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Résumé : Conformément aux dispositions légales l'avocat défend les
droits, les libertés et les intérêts légitimes des personnes physiques et
morales, a le droit d'assister et de représenter les individus et les
entreprises devant les tribunaux, de l'autorité judiciaire et d'autres organes
de compétence, les organes de poursuite, les autorités et les institutions
publiques, et sur d'autres personnes physiques ou morales qui ont
l'obligation d'autoriser et d'assurer son avocat d'activité sans entrave, en
vertu de la loi. L'avocat, est un participant à la procédure pénale avec le
rôle de la défense au cours du procès pénal, y compris à partir des
poursuites de phase, qui est la première phase de la procédure pénale dans
le nouveau code de procédure pénale de la Roumanie et la phase d’actes
antérieurs avant que des poursuites pénale de la procédure pénale en
Moldavie. L'avocat a le droit de bénéficier de temps et des facilités pour la
préparation de la défense, a le droit de consulter le dossier à tout stade du
procès, le droit de consulter les pentes états ou procédure objet
principalement qui aide ou est le droit de prendre connaissance des tout le
dossier de la matière de poursuites pénales dans les procédures devant les
droits et libertés juge en ce qui concerne la privation ou la restriction des
droits, l'avocat de participer, le droit de procéder à un acte d'enquête
criminelle à mentionner et à propos des objections formulées dans le
document signé et avocat, le droit d'être informé de la date et l'heure de
l'acte de poursuite, le droit d'assister à l'audition de toute personne, de
formuler des plaintes, requêtes et mémoires, comme d'avocat élu ou nommé.
En conclusion, les droits de l'avocat sont stipulés dans l'article 53 de la loi
No.1260/2002 sur la loi de la profession juridique* en liaison avec l'article
68, par. (1), (2) CPP RM, respectivement l'article 2, par. (3), (5) de la loi
No.51/1995 sur la loi d'exercice de la profession juridique et en liaison avec
l'art. 88-96 NCPP
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Mot-clés : avocat, organe judiciaire, les droits de l’avocat, le droit à
l'assistance, le droit à la représentation, le droit de consulter le dossier,
défenseur, les droits du défenseur
Rezumat: Conform dispozitiilor legale avocatul apara drepturile,
libertatile si interesele legitime ale omului, are dreptul sa asiste si sa
reprezinte persoanele fizice si juridice in fata instantelor autoritatii
judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire
penala, a autoritatilor si institutiilor publice, precum si in fata altor
persoane fizice sau juridice, care au obligatia sa permita si sa asigure
avocatului desfasurarea nestingherita a activitatii sale, in conditiile legii.
Avocatul, este participant in procesul penal,avand rol de partea apararii in
cursul procesului penal, inclusiv incepand cu faza urmaririi penale, care
este prima faza a procesului penal in noul cod de procedura penala al
Romaniei si cu faza de acte premergatoare inainte de inceperea urmaririi
penale in procedura penala a Republicii Moldova. Avocatul are dreptul sa
beneficieze de timpul si inlesnirile necesare pregatirii apararii, are dreptul
de a consulta dosarul cauzei in orice stadiu procesual, dreptul de a consulta
declaratiile partii sau ale subiectului procesual principal pe care il asista
ori il reprezinta, dreptul de a lua cunostinta de intreg materialul dosarului
de urmarire penala in procedurile desfasurate in faţa judecatorului de
drepturi si libertati privind masurile privative sau restrictive de drepturi, la
care avocatul participa, dreptul la efectuarea unui act de urmarire penala
cu mentiune despre aceasta si despre eventuale obiectiuni formulate in actul
semnat si de avocat, dreptul sa fie incunostintat de data si ora efectuarii
actului de urmarire penala, dreptul sa participe la audierea oricarei
persoane, sa formuleze plangeri, cereri si memorii, sa acorde asistenta
juridica pentru inculpat in calitate de avocat ales sau numit din oficiu. In
concluzie, drepturile avocatului sunt cele prevazute in art. 53 din Legea
nr.1260/2002 cu privire la avocatura* coroborat cu art. 68, alin.(1), (2)
CPP RM, respectiv art.2, alin.(3), (5) din legea nr.51/1995 privind
exercitarea si organizarea profesiei de avocat coroborat cu art. 88 – 96
NCPP
Cuvinte-cheie: avocat, organe judiciare, drepturile avocatului, dreptul
de asistare, dreptul de reprezentare, dreptul de a consulta dosarul, apărător,
drepturile apărătorului
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Activitatea reglementată de lege, desfăşurată de organele judiciare, cu
participarea părţilor şi a altor persoane care participă într-o cauză penală, în
vederea constatării la timp şi în mod complet a faptelor care constituie
infracţiuni, ca orice persoană ce a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită
potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la
răspundere penală defineşte procesul penal.[1, 2]
Procesul penal a fost definit în literatura de specialitate a Republicii
Moldova, respectiv în art. 1 CPP RM ca o activitate reglementată de lege,
desfăşurată de organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti cu
participarea părţilor şi a altor persoane, în scopul constatării la timp şi în
mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană
care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită conform vinovăţiei sale şi nici o
persoană nevinovată să nu fie trasă la răspunderea penală. [3]
Conform art 29 NCPP avocatul este participant în procesul penal,
având un rol bine determinat în cursul procesului penal, inclusiv începand
cu faza urmăririi penale, care este prima fază a procesului penal, asistă sau
reprezintă părţile ori subiecţii procesuali principali, in conditiile legii ori, cu
încuviinţarea organului judiciar, poate asista şi alţi subiecţi procesuali.
