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INTRODUCERE

Asociaţia Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA 
ROLI) în Republica Moldova, cu asistenţă şi fonduri oferite de către Biroul de 
Acordare a Asistenţei în vederea Controlului Drogurilor şi Aplicarea Norme-
lor de Drept din cadrul Departamentului de Stat al SUA şi cu sprijinul lui Do-
nald Carroll, Director şi Radu Foltea, Consultant juridic, Secţia Justiţie Penală 
şi Aplicarea Legii din cadrul Ambasadei SUA în Republica Moldova, susţine 
avocaţii din Moldova să-şi îmbunătăţească prestaţia, să promoveze echitatea şi 
eficienţa procedurilor penale în Republica Moldova şi să contribuie la o mai 
bună reprezentare juridică a clienţilor lor.

Un mijloc eficient de a favoriza creşterea calităţii asistenţei juridice acorda-
te de avocaţi este susţinerea eforturilor avocaţilor de a-şi îmbunătăţi abilităţile 
profesionale. Din aceste motive, crearea oportunităţilor de formare profesio-
nală, precum şi facilitarea accesului avocaţilor la cursuri de instruire şi lite-
ratură de specialitate reprezintă modalităţi esenţiale de asigurare a creşterii 
profesionale.

În acest sens, ABA ROLI Moldova a susţinut, în ultimii trei ani, publicarea 
unei serii de îndrumare şi manuale pentru avocaţi pe diferite domenii. In-
formaţiile incluse în fiecare publicaţie sunt destinate să ajute avocaţii în exer-
citarea atribuţiilor profesionale, precum şi să dezvolte tehnicile şi strategiile 
adoptate în sala de judecată.

În 2016, ABA ROLI a continuat să extindă gama de cursuri de instruire 
continuă pentru avocaţii din Republica Moldova. Acest îndrumar cu privire 
la probele în procesul penal este destinat avocaţilor şi avocaţilor stagiari, dar 
poate fi folosit atât de audienţii Institutului Naţional al Justiţiei sau studenţii 
Facultăţilor de Drept, cât şi la elaborarea testelor de admitere în profesie.

ABA ROLI Moldova aduce sincere mulţumiri autorului, domnului Igor 
Dolea, doctor habilitat în drept, profesor universitar în cadrul Departamentu-
lui proceduri judiciare, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 
pentru elaborarea acestui îndrumar, precum şi dnei Valeria Şterbeţ, fost jude-
cător al Curţii Constituţionale şi fost Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie şi 
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dlui Ruslan Popov, procurorul sectorului Ciocana pentru contribuţia valoroa-
să la revizuirea acestui îndrumar.

Sperăm că această lucrare va servi drept o sursă de dezvoltare profesională 
şi va permite avocaţilor şi altor profesionişti să-şi extindă cunoştinţele şi abi-
lităţile lor.

Membrii echipei ABA ROLI Moldova, datorită cărora a fost posibilă redac-
tarea prezentului îndrumar şi care au contribuit la elaborarea lui, sunt:

Olimpia GRIBINCEA, Consilier Juridic Senior 
Alina SECRIERU, Consultant Juridic
Victor DROSU, Consultant Juridic Junior 
Vlad POPA, Asistent Juridic  
Ion MIRON, Manager Finanţe/Oficiu 

Mihaela VIDAICU, dr. în drept,
Director adjunct ABA ROLI Moldova
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1. PRINCIPII

1.1 Egalitatea armelor

Din mai multe norme procesuale naţionale se poate identifica principiul 
egalităţii armelor, care constituie unul dintre elementele noţiunii mai largi 
de proces echitabil şi impune instanţa de judecată să ofere fiecărei părţi po-
sibilitatea rezonabilă de a-şi susţine cauza în condiţii care să nu o plaseze 
într-o situaţie dezavantajată în raport cu adversarul ei. În acest sens, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului (Curtea Europeană) acordă o importanţă 
deosebită aparenţelor şi sensibilităţii problemelor unei bune administrări a 
justiţiei. Articolul 6 para. l şi 3 lit.d) din Convenţia pentru apărarea dreptu-
rilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia Europeană) obligă ca 
acuzatului să i se acorde posibilitatea să conteste o mărturie care îl incrimi-
nează, iar audierea martorului acuzării, precum şi a martorului apărării să 
se desfăşoare în aceleaşi condiţii. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a 
menţionat că datoria sa, în conformitate cu articolul 19 al Convenţiei Euro-
pene, este de a asigura respectarea de către state a obligaţiilor ce decurg din 
Convenţia Europeană. Misiunea Curţii Europene este doar de a stabili dacă 
procedura în ansamblu, inclusiv administrarea probelor, a fost echitabilă, 
respectându-se dreptul la apărare. Nu este de competenţa sa analiza pretin-
selor erori de fapt sau de drept comise de instanţele judecătoreşti naţionale, 
decât dacă şi în măsura în care acestea determină încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor protejate de Convenţia Europeană. Deşi, articolul 6 garantează 
dreptul la un proces echitabil, acesta nu cuprinde nicio reglementare cu pri-
vire la admisibilitatea probelor ca atare, aspect ce constituie, în primul rând, 
un domeniu de reglementare al legislaţiei naţionale. 

Pentru realizarea principiului egalităţii armelor, instanţa de judecată are 
misiunea de a menţine echilibrul necesar desfăşurării unui proces echitabil, 
îndeosebi în ceea ce priveşte comunicarea între părţi asupra tuturor materia-
lelor dosarului, precum şi dispunerea de mijloace pentru a-şi susţine poziţia.

La o analiză a articolului 100 alin. 2 din Codul de Procedură Penală 
(C.proc.pen.), constatăm în primul rând, că apărătorul este abilitat cu atri-
buţia de a efectua acţiunile enumerate, în modul prevăzut de Cod. În C.proc.
pen. nu se conţin norme speciale care reglementează procedura de solicitare 
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sau de prezentare a obiectelor, a documentelor şi informaţiilor (articolul 100 
alin. 2 p.1). Potrivit articolului 157 alin. 1 C.proc.pen., constituie mijloc ma-
terial de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică 
etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sunt 
expuse ori adeverite circumstanţe care au importanţă pentru cauză. Docu-
mentele se anexează, prin ordonanţa organului de urmărire penală sau prin 
încheierea instanţei de judecată, la materialele dosarului1. Noţiunea de in-
formaţie utilizată în articolul 100 alin. 2 C.proc.pen. nu este caracteristică 
mijloacelor de probă, purtând semnificaţia de comunicare, veste, ştire care 
pune pe cineva la curent cu o situaţie; lămurire despre o persoană sau despre 
un lucru. Aşadar, solicitarea de documente şi anexarea la dosar se efectuează 
în aspect procesual prin intermediul organului de urmărire sau al instanţei 
de judecată. Nu există niciun remediu procesual de reacţie în cazul în care 
o organizaţie sau o persoană oficială va refuza punerea la dispoziţia apărării 
a unui document. Altfel spus, organizaţiile sau persoanele oficiale nu sunt 
obligate să prezinte avocatului un document, şi nu poartă răspundere pentru 
refuzul de a-l prezenta, precum şi alte acte prevăzute în p. 3) alin. 2 arti-
colul 100 C.proc.pen. (certificate, caracteristici etc.). Articolul 100 alin. 2 p. 
1) C.proc.pen. prevede, de asemenea, dreptul avocatului de a purta convor-
biri cu persoanele fizice dacă acestea sunt de acord să fie audiate în modul 
stabilit de lege. Noţiunea de convorbire semnifică conversaţie, discuţie. Prin 
urmare, convorbirea nu constituie o acţiune procesuală, la fel ca şi audierea 
ori confruntarea. Astfel, la o analiză a atribuţiilor apărătorului prevăzute în 
articolul 100 alin. 2 constatăm că acesta nu este abilitat cu dreptul de a efec-
tua acţiuni procesuale. În concluzie constatăm că apărătorul şi acuzatul 
dispun de mecanisme limitate la administrarea probelor, având dreptul 
de a solicita efectuarea unor acţiuni procesuale suplimentare sau de a cere 
excluderea anumitor probe. Prin urmare, actualmente nu sunt suficiente 
mecanisme procesuale de a asigura participarea efectivă şi independentă 
a apărătorului în probatoriu. Soluţiile care ar fi posibile, în contextul le-
gislaţiei procesual penale curente, sunt utilizarea instituţiilor prevăzute 
în articolele 244-247 (cereri şi demersuri); 298 (controlul procurorului), 313 
(controlul judiciar al procedurii prejudiciare), 296 alin. 6 (referinţă la rechi-
zitoriu), 378, 379 (pledoaria şi replica), 381 (concluzii scrise) ale C. proc. 
pen. şi, firesc, căile de atac. 

1 Articolul 157 alin. 2 C. proc. pen.
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1.2 Accesul la materialele dosarului

Egalitatea armelor garantează dreptul părţii apărării la toate materialele 
dosarului. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a indicat că administrarea 
probelor în cadrul procesului penal se realizează potrivit normelor proce-
durale prevăzute în legislaţia procesual penală a fiecărui stat şi că nu ţine 
de competenţa sa aprecierea temeiniciei administrării mijloacelor de probă 
în cauză, dar examinarea dacă procedurile în ansamblu, inclusiv modul în 
care au fost obţinute probele, au fost echitabile2. Probele trebuie administrate 
în faţa acuzatului, în şedinţă publică, în vederea unei dezbateri contradic-
torii. Judecătorul este obligat să asigure ca toate aspectele care pot influenţa 
soluţionarea în fond a cauzei să facă obiectul unei dezbateri contradictorii 
în cadrul procesului penal. Rămâne a fi nesoluţionată problema accesului la 
materialele dosarului în cadrul examinării demersului privind aplicarea ares-
tării preventive, însă acest subiect nu urmează a fi abordat în cadrul acestui 
îndrumar. 

1.3 Fructul pomului otrăvit

Regula fructul pomului otrăvit a apărut ca o instituţie procesuală în pro-
cedura naţională în urma modificărilor din 28.07.2006 a articolului 94 C. 
proc. pen.. Potrivit acesteia, proba se recunoaşte ca inadmisibilă dacă a fost 
obţinută în baza altei probe, administrate cu încălcarea prevederilor legale. 
Doctrina fructul pomului otrăvit este un produs al regulii excluderii (exclu-
sionary rule) din sistemul american, care stabileşte că probele obţinute prin 
arestare ilegală, cercetare neîntemeiată sau interogare forţată trebuie excluse 
din proces. Curtea Supremă de Justiţie a SUA a făcut pentru prima dată aluzie 
la fructul pomului otrăvit în cauza Silverthorne Lumber Co. c. SUA, (1920)3. 
În cele mai dese cazuri, această regulă este aplicabilă pentru procedeele pro-
batorii de administrare a corpurilor delicte. Dacă asemenea mijloace de pro-
bă au fost obţinute cu încălcări în cadrul percheziţiei, ridicării de obiecte 
sau documente sau cercetării la faţa locului, atunci se exclud din dosar nu 
numai procesele-verbale ale acţiunilor procesuale respective, dar şi obiectele 

2 A se vedea de ex. Ludi c. Elveţiei, nr. 12433/86, § 43, ECHR 1992, Van Mechelen şi alţii 
c. Olandei, nr. 21363/93, 21364/93, 21427/93, 22056/93, § 50, ECHR 1997, Gocmen c. Turciei, 
nr. 72000/01, § 70, ECHR 2006. 

3 http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/251/385.html 
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ridicate, precum şi rapoartele de expertiză privind aceste obiecte. Sintagma 
fructul pomului otrăvit a fost utilizată pentru prima dată în Nardone c. SUA, 
(1939)4, iar doctrina fructul pomului otrăvit a fost aplicată pentru prima dată 
în cazul crucial Wong Sun c. SUA, (1963)5. Pentru a constata dacă probele re-
prezintă fructul pomului otrăvit, judecătorul trebuie să examineze toate fap-
tele ce rezultă din administrarea iniţială a probelor şi acumularea ulterioară 
de probe. Constatarea se face, de obicei, de judecător într-o audiere înainte 
de proces. În audierea sa, judecătorul trebuie să constate, în primul rând, că 
percheziţia ilegală sau arestul au avut loc în realitate, iar apoi să decidă dacă 
probele au fost obţinute în rezultatul percheziţiei ilegale sau arestului. În as-
pectul dreptului procesual penal naţional, doctrina fructul pomului otrăvit 
este aplicabilă în corespundere cu principiul legalităţii şi loialităţii probelor, 
prin regula excluderii probelor promovată de Curtea Europeană. Principiile 
date stabilesc unele impedimente pentru a admite probele în procesul penal. 
În acest context, pe lângă impedimentele prevăzute de articolul 94 C.proc.
pen., nu pot fi administrate în procesul penal şi probele obţinute prin utili-
zarea oricărei tactici, care are ca scop administrarea cu rea-credinţă a unui 
mijloc de probă sau care are ca efect provocarea comiterii unei infracţiuni în 
vederea obţinerii unui mijloc de probă. 

Totodată, la aplicarea regulii fructul pomului otrăvit probele administrate 
ulterior nu sunt excluse dacă: 

– proba ulterioară putea fi obţinută şi prin alte mijloace legale, diferite de 
proba iniţial administrată ilegal (dintr-o sursă independentă);

– proba ulterior administrată, chiar dacă este legată de proba iniţial admi-
nistrată în mod ilegal, ar fi fost, în mod inevitabil, descoperită ulterior 
prin mijloace legale. 

Remarcăm, de asemenea, că în procedura penală naţională nu se prevede 
procedura în camera preliminară, cum este prevăzută în Codul de procedu-
ră penală român. O asemenea procedură are ca obiect verificarea prealabilă, 
de către instanţa judecătorească, a legalităţii administrării probelor de către 
organul de urmărire penală. Prin urmare, problema dată urmează a fi soluţi-
onată la examinarea în fond a cauzei în cadrul cercetării judecătoreşti.

4 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/case.html 
5 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/371/471/case.html 
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2. ADMISIBILITATEA PROBELOR 

2.1 Verificarea admisibilităţii

Reiterăm regula din jurisprudenţa Curţii Europene că admisibilitatea 
probelor este o chestiune care ţine, în primul rând, de reglementarea de către 
legislaţia naţională şi, ca o regulă generală, ţine de competenţa instanţelor 
judecătoreşti naţionale să aprecieze probele care le sunt prezentate.

Totuşi, într-o hotărâre recentă (nr. 3 din 09.06.2014) Cu privire la apli-
carea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei Eu-
ropene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
Curtea Supremă de Justiţie a notat, cu titlu de exemplu, că probele nu sunt 
admisibile în cauză, atît în cazul cînd ele sunt obţinute cu încălcarea procedu-
rală a legislaţiei Republicii Moldova, cît şi în cazul cînd ele au fost obţinute cu 
încălcarea Convenţiei Europene şi a Protocoalelor sale în interpretarea Curţii 
Europene.

După cum am menţionat supra, în Republica Moldova nu există o proce-
dură prealabilă de verificare a admisibilităţii probelor şi că această problemă 
se examinează odată cu analiza propriu-zisă a fondului probelor. Totuşi, dacă 
apărătorul va ridica problema admisibilităţii din momentul administrării 
acesteia, de exemplu, în cel mai scurt timp după efectuarea unei percheziţii, 
probabilitatea că proba va fi declarată inadmisibilă este mai mare decât în ca-
zul în care aceasta va fi lăsată pentru examinarea în fond a cauzei în instanţă. 
În toate situaţiile, acţiunile apărătorului trebuie să fie ghidate de tactica pe 
care acesta a ales-o în cauza concretă, care la rândul ei este determinată de 
circumstanţele concrete ale cauzei. Astfel, apărătorul dispune de mecanis-
mele procesuale descrise mai sus – controlul procurorului, controlul judiciar 
al procedurii prejudiciare, referinţa la rechizitoriu, pledoaria şi replica, con-
cluziile scrise, căile de atac – el având misiunea de a da dovadă de suficientă 
diligenţă în activitatea sa. 

Totodată, reamintim că potrivit articolului 95 C. proc. pen., chestiunea 
admisibilităţii datelor în calitate de probe o decide organul de urmărire pe-
nală, din oficiu sau la cererea părţilor, ori, după caz, instanţa de judecată. 
Dacă administrarea probelor a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor le-
gale, argumentarea inadmisibilităţii probelor se face de către partea care cere 
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respingerea lor. În caz contrar, obligaţia de a argumenta admiterea lor revine 
părţii care le-a administrat sau părţii în favoarea căreia au fost administrate 
probele.

