe care le-a 

presupus intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, îndeosebi în ceea ce privește 

remediile procesuale introduse cu această ocazie în dreptul pozitiv. 

Analizând îndeosebi materia căilor de atac am remarcat faptul că, pentru noul legiuitor 

român, distincția dintre căile ordinare de atac și cele extraordinare de atac nu este dată numai 

de caracterul nedefinitiv ori definitiv al hotărârii care face obiectul căii de atac, ci și de aceea 

că, prin intermediul căilor ordinare de atac cauza este devoluată integral, atât cu privire la 

situația de fapt, cât și cu privire la situația de drept, în timp ce căile extraordinare de atac 

devoluează cauza exclusiv circumscris unor motive strict și limitativ prevăzute de lege.  

În acest sens pledează opțiunea legiuitorului de a reveni la soluția legislativă din 1864 în 

sensul de a repoziționa recursul în rândul căilor extraordinare de atac, revenind inclusiv la 

denumirea anterioară de „Recurs în casație” („Recurs de casațiune” în exprimarea 

legiuitorului din 1864, art. 416 și urm. C.proc.pen. din 1864). 

Alăturat acestei modificări prin noul Cod de procedură penală a fost reglementat 

conceptual ca o cale extraordinară de atac remediul incident în cazul judecării în absența 

acuzatului, circumscris cazului unic, expres prevăzut de lege, desfășurarea în lipsă a judecății 

persoanei condamnate. 

Cu privire la acest remediu, intitulat Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în 

lipsa persoanei condamnate, am observat că pretinsa cale de atac nu este grefată în mod 

necesar pe ideea de greșeală a instanței de judecată, element nelipsit în cazul celorlalte căi 

extraordinare de atac, ci pe necesitatea salvgardării dreptului la apărare al persoanei care a 

fost judecată și condamnată în lipsă, persoana interesată putându-se prevala de toate garanțiile 

care condiționează procesul echitabil în noul ciclu procesual. 

Așadar, cu toate că în cazul căii de atac a recursului legiuitorul a făcut cuvenita corecție, 

am apreciat că remediului prevăzut pentru judecarea în lipsă a persoanei condamnate a primit 

o caracterizare eronată, neexistând niciun element care să-i justifice prezența în rândul căilor 
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de atac, cu atât mai puțin în rândul celor „extraordinare”, remediul putând fi folosit chiar în 

lipsa oricăror nulități formale. 

Dintr-o altă perspectivă, am observat că remediul procesual analizat nu este pus la 

dispoziția tuturor persoanelor deținute în urma unei proceduri jurisdicționale desfășurate în 

lipsă, ipotezele emiterii mandatelor de executare a pedepsei închisorii ca urmare a desfășurării 

procedurilor prevăzute în faza executării propriu-zise a hotărârii penale nefiind acoperite de 

lege, soluție legislativă care contravine deciziilor pronunțate de instanțele europene în acest 

domeniu. 

De asemenea, am observat că în procedura desfășurată în lipsa persoanei condamnate 

instanțele naționale nu au obligația să constate că procedura se desfășoară în absența 

inculpatului, procedura de cameră preliminară și cercetarea judecătorească în fața instanței de 

judecată urmând a fi desfășurată potrivit procedurii de drept comun, într-o contradictorialitate 

mimată, cu un apărător desemnat din oficiu care, neluând contact cu inculpatul, nu este în 

măsură să realizeze o apărare efectivă, sau, în cazurile în care asistența juridică nu este 

obligatorie, în lipsa oricărei persoane care să reprezinte interesele inculpatului.  

Cu privire la acțiunea civilă exercitată în procesul penal, am constatat lipsa oricărei 

posibilități a părții civile de a părăsi instanța penală pentru a se adresa instanței civile, în 

contextul unei evidente precarități a hotărârii ce este pronunțată de instanța penală. 

De aici derivă relevanța și necesitatea studierii acestei teme. 

 

2. Conținutul lucrării 

Teza e structurată în șase capitole divizate în treisprezece secțiuni și împărțite în 

diviziuni și subdiviziuni, în funcție de necesitățile de sistematizare a materiei cercetate. Cele 

șase capitole sunt însoțite de câteva pagini introductive și de concluziile cercetării noastre. 

Cu titlu introductiv, folosind metoda tehnico-juridică apreciată de către profesorul 

Vintilă Dongoroz ca fiind cea mai adecvată în cercetarea dreptului pozitiv, am constatat că 

analiza trebuie să conțină nu mai puțin de trei părți – trei studii componente – în această 

ordine: exegeza sau studiul exegetic, dogmatica sau studiul dogmatic și critica sau studiul 

critic.  