În faza de urmărire penală, administrarea probelor este atributul
exclusiv al organelor de urmărire penală şi are loc prin intermediul actelor
de urmărire penală cunoscute din Codul de procedură penală (cercetarea
locului faptei, percheziţia, reţinerea, ridicarea de obiecte şi documente,
audierea martorilor, victimelor, bănuiţilor, învinuiţilor, confruntarea,
dispunerea şi efectuarea de expertize etc.).
Din conţinutul art. 68, art. 80 şi art. 92 CPP RM rezultă dreptul
avocatului de a participa în calitate de apărător sau reprezentant la
efectuarea actelor de urmărire penală, precum şi anumite drepturi conexe
acestui drept important pentru realizarea funcţiei de apărare, acordarea
asistenţei juridice şi reprezentarea părţilor în proces.
Astfel, în virtutea art. 68, alin.(1), pct.2) CPP RM apărătorul este în
drept a participa, la propunerea organului respectiv, la efectuarea de către
organul de urmărire penală a acţiunilor procesuale şi la toate acţiunile
procesuale efectuate la solicitarea sa.
În alin. 2, pct.2) al aceluiaşi articol este prevăzut dreptul apărătorului
de a participa la orice acţiune procesuală efectuată cu participarea
persoanei pe care o apără dacă aceasta o cere persoana pe care o apără
sau însuşi apărătorul.
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În conformitate cu art. 70, alin.(6) CPP RM bănuitul, învinuitul,
inculpatul poate avea câţiva apărători. Acţiunile procesuale la care este
necesară participarea apărătorului nu pot fi considerate ca fiind îndeplinite
cu încălcarea normelor de procedură penală, dacă la efectuarea lor nu au
participat toţi apărătorii părţii în cauză. Se consideră ca legală, acţiunea
procesuală efectuată cu participarea bănuitului, învinuitului, inculpatului,
dacă la aceasta a participat măcar unul din avocaţii angajaţi pe cauza
respectivă.
În baza art. 80, alin.(2), pct.2) CPP RM reprezentantul victimei, părţii
vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile are dreptul să participe
la efectuarea acţiunilor procesuale, la propunerea organului de urmărire
penală, în cazul în care se prezintă la începutul acţiunii procesuale efectuate
cu participarea persoanei reprezentate.
La rândul său şi martorul este în drept ca, ”la participarea din cadrul
urmăririi penale, să fie asistat de un apărător ales de el ca reprezentant”
aşa cum se prevede expres în art. 90, alin.(12) pct.10) CPP RM, apărătorul
reprezentându-i interesele cu ocazia efectuării acestui act de urmărire
penală. Continuăm cu prevederile art. 92, alin.(1) CPP RM intitulat
„Avocatul martorului”, care reiterează prevederea conform căreia
„Persoana, fiiind citată în calitate de martor, are dreptul să invite un avocat
care îi va reprezenta interesele în organul de urmărire penală şi o va însoți
la acțiunile procesuale efectuate cu participarea sa”. [4]
În condiţiile art. 92, alin.(2), pct.2) CPP RM avocatul în calitate de
reprezentant al martorului este în drept să asiste pe tot parcursul desfăşurării
acţiunii procesuale la care participă persoana pe care o reprezintă, exceptând
cazul actelor la care se cere prezenţa personală a acestuia.
Nu trebuie uitat şi dreptul avocatului care acordă asistenţă juridică
garantată de stat de a asista victima (art. 58, alin.(4), pct.2) CPP RM, partea
vătămată (art. 60, alin.(1), pct.18), teza finala CPP RM), mai puţin în cazul
actelor la care se cere prezenţa personală a acestora şi părțile apărării în
cazul în care aceştia nu dispun de mijloace băneşti pentru a plăti avocatul.