2.2 Aplicarea violenţei

Probele obţinute prin aplicarea violenţei, inclusiv a torturii şi a tratamen-
tului inuman sau degradant, a oricărei forme de brutalitate sau alte forme de 
tratament care nu constituie tratament degradant, nu trebuie niciodată, indi-
ferent de valoarea probantă, să fie invocate pentru probarea vinovăţiei sau să 
confere o aparenţă de legalitate a brutalităţii. 

Spre exemplu, utilizarea ca probă a drogurilor obţinute prin administra-
rea forţată a vomitivelor a conferit întregului proces un caracter inechitabil6. 
Curtea a conchis că procesul nu a fost echitabil şi în cazul folosirii ca pro-
be a declaraţiilor obţinute prin aplicarea violenţei fizice şi a ameninţărilor, 
subliniind faptul că chiar dacă persoana a făcut declaraţiile sau a confirmat 
ulterior declaraţiile iniţiale, în faţa unei autorităţi alta decât cea responsabilă 
de maltratarea sa, nu ar trebui să ducă automat la concluzia că aceste decla-
raţii sau declaraţiile ulterioare nu au fost făcute ca urmare a maltratării sau 
fricii pe care persoana o poate trăi ulterior7. În cauza Levinţa c. Moldovei8, 
Curtea Europeană s-a referit la declaraţiile obţinute cu încălcarea articolului 
3 al Convenţiei Europene, reiterând regula excluderii totale a probelor. În 
cauza respectivă, Curtea Europeană nici nu a considerat necesar să stabileas-
că măsura în care instanţele naţionale s-au bazat de fapt pe probele obţinute 
prin tortură. Însăşi aplicarea torturii a făcut ca procesul în întregime să fie 
inechitabil.

În cauza Găfgen c. Germaniei9, Curtea s-a pronunţat asupra problemei 
dacă utilizarea unor probe obţinute prin încălcarea articolului 3 al Convenţi-
ei Europene va priva un proces totalmente de caracterul său echitabil, indife-
rent de celelalte circumstanţe ale cauzei. Curtea a reiterat că folosirea în cauza 
penală a unor declaraţii obţinute prin încălcarea articolului 3 – fie că este ca-
lificată drept tortură, fie tratament inuman sau degradant – şi utilizarea unor 

6 A se vedea Jalloh c. Germaniei, nr. 54810/00, § 94-123, ECHR 2006.
7 A se vedea Harutyunyan c. Armeniei, nr. 36549/03, § 58-67, ECHR 2007.
8 Para. 97-106, 16 decembrie 2008.
9 Para. 162-188, 1 iunie 2010.
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mijloace de probă obţinute în urma unor acte de tortură privează, în mod 
automat, de echitate procedura în ansamblul său. Cu toate acestea, Curtea a 
constatat că la pronunţarea sentinţei de condamnare a reclamantului instanţa 
de judecată naţională s-a bazat pe probe coroborante, care au fost adunate 
independent de declaraţiile iniţiale obţinute de la reclamant sub ameninţare. 
Prin urmare, instanţele naţionale, excluzând probele obţinute cu încălcarea 
articolului 3, s-au bazat pe probe administrate legal, iar acest lucru nu a dus 
la inechitatea procesului.

2.3 Dreptul la tăcere

2.3.1 Provocări 

Problema provocărilor şi dreptul la tăcere constituie un alt aspect al admi-
sibilităţii probelor, care este invocat frecvent în activitatea practică. Articolul 
94 alin. 11 C. proc. pen. interzice admiterea probelor obţinute prin provoca-
rea, facilitarea sau încurajarea persoanei la săvârşirea infracţiunii. Încălcarea 
dreptului la tăcere nu este expres prevăzută ca o situaţie de inadmisibilitate a 
probei. Totuşi, articolul 21 C. proc. pen. interzice obligarea persoanei să facă 
declaraţii împotriva sa sau a altor persoane apropiate, iar articolul 371 alin. 
3 C. proc. pen. interzice reproducerea în şedinţa de judecată a declaraţiilor 
martorului făcute în cursul urmăririi penale dacă acesta nu a acceptat să facă 
declaraţii în sedinţa de judecată. 

În hotărârea Allan c. Marii Britanii,10 Curtea Europeană a notat că un 
informator al poliţiei a fost plasat, timp de câteva săptămâni, în celula recla-
mantului din sectorul de poliţie şi, ulterior, din închisoare cu scopul de a ob-
ţine informaţii privind implicarea acestuia în infracţiunile de care era bănuit. 
Informatorul a fost instruit de poliţie să-l forţeze în măsura în care el poate. 
Astfel, Curtea a constatat că declaraţiile făcute de reclamant informatorului 
poliţiei, care au constituit proba principală şi decisivă în procesul împotriva 
acestuia, nu au fost declaraţii spontane şi neprovocate, pe care reclamantul 
le-ar fi făcut în mod voluntar, însă au fost determinate de întrebările insis-
tente ale informatorului, care a canalizat conversaţiile lor în discuţii despre 
omorul comis, în circumstanţe care pot fi considerate echivalentul unui inte-
rogatoriu, fără nicio garanţie a unei audieri formale de către poliţie, inclusiv 

10 Allan c. Marii Britanii, nr. 48539/99, § 49-53, ECHR 2002. 
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prezenţa unui avocat. Prin urmare, Curtea a considerat că reclamantul ar fi 
fost supus presiunilor psihologice, care au influenţat caracterul voluntar al 
declaraţiilor sale făcute informatorului poliţiei. Informaţiile obţinute prin 
folosirea informatorului, în acest mod, pot fi considerate ca fiind obţinute 
contrar voinţei reclamantului, iar utilizarea acestora la proces a constituit o 
încălcare a dreptului reclamantului la tăcere şi a privilegiului împotriva auto-
incriminării. 

În hotărârea Ramanauskas c. Lituaniei,11 Curtea a conchis că procesul 
împotriva reclamantului a fost lipsit de echitatea cerută de articolul 6 al Con-
venţiei Europene, deoarece acţiunile ofiţerilor de investigaţie au avut ca re-
zultat provocarea reclamantului să comită infracţiunea de care el a fost con-
damnat şi că nu exista niciun indiciu că infracţiunea ar fi fost comisă fără 
intervenţia acestora. Ea a subliniat că articolul 6 va fi respectat doar dacă 
reclamantul a avut efectiv posibilitatea să invoce chestiunea cu privire la pro-
vocarea sa pe parcursul procesului său. Ea a notat că ţine de competenţa po-
liţiei să dovedească faptul că nu a avut loc o provocare. În lipsa vreunei astfel 
de probe, este sarcina autorităţilor judecătoreşti să examineze faptele cauzei 
şi să întreprindă măsurile necesare pentru descoperirea adevărului, pentru a 
stabili dacă a avut loc o provocare. Curtea a mai notat că pe parcursul proce-
sului reclamantul a susţinut că el a fost provocat să comită infracţiunea. Prin 
urmare, autorităţile şi instanţele judecătoreşti naţionale trebuiau cel puţin să 
examineze detaliat dacă organul de urmărire penală a depăşit limitele autori-
zate prin modelul simulării comportamentului criminal, cu alte cuvinte dacă 
acesta a provocat sau nu comiterea unei infracţiuni. În acest scop, acestea 
trebuiau să stabilească, în special, motivele depăşirii cadrului operaţiunii, li-
mitele implicării poliţiei în infracţiune şi natura oricărei provocări sau presi-
uni la care a fost supus reclamantul. Cu toate acestea, autorităţile naţionale au 
negat că a avut loc o provocare din partea poliţiei şi nu au întreprins măsuri 
la nivel judiciar în vederea desfăşurării unei examinări serioase a acuzaţiilor 
reclamantului în acest sens. În special, acestea nu au făcut nicio încercare să 
clarifice rolul jucat de protagoniştii acestui caz, în pofida faptului că sentinţa 
de condamnare a reclamantului s-a bazat pe probe obţinute ca rezultat al pro-
vocării de către poliţie, de care reclamantul s-a plâns. Mai mult decât atât, nu 
exista vreun indiciu că infracţiunea ar fi fost comisă fără intervenţia poliţiei. 

11 Ramanauskas c. Lituaniei, nr. 74420/01, § 48-74, ECHR 2008.
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În hotărârea Pareniuc c. Moldovei,12  Curtea Europeană a constatat o în-
călcare a articolului 6 para. 1 al Convenţiei Europene pe motiv că reclamanta 
a fost provocată de poliţie să comită infracţiunea de care a fost condamnată. 
Astfel, Curtea a menţionat că reclamanta a fost condamnată în baza probelor 
obţinute în rezultatul unei operaţiuni sub acoperire, în timpul căreia, o persoa-
nă având asupra sa microfoane puse de poliţie, i-a dat bani. Totuşi, transcrierea 
discuţiei dintre reclamantă şi persoana respectivă, în timpul operaţiunii sub 
acoperire, arăta că ultima a întrebat-o pe reclamantă câţi bani să-i dea şi, după 
primirea câtorva refuzuri clare, a insistat să-i dea banii, până când reclamanta 
a fost de acord. În opinia Curţii, acest lucru a dovedit clar că reclamanta a fost 
provocată să comită infracţiunea, în lipsa vreunui indiciu că infracţiunea ar fi 
fost comisă fără o astfel de intervenţie. Mai mult decât atât, Curtea a notat că 
din materialele dosarului nu rezulta că până la desfăşurarea operaţiunii sub 
acoperire autorităţile cunoşteau sau aveau probe obiective că reclamanta a fost 
implicată în corupere pasivă. De asemenea, ea a mai notat că deşi ulterior la 
acuzaţiile aduse reclamantei au fost adăugate alte câteva acuzaţii de corupere 
pasivă, în materialele cauzei nu existau indicii că poliţia a obţinut informaţii 
sau probe despre acele incidente înainte de pornirea urmăririi penale împotri-
va reclamantei. 

În jurisprudenţa sa13, Curtea Europeană a constatat că problema provo-
cării poate fi pertinentă chiar şi atunci când operaţiunea sub acoperire a fost 
desfăşurată de către o persoană privată, care a acţionat ca agent sub acope-
rire, însă a fost de fapt organizată şi supravegheată de către poliţie. La fel, 
Curtea a reiterat că atunci când implicarea poliţiei se limitează la asistarea 
unei persoane private să înregistreze comiterea unei infracţiuni de către o 
altă persoană privată, factorul determinant este comportamentul celor două 
persoane. 

Plenul Curţii Supreme de Justiţie în hotărârea (nr. 2 din 26.12.2011) Cu 
privire la practica judiciară de aplicare a legislaţiei penale ce reglementea-
ză circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor şi a 
precursorilor (para. 13) a atenţionat asupra problemei provocărilor, menţi-
onând că în cazul în care persoana invocă faptul că a fost victima unei pro-

12 Pareniuc c. Moldovei, § 33-42, ECHR 2014. 
13 A se vedea Vanyan c. Rusiei, nr. 53203/99,  § 45-50, ECHR 2005, Sandu c. Moldovei,  nr. 

16463/08, § 27-39, ECHR 2014 şi Miliniene c. Lituaniei, nr. 74355/01, § 38-39, ECHR 2008. 
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vocări, mai ales dacă pretenţiile acesteia nu sunt lipsite de verosimilitate, în 
lipsa unei probe contrare în acest sens, instanţele de judecată urmează să 
examineze circumstanţele cauzei şi să ia măsurile necesare pentru descope-
rirea adevărului: a existat sau nu o provocare. Sarcina probării faptului că, la 
momentul efectuării actelor preliminare de către agentul infiltrat, autorităţile 
aveau motive temeinice de a suspecta existenţa unei activităţi infracţionale 
din partea persoanei vinovate se pune pe seama acuzării.

Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie a invocat problema provo-
cării în mai multe decizii. Spre exemplu, în decizia nr. 1ra-664/2010 din 
15.06.2010 s-a constatat că acuzatorul de stat nu a prezentat probe, care ar 
confirma faptul că la momentul efectuării actelor preliminare de către agen-
tul infiltrat, autorităţile aveau motive temeinice de a suspecta existenţa unei 
activităţi infracţionale din partea condamnatului. Astfel, în această cauză s-a 
constatat existenţa unei provocări.

2.3.2 Ridicarea mostrelor biologice  

În hotărârea Saunders c. Marii Britanii,14 Curtea Europeană a subliniat 
că dreptul la tăcere şi dreptul de a nu se autoincrimina sunt standarde inter-
naţionale recunoscute, care stau la baza noţiunii de proces echitabil garantat 
de articolul 6 al Convenţiei Europene. Esenţa acestora constă, inter alia, în 
protecţia persoanei acuzate împotriva constrângerii necorespunzătoare din 
partea autorităţilor contribuind, astfel, la evitarea erorilor judiciare şi la res-
pectarea scopurilor articolului 6. În special, dreptul de a nu se autoincrimina 
presupune că într-o cauză penală organul de urmărire penală tinde să-şi do-
vedească cauza împotriva reclamantului, fără a apela la probe obţinute prin 
metode de constrângere sau opresiune împotriva voinţei reclamantului. Acest 
drept este strâns legat de prezumţia nevinovăţiei, prevăzută de articolul 6 para. 
2 al Convenţiei. 

Totuşi, dreptul de a nu se autoincrimina se referă, în special, la respectarea 
voinţei persoanei acuzate de a păstra tăcerea. Acest drept nu se extinde asupra 
folosirii în cadrul procedurilor penale a materialului care poate fi obţinut de 
la persoana acuzată prin utilizarea mijloacelor de constrângere şi care are o 
existenţă independentă de voinţa persoanei acuzate, cum ar fi, inter alia, do-

14 Saunders c. Marii Britanii, nr. 19187/91, § 68-69, ECHR 1996.
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cumente obţinute în urma efectuării percheziţiei, mostre de respiraţie, sânge 
şi urină şi de ţesuturi de pe corpul persoanei în scopul testării ADN-ului.

Astfel, dreptul la tăcere şi ridicarea forţată a unor mostre, inclusiv de sân-
ge, nu este incompatibilă cu prevederile Convenţiei şi jurisprudenţa Curţii 
Europene. Totuşi, în asemenea cazuri, avocatul poate ridica problema inad-
misibilităţii, invocând încălcarea procedurii de ridicare, riscul la care poate fi 
supusă persoana, afectarea demnităţii acesteia, precum şi alte circumstanţe, 
referindu-se la alte norme ale Convenţiei (de ex. articolul 3).

2.3.3 Mostrele vocale 

În hotărârea P.G. şi J.H. c. Marii Britanii,15 Curtea Europeană a notat că 
mostrele vocale, care nu conţin declaraţii incriminatoare, pot fi considerate 
similare mostrelor de sânge, păr sau alte specimene folosite pentru efectuarea 
expertizei şi faţă de care nu se aplică privilegiul de a nu se autoincrimina. 

2.3.4 Substanţe ascunse în corp 

Drogurile ascunse în corpul persoanei şi recuperate în urma administrării 
forţate a vomitivelor pot fi considerate ca aparţinând categoriei de date, care 
există independent de voinţa persoanei acuzate (la fel ca mostrele biologice 
ridicate forţat) şi a căror utilizare, în general, nu este interzisă în cadrul unui 
proces penal16 (acestea pot fi asociate cu ridicarea forţată a mostrelor biolo-
gice). Cu toate acestea, este necesar de ţinut cont de următorii factori: natura 
şi nivelul constrângerii folosite pentru obţinerea probei, ponderea interesului 
public în investigarea infracţiunii şi existenţa garanţiilor procedurale relevan-
te. În caz contrar, există riscul încălcării articolului 3 al Convenţiei Europene. 

 2.3.5 Starea de oboseală 

În hotărârea Barbera, Messegue şi Jabardo c. Spaniei,17 Curtea Euro-
peană a constatat încălcarea articolului 6 para. 1 al Convenţiei, pe motiv că 
procedurile împotriva reclamanţilor nu au fost echitabile din următoarele 
considerente: transferul în timpul nopţii al reclamanţilor din Barcelona la 

15 P.G. şi J.H. c. Marii Britanii, nr. 44787/98, § 80, ECHR 2001. 
16 A se vedea Jalloh c. Germaniei, nr. 54810/00, § 113, ECHR 2006. 
17 Barbera, Messegue and Jabardo c. Spaniei, nr. 10590/83, §§ 60-89, ECHR 1988.
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Madrid, schimbarea subită a completului de judecată chiar înaintea începerii 
procesului, durata foarte scurtă a procesului şi, mai presus de toate, faptul că 
probe foarte importante nu au fost prezentate şi discutate, în mod adecvat, în 
timpul procesului în prezenţa reclamanţilor şi în şedinţă deschisă. 