Așa cum a arătat profesorul Dongoroz, ordinea este impusă de rațiunea lucrurilor, 

identificarea principiilor generale ori speciale (dogme, sistematizarea materiei) putând fi 

realizată numai ulterior studiului textului legal, ulterior deci studiului exegetic, însă anterior 
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criticilor care pot fi aduse normei în vederea înlăturării imperfecțiunilor și asigurării unei mai 

mari fiabilități a textului în vigoare. Cu toate acestea, am apreciat că ordinea amintită va fi 

folosită atunci când se dorește realizarea unei riguroase sistematizări și sintetizări a materiei, 

pornind de la textul dat, în scopul cunoașterii conceptului și a conținutului general al normei. 

Însă, în ipoteza în care rezultatul cercetării care se întrezărește este demonstrarea unei greșite 

reglementări a instituției analizate, în sensul că aceasta nu are absolut nimic în comun cu 

grupul din care legal face parte, am apreciat că analiza principiilor poate și este bine să fie 

realizată cu întâietate, pornind tocmai de la viziunea eronată pe care a avut-o legiuitorul. 

Aceasta este maniera în care am înțeles că trebuie abordată prezenta temă, apreciind ca 

fiind cea mai adecvată demonstrării tezei propuse, începând cu principiile directoare ale căilor 

de atac în genere, respectiv ale căilor extraordinare de atac în special, și continuând cu studiul 

exegetic al textul articolelor rezervate instituției pentru ca, în final, studiul critic să releve 

viziunea noastră despre instituția analizată, de ce apreciem noi că locul acesteia ar fi mai 

nimerit în cadrul procedurilor speciale prevăzute de legea procesuală penală decât în rândul 

căilor extraordinare de atac. 

 Astfel, în primul capitol am analizat principiile generale ale căilor de atac și principiile 

speciale ale căilor extraordinare de atac, relevând elementele care susțin concluzia că 

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate nu este o 

veritabilă cale extraordinară de atac. 

În acest sens, pornind de la premisa că într-o activitate eminamente umană posibilitatea 

ca în activitatea judiciară să se strecoare erori de fapt sau de drept, esențiale sau mai puțin 

esențiale, nu este întru totul exclusă, se justifică și este pe deplin necesar ca într-o legislație 

fiabilă să fie prevăzute mijloace adecvate, puse la dispoziția părților și a Ministerului Public, 

de remediere a acestor situații, pentru ca hotărârile judecătorești finale să corespundă legii și 

adevărului.  

Totodată, am analizat finalitatea, rațiunea și cauza căilor de atac. 

Astfel, am constatat că finalitatea acestor remedii denumite căi de atac este aceea de 

înfăptuire a justiției penale, ceea ce corespunde cu finalitatea procesuală a fazei de judecată, 

cu al cărei scop ultim se identifică. Doctrina a arătat că rațiunea căilor de atac are susținere în 

două prezumții: prezumția de greșeală pentru hotărârea atacată și prezumția de îndreptare în 

privința hotărârii care îi va lua locul. În fine, cauza căilor de atac poate fi clasificată în două 

categorii de vicii: vicii de procedură, adică orice omisiune sau încălcare a dispozițiilor legale 
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privitoare la actele de procedură, (de regulă) mai puțin acelea prevăzute sub sancțiunea 

nulității relative, viciile care au fost acoperite prin trecerea timpului sau cele prevăzute sub un 

termen de decădere; respectiv vicii de judecată apărute fie ca urmare a stabilirii greșite a 

situației de fapt, necorespunzătoare adevărului, care a condus la pronunțarea unei soluții 

diametral opuse celei impuse de piesele dosarului (achitarea unui vinovat sau condamnarea 

unui nevinovat), fie ca urmare a greșitei aplicări a normelor substanțiale sau omisiunii 

aplicării lor. 

În al doilea și al treilea capitol am analizat locul Redeschiderii procesului penal în 

cazul judecății in absentia în sistemul procesual român și, folosind atât metoda istorică, cât și 

pe cea de drept comparat, hotărârile pronunțate de instanțele europene și instanța noastră de 

contencios constituțional, am evidențiat elementele pe care le-am considerat relevante în 

susținerea concluziilor pe care le-am formulat la finalul tezei. 

În cadrul acestor capitole am realizat o comparație între Redeschiderea procesului penal 

în cazul judecății in absentia și alte remedii procesuale fundamentate în genere tot pe absența 

acuzatului de la proces sau cu alte proceduri care au aceeași finalitate, respectiv redeschiderea 

procesului penal. 