Practic se constată că, toate părțile au dreptul la asistență juridică,
asigurată de o persoană calificată a cărei activitate se realizează prin
consultații și cereri cu caracter juridic, asistență și reprezentare juridică în
fața instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală și prin orice alte
mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condițiile legii, aşa
cum, de altfel, legiuitorul a statuat în art. 17, alin.(1) CPP RM: „În tot cursul
procesului penal, părțile (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea vătămată,
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partea civilă, partea civilmente responsabilă) au dreptul să fie asistate sau,
după caz, reprezentate de un apărător ales sau de un avocat care acordă
asistență juridică garantată de stat.” [4]
În scopul asigurării reale a realizării dreptului la apărare, avocatul este
informat de către organul de urmărire penală, în modul stabilit, despre
acţiunile de procedură ce vor avea loc cu participarea bănuitului,
învinuitului sau efectuate în legătură cu demersul acestora, care are obligaţia
să asigure participanților la procesul penal deplina exercitare a drepturilor
lor procesuale, asigurând părților în proces dreptul la asistență juridică
calificată din partea unui apărător ales de acestea sau a unui avocat care
acordă asistență juridică garantată de stat, independent de acest organ [4]
Absenţa apărătorului legal citat nu constituie un obstacol pentru
efectuarea acţiunilor de procedură şi nici nu poate fi considerată drept
încălcare a legislaţiei procesual penală executarea actelor de procedură în
lipsa apărătorului. Despre intenţia sa de a participa la acte de urmărire
penală, apărătorul trebuie să informeze procurorul sau ofiţerul de urmărire
penală, pentru ca aceştia să comunice în prealabil despre locul şi timpul
planificat, pentru siguranţă apărătorul fiind în drept a înainta o cerere în
formă scrisă.
Asistarea apărătorului la actele de urmărire penală la care participă
învinuitul sau inculpatul, pe de o parte, are ca scop acordarea unei asistenţe
juridice în ceea ce priveşte descoperirea împrejurărilor ce au importanţă
pentru apărare şi protejarea intereselor legale ale acestuia, pe de altă parte,
contribuie la respectarea regulilor procesuale stabilite de lege.
Neîndeplinirea prevederilor legale privind participarea obligatorie a
apărătorului se consideră încălcare esenţială a legii procesual penale, iar
actul procesual efectuat cu încălcarea dispozițiilor privitoare la asistența
obligatorie a inculpatului se sancționează cu anularea acelui act [4]
În conformitate cu art. 94, alin.(1), pct.2) CPP RM în procesul penal
nu pot fi admise ca probe şi, prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi
prezentate în instanţa de judecată şi nu pot fi puse la baza sentinţei sau a
altor hotărîri judecătoreşti datele care au fost obţinute: prin încălcarea
dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului.
Însuşi prezenţei avocatului, după cum pe bună dreptate menţionează
Iu. Orlov, disciplinează organul de urmărire penală sub aspect juridic,
procesual şi psihologic [5]. Scopul asistării de către avocat a părţii în cadrul
actului de urmărire penală poate fi susţinerea psihologică a clientului,
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asigurarea legalităţii actului ce urmează a fi realizat şi respectării drepturilor
şi intereselor legale a persoanei apărate sau reprezentate.
La baza juridică a participării avocatului la ascultarea bănuitului,
învinuitului, inculpatului stau dispoziţiile art.104, alin.(1) CPP RM
”Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului se face numai în prezenţa
unui apărător ales sau numit din oficiu, imediat după reţinerea bănuitului
sau, după caz, după punerea sub învinuire, dacă acesta acceptă să fie
audiat.”
Altă normă procesual penală care reglementează participarea
apărătorului la efectuarea actelor de urmărire penală este inclusă în art.114,
alin.(1) CPP RM unde este stipulat că ”Pentru a verifica sau a preciza
declaraţiile martorului, părţii vătămate, bănuitului, învinuitului despre
evenimentele infracţiunii săvîrşite într-un loc concret, reprezentantul
organului de urmărire penală este în drept să se prezinte la locul
infracţiunii împreună cu persoana audiată şi, după caz, cu apărătorul,
interpretul, specialistul, reprezentantul legal şi să propună persoanei
audiate să descrie circumstanţele şi obiectele despre care a făcut sau poate
face şi acum declaraţii.”