Referitor la starea reclamanţilor înainte de proces, Curtea a notat urmă-
toarele: reclamanţii au fost transferaţi din Barcelona la Madrid în noaptea 
dinaintea zilei în care a început procesul împotriva lor. Ei au călătorit pe par-
cursul întregii nopţi o distanţă de 600 km în maşina închisorii destinată tran-
sferului deţinuţilor, ajungând la Barcelona dimineaţa devreme, procesul în-
cepând după aproximativ 4 ore. Astfel, reclamanţii, care trebuiau să înfrunte 
un proces crucial pentru ei, având în vedere gravitatea acuzaţiilor împotriva 
lor şi sentinţele care puteau fi adoptate, erau într-o stare de rezistenţă fizică şi 
psihică scăzută. Curtea a mai notat că, în pofida asistenţei avocaţilor lor, care 
au avut oportunitatea de a prezenta argumente, această circumstanţă, regre-
tabilă în sine, în mod cert, a influenţat poziţia reclamanţilor într-un moment 
vital atunci când ei au avut nevoie de toate resursele pentru a se apăra şi, în 
special, pentru a face faţă audierii chiar la începutul procesului şi a se consul-
ta, în mod efectiv, cu avocaţii lor.

O recomandare pentru avocaţi în situaţiile când observă sau constată un 
asemenea risc este de a propune clientului renunţarea la depunerea decla-
raţiilor şi amânarea pentru o altă dată. Cu titlu de exemplu, eu aş vrea să 
menţionez că potrivit articolului 136a din C. proc. pen. german, libertatea 
persoanei acuzate de a face declaraţii poate fi afectată nu doar de tortură, dar 
şi de tratamente inumane cum ar fi, de exemplu, lovituri, interzicerea somnu-
lui şi a alimentaţiei, frigul, lumina puternică sau gălăgia. 

În jurisprudenţa sa, Curtea Supremă de Justiţie a Germaniei a explicat 
noţiunile utilizate în articolul 136a menţionat mai sus şi condiţiile de aplicare 
a acestora:

Oboseala va fi luată în consideraţie doar dacă influenţează libertatea vo-
inţei. Motivul de oboseală nu tot timpul este legat de interogatoriu. Este su-
ficient că cel care interoghează să se folosească de starea acuzatului pentru 
obţinerea informaţiei. 

Influenţa fizică – orice influenţă asupra corpului acuzatului, inclusiv acea 
influenţă care nu provoacă durere şi care nu are neapărat anumite consecinţe. 
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Introducerea în organism a preparatelor este o altă metodă interzisă şi, 
în acest caz, nu are importanţă metoda prin care au fost administrate. Dacă 
în timpul interogatoriului persoana se află sub influenţa anumitor preparate, 
cel care efectuează audierea nu are dreptul de a se folosi de situaţie, chiar dacă 
acuzatul desinestătător şi benevol le-a consumat. Totuşi, acuzaţii care se află 
în stare de ebrietate pot fi audiaţi dacă starea acestora nu influenţează asupra 
voinţei şi ei dispun de capacitatea procesuală de exerciţiu. 

Este interzisă aplicarea unor suferinţe psihice, inclusiv prin care se afec-
tează demnitatea umană, de exemplu în cazul unor insulte repetate. 

Ducerea în eroare intenţionat – aceasta se poate referi atât la chestiuni 
juridice (de ex., declararea că persoana se audiază în calitate de martor, decla-
rarea că persoana este obligată să depună declaraţii, declararea că refuzul de a 
depune declaraţii agravează situaţia), chestiuni faptice (de ex., informarea că 
sunt prezente probe incontestabile ale vinovăţiei, a faptului că alt complice şi-a 
recunoscut vinovăţia) cât şi la intenţiile persoanei care efectuează audierea 
(de ex., faptul că depunerea declaraţiilor nu va avea nicio consecinţă negativă 
asupra acuzatului).18

2.4 Utilizarea dispozitivelor de ascultare

Articolul 94 C. proc. pen. nu prevede, în mod expres, inadmisibilitatea 
probei obţinute prin aplicarea nejustificată a dispozitivelor de ascultare. 

În hotărârea Khan c. Marii Britanii,19 Curtea Europeană a examinat dacă 
admiterea în proces a unei înregistrări audio efectuate de poliţie în absenţa 
unui cadru legal, care să prevadă o astfel de imixtiune în viaţa privată a unei 
persoane, a constituit o încălcare a articolului 6 al Convenţiei. Astfel, cu refe-
rire la admiterea înregistrării audio contestate, Curtea a notat că reclamantul a 
avut oportunitatea de a contesta atât autenticitatea înregistrării cât şi folosirea 
acesteia. El nu a contestat autenticitatea acesteia, însă a contestat admiterea în 
proces atât în instanţa de fond cât şi la Curtea de Apel şi la Camera Lorzilor. Ea 
a menţionat că la fiecare nivel de jurisdicţie instanţele judecătoreşti naţionale 

18 A se vedea, de asemenea, Pavel Golovnenkov, Natalia Spiţa, Ugolovno-proţessualinîi 
codex Federativnoi Respubliki Ghermania, naucino-practiceskii komentarii. Potsdam 2012, 
pag. 216.

19 Khan c. Marii Britanii, §§ 29-40, ECHR 2000.
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au evaluat efectul admiterii probei asupra echităţii procesului şi au analizat 
temeiul în baza cărora au fost făcute înregistrările (Instrucţiunile Ministerului 
Afacerilor Interne). Curtea a subliniat că dacă instanţele judecătoreşti naţio-
nale ar fi constatat că admiterea probei ar fi dus la inechitatea procedurii, aces-
tea ar fi exclus-o în baza articolului 78 al PACE (Police and Criminal Evidence 
Act 1984).

Modalitatea de efectuare şi certificare a interceptării şi înregistrării co-
municărilor este prevăzută de articolele 1328-13210 C. proc. pen. Dacă părţile 
consideră necesar, acestea pot solicita efectuarea unei expertize tehnice po-
trivit articolului 13211 C. proc. pen. pentru verificarea mijloacelor de probă 
dobândite astfel.

2.5 Asistenţa avocatului 

Articolul 94 alin. 1 p. 2) C. proc. pen. prevede inadmisibilitatea probei 
obţinute prin încălcarea dreptului la apărare. Jurisprudenţa Curţii Europene 
referitoare la dreptul la apărare, în contextul caracterului echitabil al pro-
cesului, este axată pe câteva poziţii. În primul rând, acest drept rezultă din 
principiul egalităţii armelor şi cel al contradictorialităţii procedurii, ambele 
impunând ca apărarea să nu fie pusă într-o situaţie dezavantajoasă în raport 
cu acuzarea şi ca oricine ar face obiectul unei învinuiri să aibă posibilitatea de 
a verifica probele care stau la baza condamnării sale. În al doilea rând, chiar 
dacă sunt permise anumite derogări de la acest drept, derogările trebuie justi-
ficate şi compensate suficient prin garanţii procesuale. În al treilea rând, pen-
tru a stabili dacă procesul, în ansamblu a fost echitabil, se impune luarea în 
consideraţie a măsurii în care apărarea a fost dezavantajată. În cele din urmă, 
în cazul în care condamnarea se bazează în mare măsură pe declaraţiile unor 
martori cărora apărarea nu a avut posibilitatea să le adreseze întrebări nici 
anterior, nici în cursul procesului, dezavantajul este de natură să nu poată fi 
contrabalansat efectiv prin nicio garanţie procedurală şi constituie în sine o 
încălcare a articolului 6 al Convenţiei Europene. Această a patra poziţie este 
cunoscută sub denumirea de regula ,,exclusiv sau determinant”. Prin urmare, 
la examinarea chestiunii privind inadmisibilitatea probei obţinute prin încăl-
carea dreptului la apărare este necesar de reieşit din cele invocate supra. Ast-
fel atât neparticiparea apărătorului la efectuarea unor acţiuni procesuale, cât 
şi limitarea într-o formă sau alta a avocatului în cadrul acţiunilor procesuale 
poate ridica problema inadmisibilităţii probelor.
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2.6 Accesul la probele dosarului

În realitatea Republicii Moldova, problema accesului la materialele ac-
tivităţii speciale de investigaţii pare a fi mai puţin acută dacă totalitatea de 
acţiuni sunt efectuate în condiţiile şi modul prevăzut de Codul de procedură 
penală. Totuşi, deseori unele materiale iniţiale nu sunt prezentate părţii apă-
rării, îndeosebi cele care se referă la probarea bănuielii rezonabile în cadrul 
examinării demersului privind aplicarea arestării preventive. Astfel, apărarea 
urmează să solicite accesul la toate materialele cauzei, iar limitarea accesului 
fără respectarea regulei ,,exclusiv şi determinant” ridică problema inadmisi-
bilităţii probelor. 

În hotărârea Mirilashvili c. Rusiei,20 Curtea a examinat, printre altele, 
cum nedivulgarea materialelor privind operaţiunea de supraveghere (şi anu-
me, a documentelor privind autorizarea interceptării convorbirilor telefonice 
ale reclamantului) a influenţat echitatea procedurilor împotriva reclamantu-
lui. Astfel, Curtea a notat că în cazurile când anumite informaţii importante 
sunt, în mod deliberat, nedivulgate apărării, ea trebuie să evalueze dacă acest 
dezavantaj al apărării a fost compensat prin garanţii procedurale adecvate şi 
justificat printr-un interes legitim. 

În primul rând, Curtea a indicat că materialele nedivulgate apărării se 
refereau la modul în care au fost obţinute probele „directe” împotriva re-
clamantului (înregistrările audio). Ea a menţionat că nu doar probele direct 
relevante pentru faptele cauzei trebuie examinate în cadrul unei proceduri 
contradictorii, dar şi alte probe care se pot referi la admisibilitatea, încrederea 
şi integritatea probelor directe. Curtea a notat că instanţa de judecată militară 
a refuzat să divulge materialele privind autorizarea interceptării convorbiri-
lor reclamantului, deoarece ele se refereau la activitatea operativă a poliţiei 
şi, astfel, puteau conţine anumite informaţii pertinente pentru securitatea 
naţională. 

În acest context, Curtea a examinat dacă nedivulgarea acestor documente 
a fost compensată prin garanţii procedurale adecvate. Ea a subliniat că ma-
terialele privind autorizarea interceptării convorbirilor au fost examinate de 
judecător în cadrul unei şedinţe închise. Esenţa motivării nedivulgării a fost 
că materialele respective se refereau la activitatea operativă de investigaţie şi, 

20 Mirilashvili c. Rusiei, nr. 6293/04, §§ 194-209, ECHR 2008.
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astfel, nu puteau fi divulgate apărării. Instanţa nu a examinat dacă acele ma-
teriale ar fi fost de ajutor apărării şi dacă divulgarea acestora ar fi prejudiciat 
vreun interes public. Decizia instanţei s-a bazat pe tipul materialului în cauză 
şi nu pe analiza conţinutului acestuia. Curtea a notat că probabil instanţa 
militară nu a avut vreo alternativă în situaţia respectivă, având în vedere pre-
vederile Legii privind activităţile operative şi de percheziţie, care interziceau în 
termeni absoluţi divulgarea documentelor referitoare la activitatea operativă 
în astfel de situaţii. Aceasta pur şi simplu a acceptat excluderea tuturor mate-
rialelor respective de la o examinare contradictorie. Astfel, Curtea a conchis 
că decizia de a nu divulga materialele privind operaţiunea de supraveghere 
nu a fost însoţită de garanţii procedurale adecvate şi nu a fost justificată.

2.7 Probele obţinute de particulari

Nu există alte prevederi exprese privind inadmisibilitatea probelor obţi-
nute de particulari, decât articolul 94 alin. 1 p. 4) C. proc. pen., care interzice 
utilizarea probelor obţinute de o persoană care nu are dreptul să efectueze 
acţiuni procesuale în cauza penală dată. Prin urmare, în situaţia când proba 
se află în posesia unui particular aceasta urmează a fi ridicată printr-o ordo-
nanţă a organului de urmărire penală sau printr-o încheiere a instanţei de 
judecată şi anexată la dosar. Pot apărea dificultăţi în situaţia când este necesar 
de a se constata veridicitatea probei obţinute de un particular. În astfel de si-
tuaţii, sarcina de a proba îi revine părţii acuzării. Dacă proba este prezentată 
de către apărare, aceasta nu va fi obligată să-i probeze veridicitatea, în timp 
ce acuzarea va fi obligată să probeze inadmisibilitatea probei, dacă acest lucru 
va fi pus în discuţie

Curtea Europeană a abordat sub diferite aspecte problema admisibili-
tăţii probelor obţinute de particulari. Spre exemplu, referitor la admisibili-
tatea înregistrărilor obţinute de un particular, în decizia Shannon c. Marii 
Britanii,21 Curtea a examinat dacă, în circumstanţele specifice ale cauzei re-
spective, utilizarea în procedurile penale împotriva reclamantului a probelor 
obţinute de un particular a dus la inechitatea procedurilor. Curtea a notat că 
rolul statului s-a limitat la atragerea la răspundere penală a reclamantului în 
baza informaţiilor furnizate de către un terţ. Reclamantul a fost „prins” de 

21 Shannon c. Marii Britanii (dec.), nr. 67537/01, ECHR 2004. 
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către un jurnalist (persoană privată), care nu era agent al statului: el nu a acţi-
onat din partea poliţiei sau la instrucţiunile acesteia. Poliţia nu a ştiut despre 
operaţiunea pusă la cale de jurnalist, ea doar a primit înregistrările audio şi 
video, după ce au avut loc evenimentele. 

Curtea a subliniat că pe parcursul examinării cauzei în instanţa de jude-
cată naţională, reclamantul a fost reprezentat de un avocat, a prezentat probe 
şi martori în favoarea sa şi a audiat (încrucişat) martorii acuzării. Instanţa 
a refuzat să excludă probele respective (înregistrările obţinute de jurnalist), 
constatând că admiterea acestora nu a influenţat echitatea procedurilor îm-
potriva reclamantului. În hotărârea sa, care s-a bazat pe toate probele care 
i-au fost prezentate, inclusiv înregistrările, instanţa a conchis că reclamantul 
nu a fost provocat să comită infracţiunea, însă, în mod voluntar, s-a oferit 
şi a fost de acord să facă rost de droguri fără a fi supus vreunei presiuni. În 
acest sens, instanţa s-a bazat atât pe cunoaşterea de către reclamant a preţului 
cocainei şi cum aceasta putea fi cumpărată (el a avut nevoie de doar 15 mi-
nute să organizeze cumpărarea drogurilor) cât şi pe faptul că reclamantul a 
avut mai multe oportunităţi să se retragă din această tranzacţie, însă el nu a 
făcut-o, urmărind obţinerea avantajelor financiare. Curtea a fost de acord cu 
hotărârea instanţei naţionale şi a conchis că admiterea ca probe a înregistră-
rilor obţinute de jurnalist nu a dus la inechitatea procedurilor şi că nu există 
vreo aparenţă a încălcării articolului 6 al Convenţiei în această privinţă.

2.8 Admisibilitatea utilizării copiilor de pe documente

O problemă controversată este utilizarea unor documente prezentate în 
copii. Curtea Europeană s-a pronunţat în favoarea descurajării unei aseme-
nea practici. 

Astfel, în hotărârea Georgios Papageorgiou c. Greciei,22 Curtea a consta-
tat că procedurile împotriva reclamantului nu au întrunit cerinţele unui pro-
ces echitabil pe motiv că, în pofida numeroaselor cereri ale reclamantului, 
probe esenţiale nu au fost prezentate în mod adecvat şi discutate în cadrul 
procesului în prezenţa reclamantului. Curtea a notat că această cauză se re-
feră la refuzul de a ordona prezentarea originalelor documentelor folosite ca 
probe ale acuzării. La nicio etapă a procedurilor, instanţele de judecată care 

22 Georgios Papageorgiou c. Greciei, nr. 59506/00, §§ 30-40, ECHR 2003. 
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au examinat cauza nu au putut examina extrase din log file-ul computeru-
lui central al băncii sau originalele cecurilor sau să verifice dacă copiile care 
le-au fost prezentate corespundeau originalelor. Mai mult decât atât, instanţa 
de fond a dispus distrugerea cecurilor care se prezuma că au fost falsificate, 
acestea constituind probe cruciale în procesul împotriva reclamantului. Con-
damnarea reclamantului pentru escrocherie s-a bazat într-o mare măsură pe 
fotocopiile cecurilor respective. De asemenea, din hotărârea Curţii de Apel 
rezulta că mijloacele folosite pentru comiterea infracţiunii au fost cecurile şi 
computerul, care erau necesare pentru a modifica datele din computerul cen-
tral al băncii. Curtea a subliniat că în circumstanţele respective prezentarea 
originalelor cecurilor era vitală pentru apărarea reclamantului, deoarece acest 
lucru l-ar fi ajutat să dovedească că instrucţiunile pentru plata în cauză nu au 
fost date de el, ci de alţi angajaţi ai băncii, ceea ce ar fi determinat instanţele să 
constate că acuzaţiile de escrocherie împotriva lui nu erau fondate.