Ca un arc în timp, am reamintit remediile prevăzute în trecut, începând cu Opoziția și 

Purgarea contumaciei și continuând cu Rejudecarea celor judecați în lipsă în caz de 

extrădare, remedii pe care legislația națională le-a cunoscut, și am constatat o oarecare 

revenire a legiuitorului național la remediile reglementate în Codurile de procedură penală 

anterioare, păstrarea tradiției fiind întotdeauna o abordare echilibrată. 

Analizând remediile existente în alte sisteme de drept, am concluzionat că legislația 

națională este superioară din această perspectivă, garantarea dreptului de a fi judecat într-o 

procedură contradictorie fiind în prezent o obligație și nu un simplu deziderat. 

Ultimele capitole le-am păstrat pentru analizarea exegetică a dispozițiilor legale care 

reglementează instituția Redeschiderii procesului penal în cazul judecății in absentia, fiind 

definit termenul „în lipsă” pe care se grefează calea de atac, procedura de exercitare a 

redeschiderii a procesului penal, respectiv condițiile de fond și de formă ale cererii de 

redeschidere, competența, măsurile premergătoare, admiterea în principiu și efectele acestei 

măsuri. 

În cadrul acestor capitole am remarcat că rațiunea redeschiderii procesului penal este 

aceea de a asigura contradictorialitatea procedurilor penale, acuzatul judecat și condamnat în 
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lipsă fiind în continuare în drept să fie ascultat de către o instanță judecătorească. În acest 

sens, este necesar să se stabilească faptul că inculpatul, tratând cu maximă seriozitate procesul 

penal, nu a renunțat niciun moment la dreptul său de a participa în persoană la acesta. Din 

acest motiv, trebuie să se stabilească că împrejurările pe care se grefează lipsa inculpatului de 

la judecată sunt fundamentate pe lipsa încunoştinţării printr-un mijloc oficial despre proces, 

încunoștințare care trebuie să se situeze în timp oricând între momentul continuării urmăririi 

penale față de suspect și momentului pronunțării hotărârii definitive. 

Între aceste coordonate am concluzionat că luarea la cunoștință despre proces este 

necesară dar și suficientă pentru a se stabili că inculpatul nu a fost judecat în lipsă, în sensul 

art. 466 și urm. C.proc.pen., din acest moment o singură excepție fiind acceptată: 

imposibilitatea prezentării și înștiințării instanței despre această împrejurare. Mecanismul de 

verificare a elementelor cauzei relevante pentru discuție am apreciat că ar trebui să fie 

următorul, cu mențiunea că examenul va fi realizat în sens invers ordinii cronologice în care 

s-a desfășurat procesul penal, respectiv pornind de la eventuala judecată în apel, continuând 

cu judecata în primă instanță, procedura de cameră preliminară și, în fine, cu desfășurarea 

urmăririi penale: 

a) Acuzatul, în calitate de suspect sau de inculpat, nu a participat la nicio activitate 

desfășurată în procesul penal. 

b) Acuzatul, în calitate de suspect sau de inculpat, nu a fost citat personal niciodată pe 

întreg parcursul procesului penal, din faza urmăririi penale, după ce a dobândit calitatea de 

suspect, și până la pronunțarea hotărârii definitive. 

c) Acuzatul a fost citat în procesul penal însă se constată un viciu esențial în procedura 

de citare a acestuia. 

d) Acuzatul nu a luat cunoștință într-un alt mod oficial despre procesul penal. 

e) Acuzatul, cu toate că a fost încunoștințat în mod oficial despre procesul penal, prin 

intermediul citației sau printr-un orice alt mod, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei 

și nu a putut încunoștința instanța despre această împrejurare. 

f) Acuzatul nu a fost încunoștințat în mod oficial despre procesul penal și nu a avut 

cunoștință despre desfășurarea acestuia, întrucât nu și-a desemnat un reprezentant care să se fi 

prezentat oricând în cursul procesului penal, nu a solicitat judecarea în lipsă și nu a renunțat 

ori retras apelul declarat. 
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Cazul de la lit. f) este susținut în principal de textul legal interpretat astfel încât să nu 

existe vreo suprapunere între diferitele ipoteze prevăzute de lege, întrucât este de așteptat că 

legiuitorul nu s-a referit la una și aceeași situație exprimându-se în termeni diferiți. În 

sprijinul acestei opinii am avut în vedere faptul că, dacă s-ar aprecia, de pildă, că desemnarea 

unui reprezentant a avut loc după ce acuzatul a fost legal încunoștințat despre proces, textul 

legal ar fi unul redundant, ipoteza fiind acoperită de oricare dintre cazurile menționate la lit. 

b)-d). 