Apărătorul nu trebuie să admită participarea formală în cadrul actelor
de urmărire penală. El trebuie de asemenea să posede procedeele tactice de
realizare a actelor de urmărire penală pentru a aprecia corectitudinea
acţiunilor organului de urmărire penală şi în caz de oportunitate în momentul
potrivit să le aplice şi el [6, 7]
În legătură cu participarea la efectuarea actelor de urmărire penală
avocatul-apărător cât şi avocatul-reprezentant este în drept:
- să explice persoanei pe care o apără drepturile şi să atenţioneze
persoana care efectuează acţiunea procesuală asupra încălcărilor legii
comise de ea;
- să ceară recuzarea persoa+nei care efectuează urmărirea penală, a
judecătorului, procurorului, expertului, interpretului, traducătorului,
grefierului;
- să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi
să ceară includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal respectiv;
- să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor efectuate cu
participarea lui şi să ceară completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în
procesul-verbal respectiv.
După cum menţionează D.Ignatov, participarea activă a apărătorului la
efectuarea actelor de urmărire penală şi solicitarea de a completa procesul
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verbal, cât şi includerea obiecţilor pe carte le are asupra veridicităţii celor
consemnate, contribuie la stabilirea obiectivă a împrejurărilor cauzei, şi în
special a circumstanţelor atenuate cât şi a celor care exclud urmărirea penală
[7].
De altfel şi prin semnătura avocatului-apărător se confirmă că
declaraţiile făcute sau acţiunile întreprinse în cadrul actului de urmărire
penală corespund celor consemnate în procesul verbal. Dacă acesta nu va
consemna în procesul verbal obiecţiile şi precizările respective (din
neatenţie, nu va da dovadă de insistenţă sau principialitate, etc.) încălcările
admise nu vor putea fi contestate ulterior.
De exemplu. apărătorul va atrage atenţie asupra încercărilor ofiţerului
de urmărire penală de a da citire sau reaminti declaraţiile pe care le-a depus
anterior bănuitul, învinuitul, având în vedere restricţiile art.104, alin.(3) CPP
RM. În caz că ofiţerului de urmărire penală nu reacţionează la obiecţiile
avocatului, acesta nu va ezita să insiste asupra includerii acestora în
procesul-verbal de ascultare. În cel mai rău caz să zicem primind refuzul de
a consemna obiecţiile în procesul verbal, nimic nu poate să-l împiedice pe
apărător de a prezenta obiecţiile sale separat în scris. Aceste precizări le
considerăm esenţiale în contextul demarării ulterioare a procesului în fazele
judiciare. Bazându-se pe obiecţiile consemnate, apărătorul în cadrul
cercetării judecătoreşti ar avea un argument important în a convinge instanţa
de a nu da citire declaraţiilor clientului său în faza urmăririi în condiţiile art.
371 CPP RM, deoarece a fost admisă încălcarea ordinii de obţinere a
declaraţiilor în faza urmăririi penale. Participând la audierea martorului,
avocatul acestuia trebuie să reacţioneze adecvat în caz de adresare a
întrebărilor sugestive Nu se admite punerea întrebărilor sugestive sau care
nu se referă la premisa probelor şi care în mod evident urmăresc scopul
insultării şi umilirii persoanei audiate.(art.109, alin.(2) CPP RM).
Până la terminarea urmăririi penale apărătorul este în drept de a lua
cunoştinţă de actele procedurale la care a participat clientul său, chiar şi cu
acelea la care avocatul nu a participat. Apărătorul, de asemenea, este în
drept să ia cunoştinţă de documentele care i-au fost prezentate sau trebuiau
să-i fie prezentate bănuitului, învinuitului şi până la admiterea apărătorului
în proces. Atare interpretare rezultă din practica judiciară a Federaţiei Ruse
şi altor ţări [8]. La solicitarea sa, avocatul-apărător, în condiţiile prevederilor
art. 45 din Legea nr. 1260-XV și a reglementărilor art. 68, art. 100 și art.
101 CPP RM, este în drept să primească gratuit copii de pe hotărârile care se
referă la drepturile şi interesele persoanei pe care o apără, putând să facă
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obiecţii împotriva acţiunilor ilegale ale celorlalţi participanţi la proces, să
primească obiecte, documente și informații pentru acordarea asistenței
juridice.
Conform art. 92, alin.(2), pct.6) CPP RM avocatul martorului este în
drept să se adreseze, cu permisiunea organului de urmărire penală, persoanei
interesele căreia le reprezintă cu întrebări, observaţii, îndrumări, dreptul de a
adresa întrebări fiind un instrument destul de eficient ce permite avocatului
participarea activă în acumularea probelor. Întrebările apărătorului trebuie
profund gândite şi adresate numai atunci când va exista garanţia că nu vor
agrava situaţia învinuitului şi pot fi îndreptate asupra descoperirii de noi
împrejurări care nu au fost redate de persoana ascultată. De asemenea,
întrebările pot fi date pentru concretizarea declaraţiilor date anterior,
detalierea fiecărui fragment în parte şi folosirea lor în scopul apărării.