2.9 Audierea reprezentanţilor organelor de forţă

Practica judiciară naţională admite audierea în calitate de martori a an-
gajaţilor organelor de forţă, în special a poliţiştilor. De exemplu, Curtea Su-
premă de Justiţie a menţionat într-o decizie că opinia avocatului precum că, 
la baza sentinţei, nu puteau fi puse declaraţiile martorilor – colaboratori ai 
poliţiei, şi ale lui C. şi Cu., care greşit au fost apreciate, nu afectează hotărârile 
adoptate, deoarece, încă la faza şedinţei prealabile a instanţei de fond, acestea 
au fost admise ca probe şi, ulterior, au fost administrate şi obiectiv apreciate, în 
modul prevăzut de lege. (Extras din decizia CSJ nr. 1ra-409/08 din 12 martie 
2008).

Astfel, declaraţiile angajaţilor organelor de forţă sunt admisibile în pro-
cesul penal în măsura în care acestea nu contravin prevederilor articolului 
90 alin. 3 p. 4) C. proc. pen. Dacă persoanele au efectuat anumite acţiuni 
procesuale, altele decât cele prevăzute în p. 4), acestea nu mai pot participa 
în calitate de martori. 

În condiţiile prevăzute de articolul 110 al C. proc. pen. pot fi audiaţi ca 
martori şi investigatorii sub acoperire. Totuşi, în cazul audierii reprezentanţi-
lor poliţiei prin aplicarea regulilor „martorilor anonimi”, declaraţiile acestora 
vor fi luate în consideraţie în situaţii excepţionale, deoarece în virtutea atri-
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buţiilor acestora, inclusiv de a reţine o persoană, ei trebuie să depună mărtu-
rii în instanţa de judecată, fără a solicita protecţie.

2.10 Utilizarea probelor din alt dosar

Articolul 1325 alin. 9 al C. proc. pen. stabileşte condiţiile în care pot fi 
folosite datele obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţii 
dintr-o cauză penală în alta. Acest lucru este posibil doar dacă infracţiunea 
săvârşită este de acelaşi gen sau în privinţa infracţiunilor de terorism, crimă 
organizată sau infracţiunilor ce atentează la securitatea statului, dar nu mai 
târziu de 3 luni de la momentul obţinerii informaţiei. 

De asemenea, articolul 24 al Legii privind activitatea specială de inves-
tigaţii (nr. 59 din 29.03.2012) stabileşte că rezultatele măsurilor speciale de 
investigaţii pot servi drept temei pentru efectuarea altor măsuri speciale de 
investigaţii. Utilizarea rezultatelor unei măsuri speciale de investigaţii din ca-
drul unui dosar special într-un alt dosar special se efectuează doar cu autori-
zarea procurorului care a autorizat măsura iniţială. 

În cauza Dumitru Popescu c. României (nr. 2)23, în descrierea faptelor, 
Curtea Europeană a menţionat că serviciile speciale au folosit informaţii-
le obţinute în urma interceptării convorbirilor telefonice ale unei persoane 
pentru autorizarea interceptării unei alte persoane. În timpul interceptării 
primei persoane (suspectată de a fi implicată în trafic de arme în beneficiul 
unor organizaţii străine) s-au obţinut informaţii că acea persoană era impli-
cată şi într-o reţea infracţională ce efectua transport ilicit de ţigări, din care 
făcea parte şi reclamantul. În faţa Curţii, reclamantul s-a plâns de faptul că 
instanţele naţionale nu s-au pronunţat asupra unui temei de drept (invocat 
expres de avocatul său) bazat pe incompatibilitatea legislaţiei naţionale, care 
autoriza la data respectivă interceptarea convorbirilor telefonice, cu articolul 
8 al Convenţiei Europene. În esenţă, reclamantul a invocat că sentinţa sa de 
condamnare s-a bazat, în principal, pe transcrierea convorbirilor sale telefo-
nice, interceptate cu încălcarea legislaţiei naţionale şi a Convenţiei Europene. 
Acesta a susţinut că folosirea unui mijloc de probă obţinut ilegal privează 
acuzatul de un proces echitabil şi duce la încălcarea articolului 6 al Conven-
ţiei Europene. În motivarea sa, Curtea Europeană a precizat că articolul 6 

23 Nr. 71525/01, ECHR 2007. 
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nu reglementează admisibilitatea probelor ca atare, materie ce ţine în primul 
rând de dreptul intern. Astfel, Curtea nu va putea exclude admisibilitatea 
unei probe administrate cu nerespectarea reglementărilor dreptului naţio-
nal24. Ea a reamintit faptul că utilizarea unei înregistrări ilegale şi, pe deasu-
pra, ca element unic de probă, nu este, în sine, incompatibilă cu principiile 
de echitate consacrate de articolul 6 para. 1, chiar şi atunci când acest mijloc 
de probă a fost obţinut cu încălcarea cerinţelor Convenţiei, în special, cu cele 
ale articolului 8. Cu toate acestea, Curtea a cercetat dacă întreaga procedură 
în sine împotriva reclamantului, inclusiv modul de administrare a probelor 
a avut un caracter echitabil. Curtea a reiterat că ilegalitatea ascultărilor con-
vorbirilor telefonice invocată de reclamant în faţa judecătorilor naţionali se 
referă exclusiv la încălcarea prevederilor naţionale legale, ca urmare a lipsei 
autorizaţiei parchetului care să-l vizeze personal pe reclamant. Reclamantul 
nu a negat niciodată conţinutul înregistrărilor în litigiu şi nici nu le-a contestat 
autenticitatea, nici în faţa instanţelor naţionale şi nici măcar în faţa Curţii. În 
plus, înregistrările respective nu au constituit singurul mijloc de probă supus 
aprecierii judecătorilor, ci au fost coroborate cu alte mijloace de probă.

3. ADMINISTRAREA PROBELOR

3.1 Audierea martorilor

Chiar dacă avocatul nu dispune de instrumentul procedural de audiere a 
martorului, drepturile pe care le are în condiţiile articolului 100 alin. 2 al C. 
proc. pen., pot servi ca temei de solicitare a audierii martorului de către ofiţe-
rul de urmărire penală sau de procuror. În ceea ce priveşte contestarea refu-
zului de audiere a martorului, sunt posibile două situaţii: (1) apărarea poate 
solicita audierea martorului în condiţiile articolului 109 alin. 3¹ C. proc. pen., 
potrivit căruia bănuitul, învinuitul sau partea vătămată poate solicita pro-
curorului audierea martorului în cazul când prezenţa acestuia la judecarea 
cauzei este imposibilă din motivul plecării lui peste hotarele ţării sau din alte 
motive întemeiate. Refuzul procurorului de a audia martorul se contestă la 
judecătorul de instrucţie care, în cazul constatării temeiniciei plângerii, va 

24 Schenk c. Elveţiei, 12 iulie 1988, § 46, Seria A nr. 140. P.G. şi J.H. c. Marii Britanii, nr. 
44787/98, § 76, ECHR 2001-IX.
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audia martorul. (2) în alte situaţii decât cele prevăzute de articolul 109 alin. 3¹ 
C. proc. pen. (am putea să le numim situaţii ordinare), avocatul poate contes-
ta refuzul audierii martorului în conformitate cu articolul 298 C. proc. pen, 
chiar dacă până la moment nu există o practică naţională consolidată referi-
toare la acest drept al apărării. În astfel de situaţii, refuzul audierii martorului 
poate ridica probleme cu privire la respectarea garanţiilor din articolul 6 al 
Convenţiei Europene.

Refuzul de a audia martorul propus de apărare poate fi suplimentar men-
ţionat şi în referinţa la rechizitoriu (conţinutul rechizitoriului este prevăzut 
de articolul 296 alin. 6 al C. proc. pen.) sau solicitarea de a audia martorul 
poate fi înaintată la etapa prezentării listei probelor în condiţiile articolului 
347 al C. proc. pen..

În context, un exemplu pertinent din jurisprudenţa CSJ este următorul: 
Instanţa de apel, pronunţând o nouă hotărâre de condamnare a inculpatului 
B.R., şi-a întemeiat soluţia cu privire la vinovăţia acestuia exclusiv pe declara-
ţiile părţii vătămate C.-C. F.-C. şi ale martorilor C. Iu., C.I., R.V., R.Al., R.A., 
A.T., B.O. date citirii în şedinţa de judecată în absenţa lor, cu toate că ultimii 5 
martori au domiciliul în mun. Bălţi, iar procurorul nu a solicitat audierea aces-
tora. Mai mult ca atât, instanţa de apel a pus la baza hotărârii de condamnare 
a lui B.R., în calitate de probe decisive, procesele-verbale de audiere în calitate 
de martor a soţiei acestuia, B.O., şi procesul-verbal de confruntare a acesteia 
cu martorul R. Al., însă B.O. nici nu fost interogată de către prima instanţă, 
deoarece ea a refuzat să se prezinte în şedinţa de judecată şi să facă declaraţii 
împotriva soţului său – drept reglementat de prevederile art. 21, 90 alin. (11), 
105 alin. (7) CPP. (dec. Col. Pen. al CSJ nr. 1ra-97/10 din 9 februarie 2010).

Totodată, la acest subiect, ţin să menţionez următoarele două hotărâri ale 
Curţii Europene:

În hotărârea Marcello Viola c. Italiei25, reclamantul s-a plâns de faptul că 
audierea sa prin videoconferinţă în procedurile în faţa instanţei de apel a cre-
at dificultăţi pentru apărare. Curtea Europeană a notat că procedura audierii 
martorului prin videoconferinţă este prevăzută de legislaţia procesuală pena-
lă a Italiei, pe care Curtea Constituţională a declarat-o compatibilă cu Consti-
tuţia şi Convenţia Europeană. Această măsură a fost introdusă în Italia, prin-

25 Nr. 45106/04, §§ 63-77, ECHR 2006-XI.
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tre altele, pentru a reduce întârzierile legate de transferul deţinuţilor şi pentru 
simplificarea şi accelerarea procedurilor penale. Reclamantul a fost acuzat de 
infracţiuni grave legate de activităţile Mafiei. Ţinând cont de circumstanţele 
cauzei, Curtea Europeană a considerat că audierea reclamantului în instanţa 
de apel prin videoconferinţă a urmărit un scop legitim potrivit Convenţiei, 
şi anume prevenirea dezordinii, prevenirea comiterii infracţiunilor, protecţia 
martorilor şi victimelor infracţiunilor – a drepturilor lor la viaţă, libertate şi 
siguranţă, precum şi cerinţa de „termen rezonabil” a procedurilor judiciare. 
Astfel, Curtea a considerat că participarea reclamantului prin videoconferin-
ţă nu a creat pentru apărare un dezavantaj substanţial în comparaţie cu alte 
părţi la procedurile respective şi că reclamantul a avut oportunitatea de a-şi 
exercita drepturile şi garanţiile sale prevăzute de articolul 6.

În hotărârea Marii Camere a Curţii Europene în cauza Al-Khawaja şi 
Tahery c. Marii Britanii26, unde (1) primul reclamant a invocat inechitatea 
procesului penal împotriva sa, deoarece declaraţiile uneia din victime au fost 
citite juraţilor – victima nu a putut fi audiată în instanţă din cauza decesului, 
iar (2) cel de-al doilea reclamant a invocat inechitatea procesului său pe mo-
tiv că declaraţiile unui martor au fost citite juraţilor – martorul nu a putut fi 
audiat în instanţă din cauza temerii pentru siguranţa sa – Curtea a analizat 
impactul declaraţiilor martorilor absenţi în instanţă, inclusiv când aceste de-
claraţii constituie singura probă sau proba determinantă (decisivă), asupra 
echităţii procedurilor împotriva reclamanţilor.

În acest sens, Curtea Europeană a notat că unul din principiile de bază 
ale procesului penal este că inculpatul trebuie să aibă posibilitatea efectivă de 
a contesta probele împotriva sa. Acest principiu cere nu doar ca inculpatul 
să cunoască identitatea celor care-l acuză ca să poată contesta probitatea şi 
credibilitatea acestora, ci ca inculpatul să fie capabil să testeze veridicitatea şi 
credibilitatea probelor aduse de acuzatorii săi prin audierea acestora în pre-
zenţa sa, fie la momentul prezentării declaraţiilor sau la o etapă ulterioară 
a procedurilor. Astfel, dacă condamnarea inculpatului este bazată doar sau 
în principal pe probele prezentate de martori pe care apărarea nu poate să-i 
audieze la nicio etapă a procedurilor, drepturile sale de apărare sunt restric-
ţionate în mod necorespunzător. Curtea a explicat că termenul de probă de-
terminantă sau decisivă trebuie înţeles în sens restrâns ca însemnând o probă 

26 Nr. 26766/05 şi 2228/06, §§ 118-165, ECHR 2011.
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de o astfel de însemnătate şi importanţă încât să fie determinantă pentru so-
luţia pe cauza data. La fel, Curtea a menţionat că într-o hotărâre a sa Camera 
Lorzilor a conchis că o condamnare care s-a bazat doar sau într-o manieră 
decisivă pe declaraţiile unor martori anonimi sau absenţi a rezultat dintr-un 
proces penal, care nu poate fi considerat echitabil. 

Curtea a conchis că atunci când o condamnare se bazează doar sau în 
mod decisiv pe probe prezentate de martori absenţi, ea trebuie să examineze 
dacă au existat suficiente garanţii procesuale puternice, inclusiv măsuri care 
să permită să fie făcută o evaluare echitabilă şi corespunzătoare a credibilităţii 
acelor probe. Acest lucru ar permite ca o condamnare să fie bazată pe astfel 
de probe, doar dacă acestea sunt suficient de credibile, având în vedere im-
portanţa sa pentru cauza respectivă.

3.2 Percheziţiile şi cercetările la faţa locului

3.2.1 Cercetări la faţa locului în domiciliu

Chiar dacă cercetarea la faţa locului şi percheziţia sunt instituţii proce-
suale distincte, în acest îndrumar ele vor fi examinate într-un mod conex, 
pornind de la aspectele comune pe care le au. Ca regulă, cercetarea la faţa 
locului nu prezintă dificultăţi, fiind posibilă efectuarea acesteia chiar şi până 
la pornirea urmăririi penale. Prezintă interes cercetarea la faţa locului în 
situaţii când această acţiune poate afecta dreptul la inviolabilitatea domici-
liului, protejat de articolul 8 al Convenţiei Europene. Acest risc, care spre 
regret este confirmat şi de practică, se observă şi după modificările din 2012 
ale Codului de procedură penală prin care a fost creată instituţia pornirii 
procesului penal. Curtea Supremă de Justiţie în unele hotărâri a menţionat 
faptul că: Cercetarea la faţa locului la domiciliu însoţeşte, de regulă, perche-
ziţia domiciliară. De aceea, Colegiul penal lărgit consideră că regimul juridic 
al unei asemenea măsuri este identic cu cel prevăzut pentru efectuarea unei 
percheziţii (dec. Col. pen. al CSJ nr. 1ra-776/10 din 9 iulie 2010). Aşadar, în 
situaţii când se efectuează cercetarea la faţa locului în domiciliu, este necesar 
de aplicat acelaşi regim juridic ca şi în cazul percheziţiei, inclusiv este nece-
sar de a asigura întocmirea actelor procesuale respective. Curtea Supremă de 
Justiţie a remarcat că lipsa ordonanţei de efectuare a cercetării la faţa locului 
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în domiciliu duce la nulitatea probei ridicate (fructul pomului otrăvit), chiar 
dacă în materialele dosarului există procesul verbal de efectuare a acestei ac-
ţiuni procesuale. Spre exemplu, în dec. Col. Pen. nr. 1ra-86/09 din 14 ianuarie 
2009 se menţionează: După cum rezultă din materialele dosarului, ordonanţa 
motivată a organului de urmărire penală privind efectuarea cercetării la faţa 
locului lipseşte, în materialele dosarului fiind prezent numai procesul-verbal de 
cercetare la faţa locului. Prin urmare, în toate cazurile de efectuare a unei cer-
cetări la faţa locului, avocatului îi revine sarcina de a constata (1) dacă sunt 
prezente semnele unei ingerinţe în dreptul la inviolabilitatea domiciliului, 
(2) urmează să aplice testul prevăzut de articolul 8 al Convenţiei Europene: 
ingerinţa să fie legală, să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o 
societate democratică şi să fie proporţională. 