Finalul lucrării l-am rezervat concluziilor. 

Justificarea unui asemenea remediu este aceea a respectării dreptului la apărare, potrivit 

dictonului audiatur et altera pars, așadar, dreptul de a confrunta direct martorii acuzării, de a 

interveni și de a aduce lămuriri ori de câte ori partea acuzată apreciază necesar și de a formula 

concluzii pe fondul cauzei, pe scurt de a beneficia de o procedură contradictorie în fața 

organelor de jurisdicție. Pornind de la aceasta, am observat că justificarea redeschiderii 

procesului penal calează în substanța ei pe rațiunea Opoziției, respectiv aceea de a garanta 

dreptul acuzatului de a cere și obține să fie judecat în contradictoriu. Așadar, este evident 

faptul că remediul procesual se impune cu necesitate întrucât contradictorialitatea este 

garanția care contribuie în cel mai energic mod la protecția juridică a drepturilor omului. 

 

3. Concluziile lucrării și propunerile de lege ferenda 

În cadrul părții finale a lucrării am formulat atât critici ale actualului sistem, cât și 

propunerii de lege ferenda prin care aspectele criticabile pot fie înlăturate. 

Astfel, am apreciat că criticile actualei legi procesuale penale pot fi împărțite în două 

categorii: critici care privesc aspectul conceptual al instituției Redeschiderii procesului penal 

în cazul judecății in absentia și critici care privesc incompatibilitatea sistemului național cu 

blocul convențional, precum și cu dreptul Uniunii Europene. 

Așadar, într-o primă analiză, am reținut faptul că remediul procesual nu este o veritabilă 

cale de atac, aceasta pentru că, principial, orice cale de atac ia înfățișarea unor remedii 

procesuale prin care se tinde la înlăturarea greșelilor eventual comise de către instanțele 

judecătorești în împărțirea dreptății.  

Cu toate acestea, am reținut faptul că în cazul Redeschiderii procesului penal în cazul 

judecății in absentia ideea de greșeală pe care orice cale de atac trebuie să se grefeze nu se 

verifică în toate situațiile. Într-adevăr, premisa acestui remediu procesual nu constă în mod 
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necesar în omisiunea instanței de a-l cita la proces pe acuzat ori într-o procedură de citare 

nelegal îndeplinită, în majoritatea cazurilor cauza acestui remediu constând în desfășurarea 

legală a procedurilor penale în lipsa acuzatului care însă nu a fost încunoștințat în mod real 

despre acestea. 

Asemenea situații pot fi întâlnite în cazul în care acuzatul nu este găsit la adresele unde 

organele statului au informații că acesta s-ar afla (domiciliul legal ori reședințele folosite fără 

forme legale etc.), procedura de citare și de comunicare a actelor de procedură realizându-se 

prin afișare a unei notificări despre acestea la aceste adrese ori la sediul organului judiciar. 

Ca o primă concluzie, am apreciat că în mod greșit Redeschiderea procesului penal în 

cazul judecății in absentia este reglementată drept o cale de atac, aceasta având fizionomia 

unui remediu procesual propriu unei proceduri speciale de judecată, persoana condamnată 

contestând nu atât soluția definitivă pronunțată în cauza sa ori respectarea procedurii în 

ansamblu de către organele judiciare, cât mai ales împrejurarea că a fost judecată fără a fi 

încunoștințată și, drept consecință, fără a fi respectate principiile de bază ale judecății, 

contradictorialitatea și nemijlocirea. 

Din perspectiva dreptului la un proces echitabil am subliniat faptul că premisa 

redeschiderii procesului penal este lipsa acuzatului de la procesul penal justificată de aceea că 

acuzatul nu a cunoscut despre existența procedurilor penale desfășurate împotriva sa. Așa 

fiind, pornind de la aceasta am apreciat că este corectă afirmația că procedura care urmează să 

se desfășoare ca urmare a redeschiderii procesului este prima pe care acuzatul o cunoaște, 

prima în care se poate apăra folosind întreaga paletă de drepturi și garanții procesuale. 