Conţinutul întrebărilor, momentul când au fost puse toate acestea trebuie să
aibă un scop unic: determinarea împrejurărilor ce vor favoriza situaţia
învinuitului.
Această oportunitate apare deoarece ofiţerul de urmărire penală,
întocmind procesul-verbal, îl interpretează în felul său, deseori schimbând
sensul celor consemnate şi de aceea, declaraţia învinuitului sau bănuitului
trebuie să fie redată ”cuvânt cu cuvânt”.
În procesul formulării întrebării, apărătorul trebuie să ia în
consideraţie nivelul intelectual al persoanei căreia îi este adresată, starea ei
emoţională, cunoaşterea situaţiei, caracterul relaţiilor cu învinuitul, ş.a.m.d.
Câteodată e mai eficient de a adresa mai multe întrebări mai simple decât a
formula întrebări prin fraze compuse, formate din mai multe propoziţii. La
adresarea întrebărilor, apărătorul trebuie să ţină cont de capacităţile
psihofiziologice ale persoanelor audiate, în funcţie de acest fapt alegând
timpul în care se pun întrebările, posibilitatea de a le repeta, concretiza, se
iau măsuri în vederea eliminării epuizării, emoţiilor, neîncrederii, etc. Ȋn
procesul expunerii libere, nu se admite înaintarea întrebărilor, deoarece
persoana poate uita multe momente importante care se pot reflecta negativ
asupra apărării.
Apărătorul trebuie să adreseze bănuitului, învinuitului întrebări la care
ar putea să prognozeze răspunsul şi se înscriu în poziţia şi strategia de
apărare elaborată, o întrebare nereuşită putând avea drept consecinţă
declaraţii distructive pentru poziţia apărării.
Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului minor se efectuează în
condiţiile art. 104 CPP RM şi nu poate dura mai mult de 2 ore fără
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întrerupere, iar în total nu poate depăşi 4 ore pe zi. Această situaţie o poate
folosi activ avocatul. O cauză esenţială a respingerii întrebărilor de ofiţerul
de urmărire penală sau de procuror poate fi netemeinicia lor, fiind
considerate irelevante.
În cazul când unele întrebări sau date nu au fost introduse în procesulverbal, apărătorul trebuie să-i amintească clientului său despre dreptul care
îl are el de a introduce unele precizări sau completări în procesul-verbal al
actului procesual la care a participat, ori personal să facă observaţii în scris
vizând corectitudinea şi deplinătatea celor scrise în procesul-verbal al
actului de urmărire penală la care a participat [9]
Este foarte importantă participarea apărătorului la înaintarea acuzării.
Înaintarea acuzării învinuitului se va face de către procuror în prezenţa
avocatului în decurs de 48 de ore din momentul emiterii ordonanţei de
punere sub învinuire, dar nu mai tîrziu de ziua în care învinuitul s-a
prezentat sau a fost adus în mod silit. (art. 282, alin.(1) CPP RM). Faptul
aducerii la cunoştinţă a ordonanţei de punere sub învinuire şi explicarea
conţinutului ei este atestat de semnăturile procurorului, învinuitului,
avocatului şi ale altor persoane care participă la această acţiune procesuală,
aplicate pe ordonanţa de punere sub învinuire, indicîndu-se data şi ora
punerii sub învinuire.
Ascultarea persoanelor în procesul penal constituie nu numai
activitatea cea mai frecventă, ci, totodată, activitatea căreia, atât în cursul
urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, îi este consacrată cea mai mare
parte din timp, cel mai mare volum de muncă, în raport cu celelalte
investigaţii legate de administrarea probelor şi reprezintă, pentru organele de
urmărire penală, nu o dată, sursa majoră a informaţiilor necesare depistării
adevărului. Bănuitul, învinuitul şi inculpatul sunt purtători ai informaţiei
probante la fel ca martorul şi partea vătămată. Declaraţiile bănuitului,
învinuitului, inculpatului sunt informaţiile scrise sau orale depuse de aceştia
la audiere in condiţiile prevăzute de CPP RM referitor la circumstanţele care
au servit temei pentru a-i recunoaşte in aceasta calitate, precum si la alte
împrejurări ale cauzei pe care le cunosc (art.103, alin.(1) CPP RM).