Practica de efectuare a cercetării la faţa locului în domiciliu şi chiar a 
percheziţiilor în cazul săvârşirii unor contravenţii este contrară principiu-
lui inviolabilităţii domiciliului. Codul contravenţional în articolul 425 alin. 
2 recunoaşte ca mijloc de probă procesul verbal de percheziţie, iar alin. 7 al 
aceluiaşi articol stabileşte că în cadrul procesului contravenţional se aplică în 
mod corespunzător (cu anumite excepţii) prevederile Codului de Procedură 
Penală cu privire la mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Totuşi, o 
asemenea practică nu corespunde garanţiilor din articolul 8 al Convenţiei 
Europene – necesară într-o societate democratică şi cu atât mai mult – pro-
porţională. Astfel, în cazul unor asemenea acţiuni, avocatul urmează să invo-
ce în contestaţia sa aceste două elemente.

3.2.2 Percheziţii în sediul întreprinderii 

 În ceea ce priveşte percheziţiile, vreau să fac referire la unele probleme 
din practică care au fost constatate de către Curtea Europeană în jurisprun-
denţa sa – percheziţiile efectuate în sediile întreprinderilor. 

În hotărârea Société Colas Est şi alţii. c. Franţei27, Curtea a descris prin-
cipiile stabilite în articolul 8 al Convenţiei Europene şi aplicabilitatea acesto-
ra faţă de „sediile” întreprinderilor. În această cauză, reclamanţii – persoane 
juridice – au invocat încălcarea dreptului lor la respectarea „domiciliului lor” 
în sensul articolului 8. Curtea a notat că termenul de „domiciliu” în sensul 

27 Nr. 37971/97, §§ 40-50, ECHR 2002.
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articolului 8 al Convenţiei se referă şi la „sediul” unei persoane juridice. Ast-
fel, Curtea a examinat dacă ingerinţa în dreptul reclamanţilor la respectarea 
„domiciliului (sediile)” lor a corespuns garanţiilor prevăzute de articolul 8. 
Percheziţiile au fost efectuate potrivit unei legi care se referea la descoperirea 
infracţiunilor economice în domeniul concurenţei. Curtea a conchis că inge-
rinţa a fost prevăzută de lege. Percheziţiile efectuate în sediile întreprinderi-
lor – reclamante au avut scopul de a obţine probe privind anumite ilegalităţi 
comise la încheierea unor contracte privind efectuarea unor lucrări de repa-
rare a drumurilor. Astfel, ingerinţa a urmărit un scop legitim – bunăstarea 
economică a statului şi prevenirea infracţiunilor. Curtea a constatat însă că 
modul în care au fost efectuate percheziţiile – fără o autorizaţie din partea 
unui judecător – au constituit o ingerinţă în dreptul reclamanţilor garantat de 
articolul 8. Totodată, Curtea a mai constatat că potrivit legii menţionate mai 
sus reclamanţii nu au avut garanţii efective şi adecvate împotriva abuzurilor 
şi că percheziţiile efectuate în sediile lor nu au fost proporţionale scopurilor 
legitime urmărite.

3.2.3 Prezenţa la efectuarea percheziţiei

Articolul 127 alin. 2 al C. proc. pen. obligă autorităţile să asigure prezen-
ţa persoanei la care se face percheziţia ori a unor membri adulţi ai familiei 
acesteia, ori a celor care reprezintă interesele persoanei în cauză. Percheziţia 
în sediul (încăperile) unei întreprinderi se efectuează în prezenţa reprezen-
tantului acesteia. Reprezentanţii organului de urmărire penală trebuie să dea 
dovadă de toată diligenţa pentru a asigura prezenţa persoanei. Pasivitatea sau 
neglijenţa de a asigura prezenţa persoanei poate constitui temei de contestare 
a percheziţiei în faţa judecătorului de instrucţie, chiar dacă percheziţia a fost 
autorizată de către acesta. 

3.2.4 Percheziţia în biroul avocatului

Un subiect important este efectuarea percheziţiei biroului unui avocat. În 
hotărârea Mancevschi c. Moldovei,28 unde percheziţia şi ridicarea de obiec-
te a vizat apartamentul şi biroul avocatului (reclamantului) în care el păstra 
dosarele clienţilor săi, Curtea Europeană a reiterat că pentru a stabili dacă 

28 Nr. 33066/04, §§ 39-51, ECHR 2008.
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ingerinţa în dreptul persoanei la respectarea „domiciliului său” a fost propor-
ţională scopului urmărit, criteriile care urmează a fi luate în consideraţie sunt 
circumstanţele eliberării autorizării pentru efectuarea percheziţiei, în special 
probele disponibile la momentul respectiv, scopul şi conţinutul autorizării, 
modul în care a fost efectuată percheziţia, inclusiv prezenţa unor observatori 
independenţi în timpul percheziţiei şi posibilele repercursiuni asupra repu-
taţiei şi lucrului persoanei la care se face percheziţia. Curtea a notat că textul 
autorizării percheziţiei eliberate de judecătorul de instrucţie, care a reprodus 
aproape în întregime ordonanţa ofiţerului de urmărire penală nu a indicat 
vreun detaliu referitor la ceea ce urma să fie căutat în timpul percheziţiei şi 
a fost formulat în termeni foarte generali (vagi), pur şi simpul autorizând 
„percheziţia biroului reclamantului”. Ea a rămas frapată de această formulare 
generală, care a acordat ofiţerului de urmărire penală o discreţie nelimitată 
de a căuta orice dorea el atât la biroul reclamantului cât şi la domiciliul aces-
tuia. Autorizarea nu conţinea nicio informaţie despre motivele pentru care 
se credea că în urma percheziţiei biroului şi domiciliului reclamantului s-ar 
fi obţinut probe cu privire la vreo abatere. Totodată, Curtea a menţionat că 
percheziţia a avut loc în biroul avocatului unde se aflau dosarele clienţilor săi, 
fapt care ar fi putut afecta principiul confidenţialităţii relaţiilor avocat-client. 
Din acest motiv, era necesar ca judecătorul de instrucţie să fi dat motive con-
vingătoare şi detaliate pentru autorizarea acestei măsuri, precum şi să pre-
vadă măsuri speciale în vederea protecţiei materialelor ocrotite de secretul 
profesional.

3.2.5 Contestarea percheziţiei

Atunci când se contestă o percheziţie, în caz dacă aceasta a fost efectuată 
fără autorizarea judecătorului de instrucţie şi se examinează demersul pri-
vind recunoaşterea legalităţii percheziţiei, este necesar de invocat prezenţa 
persoanei la care a fost efectuată percheziţia la şedinţa respectivă. Articolul 
301 al C. proc. pen. admite efectuarea percheziţiei în lipsa autorizării judecă-
torului de instrucţie, în baza ordonanţei motivate a procurorului în cazurile 
de infracţiuni flagrante sau în cazurile care nu suferă amânare. Judecătorul 
urmează a fi informat în termen de 24 ore. În practică însă au fost constatate 
anumite devieri de la norma dată: (1) cine urmează să informeze judecăto-
rul de instrucţie pentru recunoaşterea legalităţii percheziţiei efectuate fără 
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autorizare? Răspunsul nu poate fi altul decât acela că misiunea dată revine 
procurorului şi nu organului de urmărire penală. (2) dacă la examinarea le-
galităţii percheziţiei efectuate fără autorizare participă persoana supusă per-
cheziţiei? În varianta iniţială a hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
nr. 7 din 04.07.2005 Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc 
de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale au fost făcute 
unele ajustări (prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 12 din 
24.12.2010) prin care a fost recomandat judecătorilor de instrucţie să citeze 
după caz persoana la care s-a făcut percheziţia sau la care s-a făcut percheziţia 
în domiciliu, fără autorizarea judecătorului de instrucţie. Citarea se realizează 
cu ajutorul autorilor demersului. Astfel, procurorul care a înaintat demersul 
trebuie să se implice pentru citarea persoanei în privinţa căreia s-a efectuat 
percheziţia. Sintagma după caz utilizată în hotărârea Plenului poate crea în 
activitatea practică interpretări neunivoce. În asemenea condiţii, judecătorul 
de instrucţie este obligat (chiar dacă aceasta nu este expres prevăzut în hotărâ-
re) să justifice în încheierea sa motivul necitării persoanei interesate. Pentru 
a exclude situaţii de necitare a persoanei, recomand înaintarea plângerii în 
temeiul articolului 313 al C. proc. pen., în cel mai scurt timp după efectuarea 
percheziţiei, fără autorizarea judecătorului de instrucţie, astfel asigurând po-
sibilitatea participării persoanei la examinarea în fond a demersului privind 
verificarea legalităţii percheziţiei.

3.3 Ridicări şi sechestrări

Problema ridicărilor şi sechestrărilor în activitatea de protecţie a drep-
turilor şi intereselor persoanelor care beneficiază de asistenţă juridică poate 
fi abordată sub mai multe aspecte. Ca şi în cazul percheziţiilor, în activita-
tea practică frecvent este ridicată problema proporţionalităţii măsurii date. 
Curtea Supremă de Justiţie în jurisprudenţa sa a reiterat respectarea acestui 
principiu. Spre ex. CSJ a menţionat că limitarea dreptului trebuie să fie pro-
porţională cu scopul urmărit de organul reprezentativ al statului. La caz, in-
stanţa de fond urma să verifice dacă, prin ridicarea autocamionului în cauză, 
s-a respectat principiul proporţionalităţii în raport cu dreptul de proprietate al 
petiţionarului, precum şi faptul că se pretinde că obiectul a fost sustras şi se află 
în căutare (dec.Col pen.CSJ nr. 1re-1590/09 din 22 decembrie 2009).
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3.4 Activitatea specială de investigaţii 

3.4.1 Reguli generale

Odată cu modificările produse prin Legea nr. 66 din 5 aprilie 2012, ac-
tivitatea specială de investigaţii a devenit o parte componentă a sistemului 
probator. În acest aspect, au fost stabilite reguli stricte în scopul evitării unor 
eventuale abuzuri ale autorităţilor statului. Activitatea specială de investigaţii 
se efectuează în cadrul urmăririi penale numai în modurile prevăzute de Co-
dul de procedură penală cu condiţiile că:

– pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal şi/sau 
poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor; 

– există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei 
infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, cu excep-
ţiile stabilite de lege; 

– acţiunea este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului. 

3.4.2 Supravegherea acustică

Supravegherea acustică în activitatea specială de investigaţii se realizează 
prin diferite modalităţi prevăzute în articolul 132 alin. 6 şi 7 al C. proc. pen.. 
În asemenea condiţii, avocatului îi revine dificila sarcină de a răsturna pre-
zumţia legalităţii unor asemenea măsuri.

Cu titlu de exemplu, dar şi cu speranţa utilizării în sistemul nostru, remar-
căm că în procedura penală germană măsura aplicării secrete a aparatajului 
în domiciliu poate fi luată doar în privinţa făptuitorului şi doar în locuin-
ţa acestuia (para. 100c alin. 3). Aplicarea măsurii în locuinţa altor persoane 
poate fi efectuată doar în situaţia în care, în baza circumstanţelor concrete se 
poate de presupus că a) făptuitorul se află în această încăpere şi b) aplicarea 
măsurii doar în locuinţa făptuitorului nu va permite cercetarea circumstanţe-
lor cauzei sau constatarea locului aflării altui făptuitor în aceeaşi cauză pena-
lă. Măsura poate fi admisă doar dacă sunt prezente date faptice, îndeosebi în 
funcţie de particularităţile încăperii şi caracterul relaţiilor dintre persoanele 
care urmează a fi supuse interceptării, în baza cărora se poate admite în mod 
rezonabil că în urma unor asemenea măsuri nu vor fi înregistrate convorbiri 
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care pot fi atribuite nucleului vieţii private. Curtea Constituţională Federală a 
Germaniei29 a constatat cu titlu de principiu că în cazul în care supravegherea 
acustică a interiorului locuinţei în baza unei astfel de abilitări are ca urmare 
şi culegerea de informaţii în domeniul de protecţie absolută a esenţei organi-
zării vieţii private, măsura trebuie întreruptă, iar înregistrările trebuie şterse. 
Este exclusă orice valorificare a unor astfel de informaţii. Curtea explică30 că 
prezenţa în convorbire a persoanelor care se bucură de un grad înalt de încre-
dere din partea interceptatului (în special membrii familiei sau soţul/soţia, 
inclusiv în sfera intimă) constituie indicii importante la determinarea rele-
vanţei conţinutului acesteia pentru demnitatea umană. Modul de realizare a 
supravegherii interiorului locuinţei poate conduce la o situaţie care lezează 
demnitatea umană. Demnitatea umană nu este încălcată prin simplul fapt 
că cineva face obiectul unor măsuri de urmărire penală, dar va fi lezată dacă 
prin măsura adoptată este pusă sub semnul întrebării în general calitatea de 
subiect pe care o are persoana. Curtea explică faptul că omul nu poate fi privit 
ca un simplu obiect, nici în relaţiile sociale la care ia parte, nici prin prisma 
dreptului care îi este impus.31 O astfel de încălcare se petrece atunci când tra-
tamentul aplicat de către autoritatea publică nu respectă valoarea care revine 
fiecărui om. Nu este permisă efectuarea unor astfel de măsuri, nici măcar în 
interesul efectivităţii justiţiei penale şi a cercetării adevărului. Nici chiar inte-
resele predominante ale societăţii nu ar putea justifica intervenţia în această 
sferă de protecţie absolută. 

Regulile de supraveghere acustică sunt aplicabile şi interceptărilor con-
vorbirilor şi înregistrărilor de imagini. Recomandăm cunoscuta cauză Ior-
dachi şi alţii c. Moldovei,32 relevantă în acest domeniu pentru măsura perti-
nenţei probelor în situaţia concretă.

3.4.3 Urmărirea prin GPS 

Documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea 
sau urmărirea prin sisteme de poziţionare globală (GPS) ori prin alte mij-
loace tehnice prevăzute în articolul 1343 C. proc. pen. este compatibilă cu ri-

29 A se vedea hot. I Senat din 3.03.2004 (BVerfG, 1 BvR 2378/98).
30 A se vedea alin. 146.
31 A se vedea alin. 117.
32 Nr. 25198/02, ECHR 2009.
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gorile articolului 8 al Convenţiei Europene. În hotărârea Uzun c. Germaniei,33 
Curtea Europeană s-a pronunţat în premieră cu privire la posibilitatea de a 
supraveghea prin intermediul GPS-ului o persoană bănuită de comiterea unor 
infracţiuni grave. În speţă, la un moment dat, persoanele aflate sub supraveghe-
re au descoperit şi au distrus dispozitivele de urmărire, evitau să vorbească la 
telefon, motiv pentru care Procurorul General a dispus supravegherea lor prin 
intermediul sistemului GPS, fapt ce permitea localizarea exactă a poziţiei unde 
cei doi se găseau. Probele care au fundamentat hotărârea de condamnare se ba-
zau în principal pe datele obţinute în urma supravegherii prin GPS, coroborate 
însă şi cu alte elemente probatorii. Curtea a constatat că supravegherea efectu-
ată prin intermediul GPS-ului cu privire la deplasările în public şi cea efectuată 
prin alte mijloace vizuale sau acustice diferă, deoarece prima surprinde mai 
puţine elemente ce ţin de conduita, de opiniile sau de sentimentele persoanei 
care face obiectul urmăririi. Prin urmare, ingerinţele în dreptul persoanei la 
respectarea vieţii private prin utilizarea GPS-ului sunt mai puţin semnificative.

3.4.4 Monitorizarea în birourile de serviciu

O problemă separată ţine de efectuarea unor monitorizări în locurile de 
serviciu ale persoanelor. În hotărârea Copland c. Marii Britanii,34 Curtea a 
precizat că nu exclude ca monitorizarea folosirii de către angajaţi a telefonu-
lui, poştei electronice ori internetului la locul de muncă să poată fi apreciată 
ca „necesară într-o societate democratică” în anumite situaţii şi în atingerea 
unui scop legitim. Totuşi, în cauza respectivă Curtea a constatat o încălcare 
a articolului 8 al Convenţiei pe motiv că reglementările în baza cărora anga-
jatorul a efectuat ingerinţa în viaţa privată a reclamantului nu îndeplineau 
cerinţa previzibilităţii legii.