În continuare, pornind de la aceasta, am constatat că, potrivit practicii constante a 

instanțelor judecătorești, optică confirmată de către instanța supremă printr-o decizie dată în 

interesul legii, reluarea procedurii va avea loc numai cu judecata în primă instanță, camera 

preliminară desfășurată în lipsă rămânând definitiv rezolvată. Din acest unghi se constată o 

diminuare evidentă a posibilităților acuzatului neaflat în vreo culpă procesuală de a se apăra, 

îndeosebi cu privire la posibilitățile acestuia de a critica legalitatea actelor urmăririi penale, de 

la claritatea formulării acuzației până la loialitatea administrării unor mijloace de probă. Este 

foarte probabil și ar fi nimerit ca instanța constituțională să constate neconstituționalitatea 

dispozițiilor legale în interpretarea dată de către instanța supremă printr-o decizie în interesul 

legii, fiind deosebit de important ca reluarea procesului ca urmare a admiterii în principiu a 

cererii de redeschidere să debuteze cu parcurgerea procedurii de cameră preliminară. 
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Din același registru am constatat evidenta precaritate a hotărârii definitive prin care 

instanța penală a rezolvat acțiunea privată. Într-adevăr, dreptul de acces la o instanță implică 

în mod necesar dreptul de a obține o hotărâre definitivă și, ceva mai mult, dreptul ca 

respectiva hotărâre să fie executată efectiv. Or, dacă latura civilă a procesului penal este 

rezolvată printr-o hotărâre definitivă desființabilă de drept la simpla cerere a acuzatului, există 

o problemă de echitate a procedurilor în raport cu partea civilă, mai ales în condițiile în care 

aceasta nu a avut posibilitatea părăsirii procesului penal în vederea formulării cererii de 

despăgubiri la instanța civilă decât în situații extrem de constrângătoare în care cel mai 

probabil nu s-a aflat. Așadar, însăși rezolvarea acțiunii civile în aceste condiții apare ca fiind o 

activitate nu numai lipsită de eficiență (hotărârea urmând a fi desființată), dar și de natură a 

temporiza fără justificare obținerea unei hotărâri irevocabile pronunțate de către instanța 

civilă. 

Referitor la variantele legale prin raportare la care organele de jurisdicție vor stabili 

dacă condamnatul a fost sau nu judecat in absentia, am observat  că, strict potrivit textului 

legal care nu face nicio distincție, remediul procesual este exclus ori de câte ori se constată că 

procedura a fost legal îndeplinită, cu respectarea tuturor prescripțiilor legale incidente, 

indiferent de locul comunicării citației ori a sentinței penale (pentru ipoteza neformulării 

apelului). 

În acest sens am identificat elemente de practică judiciară, argumentul reținut de către 

instanțe fiind acela că legea nu distinge după cum s-a realizat procedura de comunicare a 

actului procedural (citație, sentință etc.) prin înmânare actului destinatarului ori unei persoane 

care locuiește cu acesta, prin afișare la ușa domiciliului cunoscut ori la sediul organului 

judiciar. Or, unde legea nu distinge, nici interpretului nu îi este îngăduit să o facă. 

Această abordare, care se sprijină pe textul legal, este în contradicție cu jurisprudența 

Curții Europene, în componenta ce ține de încunoștințarea persoanelor despre propriul proces, 

între notificarea formală și cea reală fiind preferată întotdeauna cea din urmă. 

În același sens, am mai remarcat cazul desemnării unui apărător ori mandatar dacă 

aceștia s-au prezentat oricând în cursul procesului. Și de această dată, legiuitorul nu a făcut 

vreo distincție între apărătorul desemnat personal de acuzat și ipoteza în care acesta a fost 

angajat de apărținători ori de terțe persoane. Or, simpla desemnare a unui apărător la proces 

nu este, în sine, suficientă pentru a concluziona că acuzatul are cunoștință despre procesul său. 

De altfel, chiar angajarea avocatului de către acuzat personal urmată de prezentarea acestuia 
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la proces și realizarea unei apărări efective nu este suficientă pentru admiterea unei proceduri 

in absentia, dacă nu se dovedește că acuzatul nu a fost notificat în persoană cu privire la data 

procesului și că nu rezultă din alte împrejurări că acesta a renunțat la dreptul său de a 

compărea personal în fața instanței. Aceasta cu privire la componenta încunoștințării 

acuzatului despre proces rezultată din prezentarea avocatului ori reprezentatului său legal. 

Cu privire la componenta scopului angajării unui avocat în procesul penal, respectiv 

realizarea unei apărări efective în cauză, am exprimat rezerve că prin simpla prezență a 

apărătorului, oricând și în baza oricărui mandat dat (de redactare a unor cereri, consultare 

dosar etc.), este satisfăcut acest deziderat. 