Conform caracterului său procesual, declaraţiile bănuitului, ca, de altfel, şi
declaraţiile învinuitului, inculpatului sunt, pe de o parte, surse de probă, pe
de altă parte-mijloace de apărare a lor.
Învinuitul, de obicei, este audiat în aceeaşi zi în condiţiile prevăzute în
art.104 CPP RM, evident în prezenţa prezenţa apărătorului ales care a
participat la înaintarea acuzării sau a unui avocat care acordă asistenţă
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juridică garantată de stat. Nu se permite audierea bănuitului, învinuitului,
inculpatului în stare de oboseală, precum şi în timpul nopţii, decît doar la
cererea persoanei audiate în cazurile ce nu suferă amînare, care vor fi
motivate în procesul-verbal al audierii şi în absenţa unui avocat şi fără a i se
oferi timp suficient şi facilităţi pentru a-şi pregăti apărarea. Astfel, în
hotărârea CEDO din 6 octombrie 2009, în cauza Petru Roşca c. Moldovei,
Curtea a notat că “reclamantul s-a plîns cu privire la sancţionarea sa în
absenţa unui avocat şi fără a i se oferi timp suficient şi facilităţi pentru a-şi
pregăti apărarea, că reclamantul a solicitat asistenţa unui avocat şi timp
suficient pentru a-şi pregăti apărarea. Mai mult, fiind închis într-o cameră
de detenţie peste noapte şi fiind adus în faţa instanţei a doua zi dimineaţa,
reclamantul nu a avut posibilitatea să se pregătească pentru această
şedinţă. Starea sănătăţii s-a agravat peste noapte şi el a fost, în general,
incapabil să se prezinte adecvat în faţa judecăţii. În lumina celor enunţate
mai sus, Curtea a concluzionat că, în cazul de faţă, a existat o încălcare a
Articolului 6 §1 în conexitate cu Articolul 6 §3 litera (c) şi (d) din
Convenţie” [10]
Până la începutul audierii, avocatul trebuie să se convingă că
bănuitului sau învinuitului îi este clară învinuirea înaintată, iar în caz de
necesitate să participe la lămurirea ei. Acest fapt are o importanţă deosebită
în cazurile când în calitate de învinuit este un minor sau o persoană care
suferă de o boală psihică sau fizică, deoarece starea lor îi limitează în
perceperea corectă a cazului incriminat. Ȋn aceste cazuri, în timpul audierii
atenţia apărătorului trebuie să fie îndreptată spre:
- determinarea împrejurărilor, care ar putea să contribuie la achitarea
învinuitului ori să-i atenueze răspunderea;
- evidenţierea probelor în acest sens, sstfel, învinuitul poate numi
familiile martorilor, care vor confirma versiunea sa, să indice locul aflării
probelor materiale şi a documentelor ş.a.m.d.;
- stabilirea împrejurărilor, ce vor dovedi starea sănătăţii a învinuitului
sau bănuitului în cazul când el este bolnav de vreo maladie psihică sau
fizică.
În practica judiciară s-a stabilit că în raport cu art.6, alin.(3), lit. a)
din CEDO prin care s- a statuat că orice acuzat are, în special, dreptul să fie
informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod
amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa [11], în
cazurile când învinuitul se sustrage de la urmărirea penală, nefiind posibilă
înaintarea acuzării în conformitate cu articolul 282 CPP RM, nu este
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posibilă terminarea urmăririi penale şi nici trimiterea învinuitului
în judecată. Procurorul nefiind în drept a trimite cauza penală în judecată
fără ca persoanei trase la răspundere penală să i se aducă la cunoştinţă
ordonanţa de punere sub învinuire şi să i se asigure dreptul de a da
explicaţii asupra acuzării aduse şi a se explica obligaţiile acestuia prevăzute
în art.66 se consideră o încălcare a art.6 paragraful 3 lit. "a" din Convenţia
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale. Ȋn cazul sustragerii învinuitului de la urmărirea penală, dar
după înaintarea acuzării nu este obligatorie dispunerea prin ordonanţă a
căutarii învinuitului în conformitate cu articolul 288, alin. (2) CPP RM, dar
sunt suficiente şi alte documente, respectiv ordonanţa motivată care
confirmă efectuarea investigaţiilor în vederea căutării şi găsirii învinuitului
de către organele de urmărire penală la indicaţia procurorului.
Astfel, Colegiul lărgit al CSJ al RM a conchis că prevederile
legislaţiei internaţionale şi naţionale nu au fost respectate în cauza dată şi
ca rezultat au fost încălcate dreptul la un proces echitabil, care s-au soldat
cu casarea sentinţei şi parţial a deciziei instanţei de apel cu încetarea
procesului penal conform art.391 alin.(1) pct.6) CPP RM, deoarece există
circumstanţe care exclud tragerea lui S.E la răspundere penală ori
administrativă [12].