În hotărârea A. c. Franţei,35guvernul a invocat că înregistrarea convorbi-
rilor a avut loc la iniţiativa şi cu acordul unuia din interlocutori, conversaţia 
interceptată vizând în mod exclusiv şi deliberat aspecte ce nu ţineau de viaţa 
privată – că unicul iniţiator şi realizator al interceptării nu a fost un oficial al 
statului, ci o persoană privată. Comisia Europeană a Drepturilor Omului36 şi 

33 Nr. 35623/05, ECHR 2010.
34 Nr. 62617/00, §§ 46-48, ECHR 2007- I.
35 Nr. 14838/89, §§ 34-36, ECHR 1993.
36 Comisia Europeană pentru Drepturile Omului, care a deferit cazul CtEDO.
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reclamantul au respins aceste argumente, susţinând că o conversaţie telefoni-
că nu îşi pierde caracterul privat numai pentru că, prin conţinutul său, poate 
sau ar putea viza interesul public. Mai mult decât atât, interceptarea a fost 
făcută în birourile poliţiei, cu supravegherea unui inspector-şef, care a luat 
înregistrarea în posesia sa. Curtea Europeană a notat că operaţiunea în ca-
uză a rezultat din colaborarea ofiţerului de poliţie cu persoana privată, fiind 
aproape imposibil a disocia cele două activităţi. Persoana privată a jucat un 
rol determinant în conceperea şi executarea planului de interceptare, iar ofi-
ţerul de poliţie, care este reprezentant al autorităţii publice, a avut o contribu-
ţie determinantă la efectuarea interceptării, prin punerea la dispoziţie, pentru 
un interval scurt de timp a biroului său, a telefonului şi magnetofonului în 
vederea înregistrării. Aparent, ofiţerul nu şi-a informat superiorii în privinţa 
acţiunilor sale şi nici nu a cerut autorizaţia unui judecător de instrucţie, însă 
acesta era în exerciţiul funcţiei, în calitatea sa de ofiţer de poliţie de rang înalt. 
Prin urmare, autorităţile publice au fost implicate într-o asemenea manieră, 
încât angajează responsabilitatea statului.

În hotărârea Lambert c. Franţei,37 reclamantul s-a plâns că i-au fost in-
terceptate convorbirile, măsura nefiind dispusă în privinţa lui, ci în privinţa 
unei alte persoane. Curtea Europeană a menţionat că în cauza respectivă in-
stanţa supremă franceză a considerat că reclamantul nu avea temei să invoce 
protecţia legii naţionale sau a articolului 8 al Convenţiei împotriva măsurilor 
dispuse, deoarece interceptarea discuţiilor nu se făcuse pe linia sa telefonică, 
ci pe linia unei alte persoane. Curtea a considerat că acest raţionament al 
Curţii de Casaţie ar putea să ducă la decizii de natură să priveze de protecţia 
legii un număr foarte mare de persoane, adică toate acele, care ar purta con-
vorbiri telefonice pe o altă linie decât a lor, ceea ce ar semnifica excluderea 
din mecanismul de protecţie a unei importante părţi din substanţa sa, fapt 
care s-a întâmplat cu reclamantul din speţă, care nu a beneficiat de protecţia 
efectivă a dreptului la secretul corespondenţei. 

3.4.5 Monitorizarea în locurile publice

Există situaţii în care o persoană se implică în mod conştient sau intenţio-
nat în activităţi publice, care sunt sau pot fi înregistrate ori raportate. În hotă-

37 Nr. 46043/14, §§ 36-40, ECHR 1998-V.
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rârea P.G. şi J.H. c. Marii Britanii,38 Curtea a notat că aşteptările rezonabile 
ale unei persoane în ceea ce priveşte respectarea vieţii sale private pot consti-
tui un factor important, însă nu în mod obligatoriu şi unul decisiv. Astfel, o 
persoană care merge pe stradă va fi, în mod inevitabil, văzută de toate celelal-
te persoane care se află în acel loc. Observarea prin mijloace tehnice a acele-
iaşi scene publice (de exemplu, un agent de pază care exercită supravegherea 
printr-un sistem de televiziune cu circuit închis) are un caracter similar. În 
schimb, înregistrarea sistematică sau permanentă a unor astfel de elemente 
aparţinând domeniului public poate genera discuţii cu privire la respectarea 
vieţii private. Astfel, fişierele adunate în privinţa unei anumite persoane fac 
obiectul sferei de reglementare a articolului 8 al Convenţiei, chiar dacă nu au 
fost obţinute pe ascuns sau prin intruziune.

3.4.6 Investigaţii sub acoperire

În ceea ce priveşte administrarea probelor în rezultatul unei investigaţii 
sub acoperire, vreau să remarc că această activitate poate fi exercitată doar 
în cadrul procesului penal de către persoane abilitate în acest sens. Potrivit 
articolului 9 din Legea privind activitatea specială de investigaţii nr. 59 din 
29.03.2012, ofiţerul de investigaţii se supune indicaţiilor scrise ale procuro-
rului sau ale ofiţerului de urmărire penală. Identitatea ofiţerilor de investiga-
ţii din cadrul subdiviziunilor specializate, care efectuează măsuri speciale de 
investigaţii şi activează în calitate de investigatori sub acoperire, constituie 
secret de stat şi poate fi dezvăluită numai cu acordul scris al acestor ofiţeri şi 
în conformitate cu Legea cu privire la secretul de stat, iar însuşi ofiţerul de in-
vestigaţii poartă răspundere pentru realizarea nemijlocită a măsurii speciale 
de investigaţii pe care o efectuează. În articolul 15 al Legii nr. 59 este prevăzut 
statutul colaboratorilor confidenţiali – persoane care, printr-un acord scris 
sau verbal, se obligă să ofere ofiţerului de investigaţii informaţii, să parti-
cipe la pregătirea şi efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, precum şi 
să contribuie într-un alt mod, neinterzis de lege, la activităţile speciale de 
investigaţii. Astfel, la utilizarea probelor obţinute prin investigaţia sub acope-
rire este necesar, pe lângă aspectele de fond privind admisibilitatea probei, a 
stabili de asemenea în ce măsură persoana care a administrat probe dispune 
de abilitarea corespunzătoare. În acelaşi context, activitatea investigatorului 
sub acoperire este limitată la perioada necesară pentru descoperirea existen-

38 Nr. 44787/98, § 57, ECHR 2001-IX.
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ţei infracţiunii şi este necesară respectarea rigorilor prevăzute de articolele 
136-138 ale C. proc. pen..

În hotărârea Teixeira de Castro c. Portugaliei,39 Curtea Europeană a re-
marcat că folosirea agenţilor sub acoperire trebuie să fie restricţionată, iar 
garanţiile trebuie să fie acordate chiar şi în cazul în care este vorba de lupta 
împotriva traficului de droguri, interesul public neputând justifica folosirea 
probei obţinute ca urmare a unei provocări din partea poliţiei. 

În hotărârea Vanyan c. Rusiei,40 Curtea a menţionat că agentul sub acope-
rire a acţionat potrivit instrucţiunilor poliţiei. Agentul a participat la o „vân-
zare test” de droguri pentru a-l expune pe reclamant traficului de droguri 
şi pentru a-i cere să procure droguri pentru el. Nu există nicio probă care 
să sugereze că înaintea intervenţiei agentului, poliţia ar fi avut motive să-l 
suspecteze pe reclamant ca fiind traficant de droguri. Simpla susţinere în in-
stanţă de către poliţie a faptului că au existat informaţii privind implicarea 
reclamantului în traficul de droguri, declaraţie care nu a fost verificată de 
instanţă, nu poate fi luată în consideraţie. 

În hotărârea Khudobin c. Rusiei,41 s-a constatat că vânzarea simulată de 
droguri, care a provocat săvârşirea infracţiunii şi care, deşi era efectuată de 
o persoană privată ce acţiona în calitate de agent sub acoperire, a fost efec-
tiv organizată şi supravegheată de poliţie. Deşi în cauza respectivă instanţele 
naţionale au avut motive să bănuiască existenţa unei provocări, acestea nu 
au analizat factorii relevanţi şi elementele legale care le-ar fi ajutat să facă 
diferenţa între „atragerea în capcană” şi o formă legitimă de activitate de in-
vestigaţie. Prin urmare, procedurile care au determinat condamnarea recla-
mantului nu au fost „echitabile”.

3.5 Expertizele şi constatările

3.5.1 Aspecte generale

Atât expertizele cât şi constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale sunt 
recunoscute ca mijloace de probă. Vom evita disputele doctrinare referitoare 
la independenţa specialistului. Totuşi, ţin să menţionez că în situaţia când se 

39 Nr. 44/1997/828/1034, § 36, ECHR 1998-IV.
40 Nr. 53203/99, § 49, ECHR 2005.
41 Nr. 59696/00, §§ 130-137, ECHR 2006-XII.
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va pune în discuţie problema independenţei expertului şi a specialistului, 
este posibil ca aceştia să nu treacă testul. În acest aspect, a se vedea hotărâ-
rea Curţii Europene Bonisch c. Austriei.42 Ţin să remarc şi despre impor-
tanţa asigurării accesului părţilor la efectuarea expertizelor. Articolul 279 
al C. proc. pen. prevede că acţiunile de urmărire penală pentru efectuarea 
cărora este necesară autorizarea judecătorului de instrucţie, precum şi măsu-
rile procesuale de constrângere sunt pasibile de realizare doar după pornirea 
urmăririi penale. Curtea Supremă de Justiţie în Recomandarea nr. 38 din 
23.04.2013 Cu privire la acţiunile procesuale care pot fi efectuate din momen-
tul sesizării sau autosesizării organului competent până la declanşarea urmă-
ririi penale indică că ţinând cont de prevederile articolelor 142-159 din Codul 
de procedură penală, până la începerea urmăririi penale nu poate fi dispusă şi 
efectuată expertiza. Raţiunea unei asemenea recomandări a fost determinată 
în primul rând de sarcina de a conferi învinuitului accesul la eventualele 
întrebări puse faţă de expert. În situaţia când expertiza va fi dispusă fără 
a asigura participarea învinuitului, survine riscul încălcării articolului 6 al 
Convenţiei Europene. 

În practică se observă unele erori procesuale comise la depunerea con-
statărilor sau expertizelor. Un exemplu relevant poate fi următorul: din ma-
terialele dosarului, rezultă că efectuarea cercetării tehnico-ştiinţifice a fost dis-
pusă printr-un demers întocmit de şeful SUP CPM Bălţi, V. A., din 18.06.2007 
cu nr. 1184, şi nu printr-o ordonanţă motivată, neexplicîndu-se dreptul de a 
face observaţii asupra concluziei de expertiză sau de a adresa întrebări exper-
tului (dec. Col. Pen. CSJ nr. 1ra-86/09 din 14 ianuarie 2009).

Au fost constatate situaţii de altă natură când Raportul de constatare teh-
nico-ştiinţifică a fost efectuat până la începerea urmăririi penale (dec. Col. Pen. 
CSJ nr. 1ra-55/10 din 19 ianuarie 2010.) De asemenea, au fost constatate situ-
aţii când raportul de expertiză a fost substituit prin alte probe. De exemplu, 
instanţa de apel, după cum a invocat în recurs procurorul, a substituit incorect 
concluzia specialistului nu cu concluzia expertului, ci cu depoziţiile părţilor vă-
tămate, ale inculpatului şi ale unor martori, manifestîndu-se în favoarea apă-
rării, contrar principiului contradictorialităţii, prevederilor articolului 24 alin. 
2 al C. proc. pen. (dec. Col. Pen. CSJ nr. 1ra-593/08 din 27 mai 2008).

42 Nr. 8658/79, §§ 31-35, ECHR 1985. 
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3.5.2 Independenţa expertului

Referitor la independenţa expertului, Curtea Europeană în hotărârea Bö-
nisch c. Austriei, a menţionat că în cauza dată specialistul nu putea fi perce-
put ca expert în sensul clasic al termenului, ci ca „martor al acuzării”. Astfel, 
directorul Institutului43 a fost cel care a întocmit, în numele Institutului, ra-
portul înaintat parchetului şi utilizat de acesta din urmă în susţinerea acu-
zaţiilor împotriva reclamantului, fiind desemnat, ulterior, ca expert de către 
instanţă, în vederea oferirii de explicaţii şi completarea celor constatate de 
Institut în raportul iniţial. 

Curtea Europeană a apreciat că, deşi nu poate devia de la definiţia exper-
tului consfinţită în dreptul naţional, este necesar să se determine rolul jucat 
de Directorul Institutului în cazul respectiv. Curtea nu se poate baza doar pe 
terminologia utilizată în dreptul austriac, ci şi pe statutul procedural al ex-
pertului, precum şi maniera în care acesta şi-a exercitat atribuţiile. În cauza 
respectivă, aparenţele sugerează că directorul Institutului era mai degrabă un 
martor al acuzării. Deşi audierea sa în instanţă nu este exclusă de Convenţie, 
principiul egalităţii armelor, ce rezultă din conceptul de proces echitabil, ga-
rantat de articolul 6 para. 3 lit. d), impune un tratament egal între audierea 
directorului Institutului şi audierea persoanelor care au fost sau care ar fi 
putut să fie propuse pentru a fi citate în vederea audierii, indiferent în ce cali-
tate, de către apărare. Directorul Institutului a fost numit ca „expert” de către 
instanţă, fiind astfel investit formal cu funcţia de a asista neutru şi imparţial 
instanţa de judecată, însă numeroase circumstanţe demonstrează rolul domi-
nant al directorului în calitate de „expert”. Acesta a putut asista la audieri, a 
putut formula, cu aprobarea instanţei, întrebări acuzatului şi martorilor şi a 
putut comenta declaraţiile acestora şi, în plus, apărarea a avut puţine opor-
tunităţi de a obţine numirea unui contra-expert. Pentru aceste considerente, 
Curtea a constatat o încălcare a articolului 6 para. 1 din Convenţie.

3.5.3 Drepturile părţilor

Referitor la drepturile părţilor de a avea acces la materialele expertizei, 
în hotărârea Mantovanelli c. Franţei,44 Curtea a notat că respectarea contra-

43 Dn-ul Prändl, Directorul Institutului pentru Igiena şi Tehnologia Produselor din Car-
ne a Universităţii Veterinare din Viena.

44 Nr. 21497/93, § 33, ECHR 1997-II.
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dictorialităţii, ca şi respectarea celorlalte garanţii cuprinse în articolul 6 para. 
1, vizează procedura în faţa unui „tribunal”, neputându-se deduce din această 
prevedere un principiu general şi abstract, potrivit căruia, atunci când in-
stanţa a desemnat un expert, părţile trebuie să poată asista în toate cazurile 
la investigaţiile acestuia sau să poată analiza toate materialele avute în vedere 
de către acesta, important fiind ca părţile să poată participa de o manieră 
adecvată la procedura în faţa unui „tribunal”.

În ceea priveşte dreptul părţii de a înainta întrebări expertului, în hotă-
rârea Cottin c. Belgiei,45 reclamantul a fost împiedicat să participe la efectua-
rea expertizei, în timp ce partea civilă, şi fratele său mai mare, el însuşi parte 
la proces, au avut posibilitatea de fi însoţiţi de un consilier medical perso-
nal. În consecinţă, reclamantul nu a avut posibilitatea de a formula întrebări, 
personal sau prin intermediul avocatului său ori al unui consilier medical 
personal, persoanelor care au oferit explicaţiile necesare expertului sau să-i 
prezinte acestuia din urmă observaţiile cu privire la actele examinate ori să-i 
solicite investigaţii suplimentare. Astfel, reclamantul nu a avut posibilitatea 
să verifice efectiv un element esenţial de probă, iar solicitarea unei expertize 
suplimentare nu ar fi schimbat situaţia. Având în vedere situaţia existentă în 
dreptul belgian la momentul săvârşirii faptelor, o nouă expertiză ar fi fost, de 
asemenea, unilaterală. 

În hotărârea Worwa c. Poloniei,46 Curtea Europeană subliniază că dispu-
nerea efectuării unei expertize pentru determinarea stării mintale a unei per-
soane acuzate de comiterea unei infracţiuni rămâne a fi o măsură necesară, 
care protejează persoanele susceptibile de comiterea infracţiunilor. Autorită-
ţile statului trebuie să asigure că aplicarea unei astfel de măsuri nu deranjează 
echilibrul echitabil care trebuie menţinut între drepturile persoanei în special, 
dreptul la respectarea vieţii private şi necesitatea asigurării unei bune înfăp-
tuiri a justiţiei.