În final, am apreciat că legislația națională încalcă dreptul Uniunii Europene prin aceea 

că nu permite redeschiderea procesului penal în cazul în care hotărârea a fost pronunțată într-o 

procedură complementară, e.g. de modificare a pedepsei. Cu această ocazie am constatat că 

dispozițiile legale (în interpretarea obligatorie dată în acest sens de către instanța supremă) 

sunt în contradicție cu legislația Uniunii Europene, un remediu similar căii extraordinare de 

atac analizate impunându-se și în acele situații în care instanța se pronunță exclusiv asupra 

pedepsei dată spre executare, dacă cuantumul pedepsei stabilite prin hotărârea pronunțată în 

absența condamnatului nu este rezultatul unui calcul matematic. Aceeași ar trebui să fie 

concluzia și în cazul în care instanța de executare este chemată să se pronunțe asupra revocării 

suspendării executării pedepsei sub supraveghere, analiza elementelor care conduc sau, din 

contră, exclud o astfel de decizie impunând dezbateri la care condamnatul trebuie să participe. 

Tot relativ la legislația europeană, am mai remarcat că, potrivit dreptului intern, citația 

nu cuprinde avertismentul că procesul penal se poate desfășura și în lipsa acuzatului, 

mențiune obligatorie ori de câte ori statele membre reglementează proceduri penale 

desfășurate in absentia. De asemenea, condiția ca persoana acuzată să fi fost notificată în timp 

util despre proces, pentru a fi în măsură să-și organizeze apărarea în cauză, lipsește în dreptul 

intern. 

Propunerile de lege ferenda au fost structurate în două părți. 

În ipoteza menținerii soluției legislative în sensul considerării remediului analizat drept 

o cale extraordinară de atac, ar trebui să se prevadă faptul că încunoștințarea acuzatului despre 

proces trebuie să se realizeze personal. Totodată, nu este suficient ca citarea acuzatului la 

proces să fie una reală, susceptibilă de a atinge scopul urmărit, ci și utilă, aptă să garanteze 

acuzatului timpul și înlesnirile necesare organizării apărării în proces.  
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În ipoteza reglementării unei proceduri speciale, am reținut mai multe aspecte pozitive, 

acestea rezumându-se, în esență, la o procedură care înlătură deficiențele de ordin teoretic și 

practic identificate analizând actuala procedură. 

Așadar, o procedură fiabilă desfășurată în lipsă ar trebui să fie una extrem de suplă, 

rapidă și negeneratoare de cheltuieli judiciare inutile. Totodată, o astfel de procedură, care 

prin ipoteză este finalizată printr-o hotărâre caracterizată de precaritate, ar trebui să se rezume 

strict la rezolvarea acțiunii penale, acțiunea civilă urmând a fi lăsată nesoluționată. 

În această ordine, raportat la prevederile în vigoare care reglementează judecata 

desfășurată în lipsă, am constatat că instanța penală administrează probele în vederea 

asigurării inculpatului unei proceduri contradictorii, cu toate că prin ipoteză acesta lipsește de 

la proceduri. Dintr-o asemenea perspectivă, în procesul desfășurat în lipsa 

acuzatului,contradictorialitatea este numai una simulată, actorul principal, acuzatul, lipsind de 

la această procedură.  

În continuare, am mai reținut că, dincolo de inutilitatea administrării întregului 

probatoriu în lipsa acuzatului, o astfel de procedură este una care implică eforturi ridicate din 

partea organelor judiciare și ale sistemului în genere. Or, în contextul în care cheltuielile 

judiciare astfel generate urmează a fi suportate, în definitiv, de către acuzat dacă va fi găsit 

vinovat am constatat următoarea contradicție de termeni: lipsa oricărei absențe culpabile a 

acuzatului la proces și obligarea acestuia la plata unor cheltuieli judiciare generate tocmai de 

această absență. 

În fine, am mai remarcat „capcana” promovării acțiunii civile în cadrul procesului penal 

desfășurat în lipsa acuzatului, situație creată din combinarea imposibilității părăsirii instanței 

penale în vederea sesizării instanței civile cu caracterul precar al hotărârii care este pronunțată 

în aceste circumstanțe. Referitor la aceasta, am remarcat că, într-o procedură desfășurată în 

lipsă, în mod paradoxal părții civile îi este mai favorabilă o soluție prin care acuzatul este 

achitat (ori față de care s-a pronunțat încetarea procesului penal) dacă a fost consecutiv 

obligat la plata despăgubirilor civile decât o soluție de condamnare.  