În conformitate cu art. 68, alin.(7) CPP RM apărătorul are şi alte
drepturi şi obligaţii prevăzute de Codul de procedură penală. De asemenea,
în baza art. 80, alin.(6) CPP RM reprezentantul victimei, părţii vătămate,
părţii civile, părţii civilmente responsabile are şi el alte drepturi şi obligaţii
prevăzute de Codul de procedură penală. Anumite garanţii durabile privind
apărarea şi reprezentarea efectivă a părţilor în proces sunt prezente în
prevederile legii procesual-penale privind dispunerea şi efectuarea
expertizei judiciare ce constituie o cercetare în urma căreia se elaborează
anumite concluzii care formează obiectul raportului de expertiză, un mijloc
de probă.
Astfel, în art.142, alin.(1) CPP RM sunt prevăzute temeiurile pentru
dispunerea şi efectuarea expertizei, cazurile de oportunitate ale expertizei în
procesul penal pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea circumstanţelor
ce pot avea importanţă probatorie pentru cauza penală ”Expertiza se dispune
în cazurile în care, pentru constatarea circumstanţelor ce pot avea
importanţă probatorie pentru cauza penală, sunt necesare cunoştinţe
speciale în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei sau meşteşugului. Posedarea
unor asemenea cunoştinţe speciale de către persoana care efectuează
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urmărirea penală sau de către judecător nu exclude necesitatea dispunerii
expertizei.” Sub acest aspect, jurisprudenţa CEDO a dezvoltat anumite
norme în baza prevederilor găsite în art. 6, alin.(1) si (3), a stabilit că rolul
expertului în timpul procesului şi maniera în care-şi îndeplineşte funcţia
sunt deosebit de hotărâtoare. Ȋn cauzele BONISCH şi BEANDSTETTER,
Curtea a constatat că dreptul la un proces echitabil nu impune o obligaţie
asupra instanţelor naţionale de a numi experţi la solicitarea apărării,
atunci cînd opinia expertului numit de judecată susţine constatările
procurorului. Totuşi Curtea Europeană este determinată să aplice articolul
6, alineatul 3, litera d) analogic cu modalitatea de aplicare a
expertizelor”[13]. Mai mult, în cazul Bonisch vs Austria de acum 25 de ani,
CEDO arată foarte clar că expertul apărării nu a beneficiat de aceleaşi
prerogative ca şi cel al apărării, în timp ce în cazul Prepeliţă vs Moldova,
CEDO a constatat că prin intermediul Institutului Republican pentru
Expertize Judiciare şi Criminalistice, subordonat MJ de la Chişinău, statul
este parte la proceduri. [14]
Procedura propunerii expertizei se statueaza in conformitate cu art.
144 CPP RM, dispunerea acesteia putându-se realiza din iniţiativa proprie şi
pe contul propriu al părţilor în aceleaşi condiţii cu acţiuni premergătoare
efectuării expertizei prevăzute in art. 145 CPP RM, de către organul de
urmărire penală prin ordonanţă sau de către instanţa de judecată prin
încheiere sau din oficiu de către organul de urmărire penală, ordonanţa sau
încheierea de dispunere a efectuării expertizei fiind obligatorie pentru
instituţia sau persoana care urmează să efectueze expertize. Se mai reţine că,
potrivit alin.(3) al art. 144 CPP RM ”la efectuarea expertizei din iniţiativă şi
pe contul propriu al părţilor, expertului i se remite lista întrebărilor,
obiectele şi materialele de care dispun părţile sau sînt prezentate, la
cererea lor, de către organul de urmărire penală. Despre aceasta se
întocmeşte un proces-verbal conform prevederilor art. 260 şi 261”,
iar părţilor li se dă posibilitatea să argumenteze necesitatea includerii
expertului, de a constata dacă expertul este de profilul respectiv, aceste date
fiind incluse în procesul verbal. Expertul recomandat de către părţi participă
împreună cu expertul desemnat de către organele de urmărire penală la
efectuarea expertizei, acest expert fiind preîntâmpinat ca şi ceilalţi despre
răspunderea penală pentru concluzia falsă potrivit art. 312 CP RM
Nerespectarea acestor norme au consecinţe serioase care se pot
răsfrînge negativ asupra forţei probante a concluziilor expertului, cât şi
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asupra garantării altor drepturi importante a avocatului-apărător în faza
urmăririi penale şi examinării cauzei în judecată.