Cu referire la expertizele psihiatrice în staţionar, Curtea Europeană a 
constatat în hotărârea Nowicka c. Poloniei,47 că instanţa de judecată a dispus 
arestarea unei persoane în vederea efectuării unei expertize psihiatrice, după 
ce persoana respectivă nu s-a prezentat la clinica de psihiatrie în vederea ex-

45 Nr. 48386/99, § 32, ECHR 2005-VI.
46 Nr. 26624/95, § 82, ECHR 2003-XI.
47 Nr. 30218/96, §§ 36-38, 45-49, 60, ECHR 2002-XII.
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pertizării, în pofida recepţionării a câtorva somaţii în acest sens. Poliţia, de 
asemenea, nu a reuşit să aducă persoana la spital. Drept urmare, persoana 
a fost dată în căutare, reţinută, iar ulterior transferată în penitenciar, unde 
s-a aflat între 24 martie şi 3 iunie 1995, timp în care i-a fost respins apelul 
împotriva măsurii de detenţie şi a fost supusă examenului psihiatric. Curtea 
a precizat că sintagma „asigurarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute de lege” 
din articolul 5 para. 1 lit. b) din Convenţie presupune cel puţin existenţa an-
terioară a unei obligaţii care incumbă persoanei respective, şi care să nu fi 
fost îndeplinită, astfel încât privarea de libertate să aibă ca scop îndeplinirea 
acestei obligaţii, şi nu un caracter punitiv. Din moment ce obligaţia este în-
deplinită, nu mai există temei legal pentru menţinerea persoanei în stare de 
arest sau detenţie. Menţionăm că investigaţiile medicale au avut loc între 19 
şi 26 mai 1995.

Referitor la refuzul autorităţilor de a efectua la cererea acuzatului un test 
ADN, într-un caz de viol, în hotărârea Bracci c. Italiei,48 Curtea a constatat 
că refuzul de a dispune colectarea probelor de disculpare, şi anume un test 
ADN pe urmele de spermă găsite pe X a împiedicat stabilirea faptului dacă 
sperma de pe fusta victimei ar fi fost sau nu a lui. Curtea a exprimat regretul 
că un test ADN nu a fost efectuat, deoarece rezultatele ar putea fie să confir-
me versiunea victimei sau să ofere reclamantului dovezi substanţiale pentru a 
submina credibilitatea versiunii acesteia. Cu toate acestea, Curtea nu a putut 
conchide că au existat circumstanţe speciale de natură să o convingă că re-
fuzul de a realiza actul procedural invocat de reclamant era incompatibil cu 
articolul 6 al Convenţiei.

Trebuie menţionat faptul că inculpatul a fost condamnat de către instanţa 
naţională de fond, în baza declaraţiilor scrise a victimei Y (declaraţiile celei 
de-a doua victime X, nu au fost puse la baza acuzării, ci aceasta a fost înte-
meiată pe alte probe), depuse până la procesul judiciar. Curtea a stabilit că 
a avut loc o încălcare a prevederilor articolul 6, para. 1 şi 3 lit. d) din cauza 
imposibilităţii interogării de către reclamant a martorului Y.

Un alt aspect al subiectului abordat ţine de dreptul părţilor de a înainta 
din iniţiativă proprie şi pe cont propriu cererea pentru efectuarea exper-
tizei. Până în prezent, rămân anumite aspecte care nu au fost soluţionate. 
Acestea se referă la:

48 Nr. 36822/02, §§ 62, 65-66, ECHR 2005-X.
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·	reglementarea modalităţii de efectuare din cont propriu a expertizei şi 
subiectului căruia i se înaintează cererea cât şi subiectul care va decide 
efectuarea expertizei;

·	accesul părţii opuse la lista întrebărilor faţă de expert (de ex. cererea a 
fost înaintată de către partea vătămată), şi dreptul de a adresa întrebări 
suplimentare;

·	contestarea refuzului de a efectua expertiza; etc.

În asemenea situaţii, există minim două soluţii:
1) Cererea se depune către organul de urmărire penală sau procuror, iar 

refuzul se contestă în procedura prevăzută de articolele 298-299, 313 C. proc. 
pen. dacă se va invoca încălcarea unui drept constituţional;

2) Cererea se înaintează direct în instituţia de expertiză. În astfel de situ-
aţii, partea se poate confrunta la rândul său cu alte probleme, fie cu refuzul 
organului de urmărire penală de a pune la dispoziţia expertului materialele 
cauzei – această problemă putând fi depăşită printr-o plângere în temeiul ar-
ticolului 298 C. proc. pen. –  fie prin refuzul instituţiei de a efectua expertiza. 
În asemenea situaţii nu există remedii procesuale. Probabil această problemă 
poate fi în viitor depăşită prin dezvoltarea controlului judiciar şi, astfel, prin 
aplicarea articolului 313 C. proc. pen.

Potrivit articolului 11 din Legea cu privire la expertiza judiciară, con-
statările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale nr. 1086-XIV din 23.06.2000, 
expertul judiciar poate refuza efectuarea expertizei judiciare în caz de: a) în- 
călcare a procedurii de ordonare a expertizei, dacă acest lucru împiedică sau 
face imposibilă efectuarea ei; b) depăşire a competenţei expertului prin în-
trebările înaintate spre soluţionare; c) insuficienţă a materialelor prezentate 
pentru întocmirea raportului de expertiză; d) lipsă a condiţiilor, metodicilor 
şi mijloacelor tehnice necesare pentru efectuarea cercetărilor; e) pericol pen-
tru viaţa şi sănătatea expertului, care depăşeşte limitele riscului profesional; 
f) neplată a taxei pentru serviciile sale. 

3.5.4 Expertizele obligatorii

Articolul 143 al C. proc. pen. prevede cazurile în care efectuarea expertizei 
este obligatorie. Totuşi, potrivit unor hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie, expertizele urmează a fi efectuate şi în alte cauze. Spre ex. în hotărâ-
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rea Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre purtarea (por-
tul), păstrarea (deţinerea), transportarea, fabricarea, comercializarea ile-
gală, sustragerea armelor de foc, a muniţiilor sau a substanţelor explozive, 
păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor, nr. 31 din 09.11.1998, 
CSJ a recomandat: Pentru a determina apartenenţa armei, a muniţiilor şi a 
substanţelor explozive ne vom călăuzi în primul rând, în mod obligatoriu, de 
raportul expertizei criminalistice. Într-o altă hotărâre Despre practica judici-
ară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală, nr. 17 din 
07.11.2005, se recomandă că examinând împrejurările în sensul dacă victima 
s-a aflat sau nu în imposibilitatea de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, 
instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de probele acumulate, incluzând 
raportul corespunzător al expertului, în cazul în care, pentru stabilirea stării 
fizice sau psihice a victimei, există necesitatea efectuării expertizei judiciare.

Dacă din materialele cauzei rezultă că imposibilitatea victimei de a se apăra 
ori de a-şi exprima voinţa a survenit în rezultatul administrării de către făp-
tuitor a substanţelor narcotice, psihotrope, toxice sau cu efect puternic, pentru 
stabilirea particularităţilor şi a caracterului acţiunii lor asupra organismului 
omului, instanţa de judecată poate dispune efectuarea expertizei corespunză-
toare. 

La evaluarea circumstanţelor săvârşirii violului şi/sau a acţiunilor violente 
cu caracter sexual (articolele 171, 172 CP) asupra persoanei care se află în 
stare de ebrietate, instanţele judecătoreşti trebuie să reiasă din faptul că im-
posibilitatea victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa este confirmată 
numai atunci când ebrietatea, provocată de consumul alcoolului, substanţelor 
narcotice sau altor substanţe euforizante, avea un astfel de grad, încât lipsea 
victima de putinţa de a opune rezistenţă făptuitorului, ori de a-şi da seama ce 
se întâmplă cu ea sau de a-şi manifesta voinţa. În dependenţă de caz, consumul 
alcoolului sau a substanţelor narcotice se va stabili printr-o expertiză.

În hotărârea nr. 2 din 26.12.2011 Cu privire la practica judiciară de apli-
care a legislaţiei penale ce reglementează circulaţia substanţelor narcoti-
ce, psihotrope sau a analoagelor lor şi a precursorilor, se menţionează că 
pentru determinarea tipului de substanţe (narcotice, psihotrope sau analoage 
ale acestora, precursori), a proporţiilor acestora, a denumirilor şi proprietăţilor 
lor, a originii, modului de preparare, prelucrare, precum şi pentru stabilirea 
apartenenţei plantelor la cele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope 
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ce constituie obiectul acţiunilor criminale, sunt necesare cunoştinţe speciale. 
Instanţele de judecată trebuie să dispună de concluziile expertizei, efectuate 
doar conform metodicii aprobate de Comitetul permanent de control asupra 
drogurilor de pe lângă Ministerul Sănătăţii al R. Moldova, care se vor aprecia 
în cumul cu alte probe.

În ceea ce priveşte hotărârea nr. 11 din 24.12.2012 Cu privire la practica 
judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile săvârşite prin omor 
(articolele 145-148 CP), Plenul CSJ a reiterat obligativitatea expertizei con-
statând că legătura de cauzalitate dintre acţiunea şi inacţiunea făptuitorului şi 
urmările prejudiciabile sub formă de moarte a victimei trebuie să fie stabilită 
cu atenţie în fiecare caz în parte. De aceea, în toate cauzele care au ca obiect o 
infracţiune de omor se efectuează o expertiză medico-legală, care are ca scop 
tocmai stabilirea cauzelor decesului.

Într-o altă hotărâre nr. 20 din 08.07.1999 (modificată de Hotărârea Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie nr. 25 din 29.10.2001) Despre practica judici-
ară cu privire la aplicarea legislaţiei în cadrul examinării cauzelor penale 
referitor la încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare 
a mijloacelor de transport, Plenul a constatat că efectuarea expertizei tehnice 
auto, pe parcursul cercetării judiciare, se dispune în ordinea stabilită de legis-
laţia de procedură penală. Urmează să se ţină cont de faptul că numai decizia 
pe marginea chestiunilor speciale ţine de competenţa expertului. În legătură cu 
aceasta, dispunând expertiza respectivă, instanţa de judecată nu este în drept 
să înainteze expertului chestiuni de drept (vinovăţia sau nevinovăţia condu-
cătorilor de transport) care sunt în exclusivitate de competenţa judecăţii. Este 
raţional de a recomanda abordarea chestiunilor despre legătura cauzală dintre 
acţiunea (inacţiunea) conducătorului mijlocului de transport stabilită de in-
stanţă cu starea tehnică a unităţii de transport, cu condiţiile rutiere, cu faptul 
accidentului rutier.

3.5.5 Expertize recomandate pentru anumite situaţii

Referitor la expertiza tehnică auto, consider necesar să remarc că în activi-
tatea practică sunt frecvente situaţiile când posibilităţile expertizei nu sunt va-
lorificate pe deplin. Acest lucru se datorează faptului că deseori juriştii, în mod 
firesc, nu sunt familiarizaţi cu domeniul în care se efectuează expertiza. Se mai 
observă şi o insuficienţă a literaturii de specialitate pentru diferite domenii de 
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expertiză. Cu titlu de exemplu, remarcăm că în cadrul efectuării unei expertize 
tehnice auto expertul, de regulă, se referă la următoarele trei aspecte: – respec-
tarea regulilor de circulaţie, – starea tehnică a automobilului, – posibilitatea 
tehnică de a evita accidentul. 

În funcţie de circumstanţele cazului, suplimentar se poate numi o exper-
tiză psihologică/psihiatrică a şoferului, pentru a determina dacă starea sa psi-
hologică ar fi putut influenţa producerea accidentului. Expertiza psihologică, 
deseori constă în constatarea stării de afect. Până în prezent, se duc dispute 
între specialişti dacă starea de afect este un domeniu al psihologiei sau al psi-
hiatriei. În asemenea situaţii, recomandăm o expertiză complexă psihologico-
psihiatrică care va avea o putere de convingere mai mare asupra judecătorului. 
Expertiza psihologică este determinantă la stabilirea stării de dezvoltare psiho-
fiziologice a minorului şi în unele situaţii acesta poate fi eliberat de răspundere 
penală, chiar dacă a atins vârsta, dacă după capacităţile sale este, însă, la un 
nivel de dezvoltare inferior. 

Lista posibilităţilor expertizelor psihologice poate fi extinsă destul de 
mult. Recomandarea generală în acest sens este de a consulta un specialist 
în domeniu până la elaborarea subiectelor (întrebărilor) puse expertului. 
Deseori, o întrebare formulată corect poate fi determinantă pentru soarta 
dosarului.

3.5.6 Numirea expertului

Problema numirii expertului a constituit temei de casare a hotărârilor ju-
decătoreşti. De ex., în dec. Col. Pen. al CSJ nr. 1ra-481/08 din 8 aprilie 2008, 
CSJ a constatat o încălcare a prevederilor articolului 145 C. proc. pen., când 
ofiţerul de urmărire penală, în procesul-verbal de notificare a părţilor privind 
dispunerea expertizei, nu i-a explicat inculpatului dreptul de a cere numirea 
unui expert recomandat de el pentru a participa la efectuarea expertizei, iar 
întrebarea propusă pentru expertiză (care diferă de întrebarea ofiţerului de ur-
mărire penală) nu a fost remisă expertului conform prevederilor articolului 144 
alin. 2 din Codul de procedură penală, fiind respinsă în mod neîntemeiat, după 
efectuarea expertizei tehnice auto, prin ordonanţa din 24.05.2007, pe motiv că 
„... demersul apărătorului şi inculpatului are ca scop împiedicarea desfăşurării 
cu succes a urmăririi penale...”.
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3.5.7 Materialele iniţiale puse la dispoziţia expertului

În calitate de materiale iniţiale pentru efectuarea expertizelor pot servi 
rezultatele altor acţiuni procesuale. De regulă, acestea sunt experimentele, 
reconstituirea faptei, dar şi orice alte date din dosar, inclusiv declaraţiile. Sar-
cina avocatului constă şi în analiza pertinenţei acestor materiale la întrebările 
puse expertului cât şi coroborarea rezultatelor acţiunii procesuale cu con-
cluziile expertului. Pentru o mai mare claritate va fi prezentată o speţă din 
practica judiciară. Ca date iniţiale despre pieton, puse la baza raportului de 
expertiză tehnică auto, ofiţerul de urmărire penală a prezentat rezultatele ex-
perimentului efectuat în procedura de urmărire penală la 19.05.2007, prin care 
s-a constatat „intervalul de timp din momentul declanşării pericolului pentru 
mişcare până la momentul tamponării  – 6,0-6,2 sec. Aceste date au o impor-
tanţă esenţială şi pot influenţa direct concluzia experţilor. Din procesul-verbal 
privind desfăşurarea experimentului în procesul de urmărire penală, nu se spe-
cifică unde a fost efectuat acest experiment: în curtea CGP, mun. Chişinău, str. 
Tighina 6, sau la locul accidentului rutier, pe partea carosabilă a bulevardului 
Gagarin, mun. Chişinău, deasupra trecerii subterane, unde traficul rutier este 
permanent destul de intens şi trecerea pietonilor este strict interzisă. Instanţele 
ierarhic inferioare nu s-au pronunţat asupra legalităţii şi temeiniciei acestui 
experiment şi asupra rezultatelor obţinute, neluând în consideraţie şi alte cir-
cumstanţe importante, şi anume că, conform raportului de expertiză medico-
legală nr. 931 din 21.05.2007, victima M. B., înainte de deces, se afla în stare 
de ebrietate alcoolică avansată, iar într-o astfel de situaţie, mişcările persoanei 
nu pot fi bine orientate şi sunt imprevizibile (dec. Col. pen. CSJ nr. 1ra-481/08 
din 8 aprilie 2008).

3.6 Colectarea mostrelor

3.6.1 Ridicarea mostrelor

Colectarea mostrelor ridică probleme referitoare la respectarea demnităţii 
umane în funcţie de natura acestora. Articolele 154-156 ale C. proc. pen. nu 
reglementează modalitatea de ridicare forţată a mostrelor, chiar dacă arti-
colul 64 alin. 3 şi articolul 66 alin. 2 ale C. proc. pen. stabilesc că prelevarea 
mostrelor de eliminări ale corpului sau a altor mostre biologice de la bănuit/
învinuit/ inculpat fără acordul acestuia se efectuează doar cu autorizarea ju-
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decătorului de instrucţie (în cazul inculpatului, cu acordul judecătorului). 
Aceste acţiuni nu pot fi întreprinse în locurile sau circumstanţele în care exis-
tă riscurile traumatizării sau riscul violării drepturilor omului.