Toate acestea au reprezentat tot atâtea motive care să susțină reglementarea unei 

proceduri speciale de judecare în lipsă. 

În acest sens am apreciat că o procedură aptă să răspundă acestor cerințe este cea pe 

care dreptul român a cunoscut-o în trecut, sub auspiciile Codurilor de procedură penală Cuza 

și Carol I. Potrivit procedurii de judecare în lipsă, soluția era asumată strict în baza actelor 
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instrucției, fără administrarea nemijlocită a probelor cauzei, așadar într-o procedură rapidă și 

necostisitoare. 

Această procedură specială de judecare în lipsă ar trebui să revină, să-și facă locul în 

dreptul pozitiv, soluția urmând a fi asumată de către instanța de judecată consecutiv 

constatării că procesul penal, până la acel moment, s-a desfășurat în lipsă, că oricare au fost 

eforturile organelor judiciare inculpatul nu a fost găsit și încunoștințat despre procesul penal. 

O astfel de procedură de judecare specială, denumită în continuare „Judecata în 

contumacie”, întocmai ca în alte cazuri de judecată abreviată deja reglementate ca atare (i.e. 

Acordul de recunoaștere a vinovăției), va presupune în mod obligatoriu ca acuzatul lipsă să fie 

reprezentat de un avocat desemnat din oficiu (caz de reprezentare juridică obligatorie). O 

atare garanție va fi în măsură să contrabalanseze absența acuzatului de la proces, caracterul 

echitabil al procedurii fiind asigurat astfel atât față de apărare, cât și față de acuzare. 

Totodată, indiferent de soluția pe care instanța o pronunță în latura penală a procesului, 

eventuala acțiune civilă va fi lăsată ca nesoluționată, hotărârea pronunțată în latura penală a 

cauzei neavând autoritate de lucru judecat asupra întinderii prejudiciului în fața instanței 

civile. Procedându-se în această manieră, persoana vătămată se va putea adresa fără nicio 

îngrădire instanței civile, interdicția cvasi absolută în acest sens a persoanei interesate de a 

părăsi instanța penală fiind ridicată. 

Între aceste noi coordonate, din perspectiva desfășurării procesului penal, procedura 

judecării în contumacie va presupune parcurgerea fazei urmăririi penale fără ca acuzatul să fi 

fost audiat în calitate de suspect sau inculpat ori să fi participat în această calitate, personal 

sau prin mandatar, la efectuarea vreunui act de urmărire penală. In concreto, potrivit acestei 

proceduri, procurorul trebuie să constate, până la finalizarea urmăririi penale, că în ciuda 

eforturilor pe care le-a depus acuzatul nu a putut fi găsit, fiind dispărut. În aceste condiții, 

procurorul va dispune trimiterea în judecată, prin rechizitoriu, solicitând judecarea 

inculpatului potrivit procedurii speciale de judecare în lipsă. 

Dosarul va fi înregistrat pe rolul instanței competente să judece cauza în fond, procesul 

penal continuând cu faza judecății, judecarea cauzei fiind repartizată direct unui complet de 

judecată. Considerăm, așadar, că activitatea judiciară de cameră preliminară trebuie să 

lipsească în această procedură, în cazul proceselor cu acuzați absenți aceasta nefiind numai 

cronofagă, ci și inutilă. 
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Cererea procurorului de judecare în contumacie va fi analizată de către instanța de 

judecată, în ședință publică, cu citarea părților și subiecților procesuali principali și cu 

participarea obligatorie a procurorului. Inculpatul va fi reprezentat de un avocat desemnat din 

oficiu de către instanță. 

Procedura specială va debuta cu efectuarea verificărilor relative la lipsa acuzatului de la 

procesul penal, absență de la proces care constituie premisa procedurii. Astfel, după 

verificarea propriei competențe, examenul pe care instanța ar trebui să îl realizeze la acest 

moment procesual se va concentra exclusiv asupra faptului dacă inculpatul a fost în mod real 

încunoștințat oficial despre existența procesului penal ori dacă din circumstanțele cauzei 

rezultă în mod neechivoc faptul că acesta avea cunoștință despre cauza penală care îl privea. 

Așadar, la acest moment procesual, instanța va hotărî asupra cererii procurorului de 

judecare în contumacie, verificările presupunând modalitatea de realizare a procedurii de 

citare și de comunicare a actelor procedurale față de inculpat, modalitatea de efectuare a 

actelor de urmărire penală care presupun potrivit legii sau impun potrivit naturii lor 

participarea acuzatului și eventuala reprezentare a acuzatului de către un mandatar avocat ori 

neavocat. 

Dacă din analiza actelor și lucrărilor dosarului de urmărire penală, precum și a 

verificărilor efectuate în acest sens de către instanța de judecată va rezulta faptul că inculpatul 

a fost încunoștințat despre existența procesului penal și că absența sa de la proces este una 

voluntară și deliberată, instanța va respinge, ca neîntemeiată, prin sentință, cererea 

procurorului, și va dispune transmiterea cauzei în faza camerei preliminare. 

Împotriva sentinței de respingere a cererii de judecare în contumacie va putea declara 

apel procurorul. Soluția de admitere a apelului și desființare a sentinței penale atacate va fi 

urmată de trimiterea cauzei spre judecare în contumacie instanței de trimitere ori, dacă au fost 

admise inclusiv critici vizând competența primei instanței, instanței competente material, 

teritorial ori după calitatea persoanei să judece cauza în primă instanță. 

În cazul în care sentința pronunțată rămâne definitivă prin neapelare ori dacă apelul 

procurorului a fost respins, cauza va fi transmisă judecătorului de cameră preliminară, potrivit 

procedurii comune de judecată. Evident, în acest caz, judecătorul de cameră preliminară va 

analiza, potrivit competenței sale, inclusiv chestiunea încunoștințării inculpatului despre 

proces, eșecul organelor de urmărire penală putând fi sancționat cu infirmarea actelor de 

urmărire penală și restituirea cauzei la parchet. 
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Din contră, dacă se va constata că acuzatul nu a fost personal încunoștințat despre 

procesul penal, că nu a dat personal mandat unei persoane să îl reprezinte, că nu a participat în 

calitate de suspect sau inculpat la efectuarea vreunui act de urmărire penală și că nu a avut 

cunoştinţă din alte împrejurări despre efectuarea urmăririi penale față de acesta, instanța va 

admite cererea de judecare în contumacie. 

În aceste condiții, dând cuvântul asupra fondului, procurorului, persoanei vătămate, 

părții civile și părții responsabile civilmente (dacă este cazul), precum și avocatului desemnat 

din oficiu pentru inculpat, instanța de judecată va asuma o soluție strict în baza probelor 

strânse în cursul urmăririi penale. 

Instanța va rezolva acțiunea penală pronunțând una dintre soluțiile prevăzute de art. 396 

C.proc.pen., respectiv condamnarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării 

pedepsei, achitarea ori încetarea procesului penal. Acțiunea civilă va rămâne nesoluționată. 

Sentința pronunțată de prima instanță va putea fi atacată cu apel de către procuror, 

persoana vătămată și de către avocatul inculpatului. Totodată, împotriva soluției pronunțate 

asupra cererii procurorului de judecare în contumacie va putea declara apel și partea civilă. 

Ulterior rămânerii definitive a hotărârii penale de condamnare pronunțate în această 

procedură persoana împotriva căreia s-a pronunțat soluția condamnării, renunțării ori amânării 

aplicării pedepsei va putea formula cerere de redeschidere a procedurilor. 

A contrario, hotărârea de achitare ori de absolvire pronunțată în contumacie este 

irevocabilă, are putere de lucru judecat întocmai ca hotărârea pronunțată în procedura 

comună. 

Redeschiderea procesului penal va presupune reluarea procedurii începând cu faza de 

cameră preliminară, cu tot ceea ce implică aceasta, procedura desfășurându-se ca și când 

acuzatul nu ar fi fost niciodată absent. 

 

Concluzionând, am apreciat că o procedură specială care să aibă ca borne principale 

cele arătate anterior se impune să își facă loc în dreptul pozitiv. Procedura de judecare în 

contumacie este în măsură să tranșeze conflictul de drept într-un termen scurt, cu eforturi din 

partea organelor judiciare și cheltuieli judiciare minime; totodată, permite persoanei vătămate 

cu un moment mai devreme să se reorienteze, interdicția de a părăsi instanța penală ne mai 

existând în această procedură. 
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Totodată, implicațiile unei proceduri speciale de judecare în contumacie ar fi relevante 

și în cadrul procedurilor de cooperare judiciară internațională în materie penală, chestiunea de 

a ști dacă procedura s-a desfășurat în lipsă fiind decisă de către instanța care a pronunțat 

hotărârea pe fondul cauzei, și nu de către instanța învestită cu cererea de comisie rogatorie 

internațională. 

 

 
 