În hotărârea X. c. Olandei,49 Comisia Europeană a notat că în legislaţia 
olandeză50 sunt prevăzute diferite garanţii împotriva utilizării arbitrare a tes-
telor de sânge. Un astfel de test poate fi dispus numai de către procuror, ad-
junctul lui sau alt ofiţer de poliţie investit cu astfel de împuterniciri. Decretul 
de împuternicire care însoţeşte această legislaţie stipulează de asemenea că 
testul de sânge poate fi efectuat de către un medic acreditat, care poate refuza 
efectuarea testului pentru motive excepţionale cu caracter medical.

În condiţiile Republicii Moldova se recomandă ca în situaţia ridicării for-
ţate a mostrelor de sânge, avocatul să vegheze respectarea garanţiilor con-
sfinţite în legislaţia naţională, iar în caz contrar să invoce inadmisibilitatea 
probei.

3.6.2 Conservarea mostrelor

Cu privire la conservarea mostrelor, remarcăm că în Codul de Procedură 
Penală nu se conţin norme exprese care ar stabili situaţiile când mostrele pot 
fi conservate pentru a fi utilizate în alte cauze penale.

Curtea Europeană în hotărârea Van der Velden c. Olandei,51 a menţionat 
că, în ceea ce priveşte conservarea materialului celular în cauză şi profilul 
ADN care a fost extras, ea consideră că având în vedere modul în care ma-
terialul celular ar putea teoretic fi utilizat în viitor, conservarea sistematică 
a acestui material depăşeşte cadrul neutru al identificării caracteristicilor 
particulare, cum ar fi amprentele digitale, şi poartă un caracter suficient de 
intrusiv pentru a constitui o ingerinţă în dreptul la respectarea vieţii private, 
consfinţit în art. 8 para. 1 al Convenţiei.

În hotărârea Marper c. Marii Britanii,52 amprentele digitale ale reclaman-
ţilor şi mostrele celulare au fost prelevate; profilurile ADN obţinute în cadrul 

49 Nr. 8239/78 din 4 decembrie 1978.
50 Codul Traficului Rutier, înlocuit ulterior (26.07.990) cu Regulamentul Traficului şi a 

Semnelor Rutiere.
51 Nr. 29514/05, § 2, ECHR 2006-XV.
52 Nr. 30562/04 şi 30566/04, §§ 113 – 119, ECHR 2008.
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procesului penal pornit pentru tentativă de furt în cazul primului reclamant 
şi pentru hârţuirea partenerei, în cazul celui de-al doilea reclamant; testele au 
fost stocate în baza unei legi care autoriza păstrarea lor pentru o durată neli-
mitată în pofida achitării primului reclamant şi clasării dosarului împotriva 
ultimului. În această privinţă, Curtea a ajuns la concluzia că în Anglia şi Ţara 
Galilor, autorităţile au dreptul de a stoca mostre biologice, fără a fi limitate 
de respectarea oricăror criterii. Păstrarea mostrelor are loc indiferent de na-
tura şi gravitatea infracţiunii de care persoana era iniţial bănuită, cât şi de 
vârsta acesteia. Conservarea nu este limitată în timp: materialul este păstrat 
nelimitat, indiferent de natura sau gravitatea infracţiunii de care era bănuită 
persoana. În afară de aceasta, exista o singură posibilitate53 ca o persoană să 
poată obţine eliminarea sau distrugerea datelor sau materialelor din baza na-
ţională. De asemenea, nu există prevederi pentru o verificare independentă 
a justificării conservării mostrelor biologice în baza unor criterii exacte, cum 
ar fi gravitatea infracţiunii, arestările anterioare, temeiului suspiciunilor îm-
potriva persoanei sau oricare alte circumstanţe. 

3.7 Documentele

Potrivit articolului 157 C. proc. pen., documentele pot avea orice formă 
(scrisă, audio, video etc.). Criteriul esenţial de distincţie a documentelor po-
trivit articolului 157 din C. proc. pen. este provenienţa acestora – de la per-
soane fizice sau juridice oficiale, dacă în ele sunt expuse sau adeverite circum-
stanţe care au importanţă pentru cauză.

În unele hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie se dau explicaţii 
privind anumite categorii de documente. Spre ex., în hotărârea nr. 5 din 24 
decembrie 2012 privind practica judiciară în cauzele referitoare la contra-
bandă, eschivarea de la executarea plăţilor vamale şi contravenţiilor vama-
le, este formulată definiţia documentului fals – document nul; document obţi-
nut pe cale ilegală; documentul care conţine date neautentice, alte documente.

Trebuie notat faptul că sensul strict al noţiunii de document, ca un mijloc 
de probă nu corespunde cu sensul de document din hotărârea menţionată mai 
sus. Spre ex., documentul fals într-un dosar penal va avea statut de corp delict. 

53 A se vedea § 35 al hotărârii citate mai sus.
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3.8 Corpurile delicte

3.8.1 Aspecte generale

Noţiunea de corp delict este redată în articolul 158 al C. proc. pen. Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie, în mai multe hotărâri, a dat explicaţii cu privire la 
utilizarea unor termeni pentru identificarea corpurilor delicte, în funcţie de 
natura cauzei examinate. De ex., în hotărârea nr. 5 din 24.12.2010 Privind 
practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la 
achitarea plăţilor vamale şi contravenţiile vamale, CSJ propune următoarea 
definiţie: 

mărfuri – orice bunuri mobile: obiecte şi alte valori, inclusiv valori valu-
tare (valută străină şi monedă naţională în numerar, documente de plată 
şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedă naţională), gaze 
naturale, energie electrică, energie termică, altfel de energie, precum şi mij-
loace de transport, cu excepţia celor prevăzute la articolul 1 p. 4) din Codul 
Vamal al Republicii Moldova;
alte valori – orice obiect trecut peste frontiera vamală, inclusiv mijloace de 
transport, valută naţională şi străină, titluri şi obiecte de valoare, lucruri 
de uz personal care prezintă valori culturale trecute peste frontiera vamală. 

În hotărârea nr. 31 din 09.11.1998 Cu privire la practica judiciară în 
cauzele penale despre purtarea (portul), păstrarea (deţinerea), transporta-
rea, fabricarea, comercializarea ilegală, sustragerea armelor de foc, a mu-
niţiilor sau a substanţelor explozive, păstrarea neglijentă a armelor de foc 
şi a muniţiilor, CSJ a notat următoarele definiţii:

– prin armă de foc se înţelege acea armă a cărei funcţionare determină 
aruncarea unuia sau a mai multor proiectile. Principiul de funcţionare a 
acesteia are la bază forţa de expansiune a gazelor provenite din detonarea 
unei capse ori prin explozia unei încărcături. Sunt considerate arme de 
foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi 
pot funcţiona ca armă de foc (dispozitivul de percuţie, cu ţeavă în stare de 
a produce împuşcături, struţ confecţionat din arma de vânătoare cu ţeava 
lisă – tăiată, pistoale: de semnalizare cu gaze, cu pistoane adaptate pentru 
efectuarea împuşcăturilor cu muniţii, etc.).
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Drept arme de foc (militare) pot fi considerate şi armele ascunse, astfel fa-
bricate industrial sau confecţionate în mod meşteşugăresc, încât existenţa lor 
să nu fie vizibilă ori bănuită (mecanism de împuşcare a cartuşelor în formă de 
stilou, brichetă etc.).

Nu se consideră armă de foc partea componentă a ei care nu poate fi utili-
zată pentru efectuarea împuşcăturii (ţeava, patul armei, piedica, închizătorul, 
trăgaciul etc.) dacă nu sunt probe că persoana ce le deţine are intenţia de a 
asambla alte segmente sau subsegmente pentru o armă sau un segment pentru 
efectuarea împuşcăturii cu muniţii.

– prin armă albă se consideră acea care e destinată şi adaptată pentru a 
vătăma, a omorî fiinţe umane cu aplicarea forţei musculare prin contact 
nemijlocit cu tăiere (săbii, tesace, etc.), înţepare (baionete unghiulare, 
pumnale stilete etc.) prin înţepare – tăiere (baionete plate, cuţite, arcuri, 
arbalete, pumnale cu tăiş etc.), prin spargere-fărâmiţare (box, buzdugan, 
mlăciu, nunciaku etc.);

– prin „alte obiecte folosite în calitate de armă” se au în vedere obiectele cu 
care victimei i s-au cauzat, sau putea să i se cauzeze vătămări periculoase 
pentru viaţă ori sănătate (cuţite, inclusiv de bucătărie, bricuri, topoare, 
răngi etc.), precum şi obiecte destinate pentru dezorientarea temporară 
a victimei, cum ar fi revolvere, balonaşe şi alte dispozitive cu gaze toxice 
neutralizante. Prin muniţii se înţeleg: cartuşele, proiectilele şi încărcătu-
rile de orice fel, care pot fi utilizate la armele indicate la lit. (a) p. 1 al 
prezentei hotărâri şi pot fi fabricate industrial sau confecţionate în mod 
meşteşugăresc. Substanţele explozive sunt: praful de puşcă, dinamita, tro-
tilul, nitroglicerina, alte amestecuri chimice, produse în mod industrial 
sau meşteşugăresc, care au capacitatea de a exploda în urma aprinderii, 
lovirii sau detonării.

3.8.2 Ridicarea corpurilor delicte

Ridicarea corpurilor delicte poate avea loc în cadrul diferitor acţiuni pro-
cesuale. În contextul subiectului examinat, recomandăm analiza Instrucţiu-
nilor cu privire la modul de ridicare, evidenţă, păstrare şi transmitere a cor-
purilor delicte, anexate la cauzele penale, a obiectelor de preţ şi a altor bu-
nuri de către organele de urmărire penală şi procuratură în procesul urmăririi  
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penale54 în măsura în care pot fi utile avocaţilor pentru contestarea acţiunii de 
ridicare sau pentru invocarea inadmisibilităţii probei obţinute în urma ridi-
cării. Faptul ridicării corpurilor delicte se reflectă în procesul-verbal al acţi-
unii de urmărire penală. Persoana care exercită urmărirea penală efectuează 
ridicarea de obiecte sau documente în baza ordonanţei motivate. Ridicarea 
de documente ce conţin informaţii care constituie secret de stat, comerci-
al, bancar, precum şi ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice se 
fac numai cu autorizarea judecătorului de instrucţie. În cazul prezentării de 
către martori, victime sau bănuiţi, învinuiţi, a altor persoane, precum şi de 
către reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor a obiectelor de preţ şi altor 
bunuri, care pot constitui corpuri delicte sau au fost scoase din circulaţie, 
precum şi a celor pasibile confiscării sau sechestrării pentru asigurarea re-
stituirii prejudiciului material pricinuit prin infracţiune se întocmeşte un 
proces-verbal. Concomitent, persoana care efectuează urmărirea penală este 
obligată să audieze în prealabil persoana care a prezentat obiectele nomina-
lizate privind momentul, locul şi alte circumstanţe ale depistării, procurării 
şi păstrării acestora, acţiune care se documentează procesual. În procesul-
verbal se va menţiona modul de ridicare a obiectului (predat benevol sau 
ridicat forţat). La efectuarea ridicării de obiecte şi documente pot fi utilizate 
mijloace tehnice, fapt care va fi menţionat în procesul-verbal. În procesul-
verbal se enumeră toate documentele şi obiectele ridicate, precum şi, după 
caz, averea sechestrată. La ridicarea unui număr mare de obiecte şi docu-
mente se întocmeşte, în mod obligatoriu, o listă specială care se anexează la 
procesul-verbal, constituind o parte inalienabilă a acestuia. Toate obiectele şi 
documentele trebuie să fie enumerate în procesul-verbal sau în lista anexată, 
indicând-se exact numărul, măsura, cantitatea, elementele lor caracteristice 
şi pe cât e posibil valoarea lor. Toate documentele, obiectele şi valorile ridica-
te, în mod obligatoriu, se prezintă persoanei la care se face ridicarea ori unor 
membri adulţi ai familiei acesteia, ori celor care reprezintă interesele persoa-
nei în cauză. În lipsa acestora, se invită reprezentantul autorităţii executive a 
administraţiei publice locale. Obiectele ridicate se împachetează şi se sigilea-
ză, pe cât e de posibil la locul ridicării. Pachetele sigilate se semnează de către 
persoana care a efectuat acţiunea procesuală în cauză, precum şi de ceilalţi 

54 Aprobate prin Ordinul nr. 190/332/348/126 din 2 august 2006 al Procuraturii Genera-
le, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal şi Centrului pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corupţiei. 
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participanţi la ea, făcând-se consemnarea respectivă în procesul-verbal. Dacă 
întocmirea la faţa locului a listei obiectelor ori lucrurilor de preţ ridicate, 
sechestrate nu este posibilă din cauza numărului lor mare, ele se împache-
tează în ambalajul însoţit de etichete de autentificare şi se sigilează. În astfel 
de cazuri, documentele procesuale respective se întocmesc la locul efectuării 
urmăririi penale cu participarea pe cât e de posibil a aceloraşi persoane. La 
întocmirea procesului-verbal se indică integritatea ştampilelor şi etichetelor 
de autentificare pe ambalajul în care au fost împachetate obiectele ridicate. 
Procesul-verbal se întocmeşte în 2 exemplare, se semnează de către persoana 
care efectuează ridicarea obiectelor valorilor sau documentelor, precum şi 
altor lucruri şi de persoanele care au participat la această acţiune procesuală. 
Copia procesului-verbal se înmânează contra semnătură persoanei la care 
a fost efectuată ridicarea sau unui membru adult al familiei lui, iar în cazul 
absenţei lor – reprezentantului autorităţii executive a administraţiei publice 
locale. Totodată, li se explică dreptul şi modul de contestare a acestei acţiuni 
procesuale. Se indică numărul obiectelor şi toate semnele individuale ce vor 
permite identificarea obiectului din numărul obiectelor analogice şi impor-
tanţa probantă. Identificarea metalului preţios (aur, argint, platină şi metalele 
din grupa platinei), pietrelor scumpe şi mărgăritarelor se efectuează luând în 
consideraţie părerea specialistului sau raportul expertului. În alte cazuri, în 
procesul-verbal de examinare se indică numai culoarea metalului şi a pietre-
lor, precum şi semnele lor individuale.

3.8.3 Păstrarea corpurilor delicte

Articolul 159 din C. proc. pen. reglementează modul de păstrare a cor-
purilor delicte. În mod firesc, corpurile delicte urmează a fi păstrate anexate 
la dosar. Există însă şi alte condiţii prevăzute în articolul 159 de păstrare a 
corpurilor delicte, în funcţie de caz. 

Cu privire la păstrarea corpurilor delicte, reiterăm prevederile instruc-
ţiunilor din 2006 menţionate mai sus. Astfel, corpurile delicte urmează a fi 
păstrate în Camera de păstrare a corpurilor delicte. Accesul în cameră este 
posibil numai în prezenţa persoanei care răspunde de păstrarea lor. În lipsa 
persoanei responsabile, intrarea poate fi efectuată doar cu permisiunea şi în 
prezenţa conducătorului organului de urmărire penală, procurorului sau şe-
fului subdiviziunii de urmărire penală.
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Instrucţiunea prevede anumite condiţii de păstrare şi transmitere a di-
feritor categorii de corpuri delicte. De ex., la transmiterea pentru păstrare 
a vehiculului se întocmeşte actul stării tehnice a mijlocului de transport în 
prezenţa unui specialist sau colaboratorului poliţiei rutiere şi a proprietarului 
sau posesorului legal. Conducătorii subdiviziunilor specializate ale organelor 
de urmărire penală, unde se află spre păstrare mijlocul de transport, elibe-
rează un bon de păstrare, în care se indică persoana care poartă răspundere 
personală pentru păstrarea mijlocului de transport primit. Bonul în cauză 
se anexează la dosarul penal. După ridicarea banilor şi a altor obiecte, care 
nu sunt corpuri delicte, şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală necesare 
în vederea stabilirii importanţei lor pentru dosarul în cauză, dacă bunurile 
indicate nu prezintă nici un interes pentru cauză acestea se restituie propri-
etarului sau posesorului legal în baza ordonanţei procurorului. Pentru a ţine 
evidenţa corpurilor delicte, obiectelor de preţ şi a altor bunuri ridicate, în 
fiecare organ de urmărire penală se completează un registru. La terminarea 
urmăririi penale, la transmiterea cauzei penale altui organ de urmărire pena-
lă, se vor face menţiunile respective în registrul corpurilor delicte. Nimicirea 
corpurilor delicte se efectuează de către o comisie specială. 

Consider util să menţionez Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie  
nr. 57 din 29.11.2013 Cu privire la examinarea cauzei contravenţionale în 
cazul existenţei corpurilor delicte care poate fi utilă pentru anumite situaţii 
pornind de la faptul că atragerea la răspundere contravenţională este aceeaşi 
acuzaţie în materie penală.