Pentru a fi mai elocvenţi apelăm la practica judiciară. În dosarul penal
2006038004 apărarea a pledat pentru a nu admite Raportul de expertiză
medico-legală Nr.189/D din 12.01.2006 ca probă deoarece s-a încălcat în
mod evident procedura de administrare a acestei probe cît şi dreptul la
apărare a lui Semionov I. Expertiza medico-legală a fost dispusă la
10.01.2006 şi realizată la 12.01.2006. Despre dispunerea expertizei
bănuitul a fost informat numai la 01.02.2006, iar apărătorul nu a fost
notificat în general despre acest fapt. Mai mult ca atît s-a stabilit că
acuzarea a neglijat prevederile art. art.145 C.P.P. al R. Moldova [15]
În atare situaţie s-a constatat că nici una din aceste norme, care
reglementează acţiunile ce anticipează efectuarea expertizei nu au fost
respectate şi astfel au fost încălcate drepturile bănuitului pe care le are în
legătură cu dispunerea expertizei, şi anume: dreptul de recuzare a expertului,
dreptul de a asista la efectuarea expertizei, dreptul de adresare expertului a
întrebărilor suplimentare, dreptul de a recomanda un expert pentru a participa
la efectuarea investigaţiilor (art.142, alin.(3) CPP RM). Expertul care a
realizat expertiza, şeful secţiei clinice cu stagiu profesional de 28 de ani,
categorie superioară, nu s-a autorecuzat, iar părţile au fost private de dreptul
de al recuza în conformitate cu prevederile art. 89, alin.(2), pct.5) CPP RM.
Acest fapt atrage nulitatea raportului de expertiză în cazul indicat,
având în vedere art.251 CPP RM şi urma să fie aplicate prevederile art. 94,
alin.(1), pct.2) şi alin.2 CPP RM de neadmitere a raportul de expertiză
medico-legală Nr.189/D din 12.01.2006 în calitate de probă [15].
Trebuie de menţionat în legătură cu acest caz că, apărătorul a fost
privat de dreptul de a recuza expertul, deoarece au fost încălcate toate
drepturile incluse în art. 144, art. 145 CPP RM, respectiv nu a ştiut de faptul
că expertiza medico-legală a fost realizată de aceeaşi persoană care a
realizat anterior examinarea medico-legală, deoarece conform art. 89,
alin.(1), pct.5) CPP RM persoana nu poate lua parte la proces în calitate de
expert dacă a participat în calitate de specialist anterior în acelaş proces.
În altă cauză penală aceleaşi argumente au fost invocate de
reprezentatul succesorului procedural care a solicitat în faţa instanţei de
judecată din cadrul Judecătoriei Făleşti anularea ordonanţei de încetare a
urmăririi penale emisă de procuratura la 30 iunie 2005. Instanţa a acceptat
cererea şi a motivat încheierea de anulare a ordonanţei de încetare a
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urmăririi penale, bazându-se pe faptul că nu au fost respectate prevederile
art. 144, art. 145 CPP RM de către organul de urmărire penală [16].
Dreptul avocatului de a participa sau de a reprezenta o parte din
proces se naşte din contractul de asistenţă juridică, încheiat în formă scrisă,
între avocat şi justiţiabil sau mandatarul său. În baza acestui contract în care
se prevede întinderea împuternicirilor conferite avocatului, apare o
împuternicire avocaţială, cu care ultimul se legitimează în faţa organelor de
urmărire penală şi a instanţei de judecată.
Având în vedere cele relatate în acest paragraf vom considera că
participarea avocatului la activitatea procesuală de ascultare a învinuitului
sau a inculpatului în faza de urmărire penală, în vederea stabilirii adevărului,
reclamă, din partea organelor de urmărire penală şi a procurorului, procedee
corecte de interogare, ascultare, confruntare, în concordanţă cu valorile
morale ale societăţii democratice, care nu va admite procedeelor probatorii
de luare a declaraţiilor învinuitului, pe termen foarte lung, prelungit în
timpul nopţii, procedee degradante în obţinerea de informaţii, mărturisiri de
la învinuit sau inculpat, care aduc atingere demnităţii umane.
Prin Noul Cod de procedură penală al României s-a reglementat
problema participării avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală ori
a audierii şi la administrarea probelor.
La asigurarea apărării efective a suspectului sau a inculpatului în faza
de urmărire penală contribuie, în viziunea noului cod, şi reglementarea
dreptului general al avocatului suspectului sau inculpatului de a asista la
efectuarea actelor de urmărire, aşa cum prevede art. 92 NCPP. Prin alin.(1)
al aceluiaşi art. 92 se stipulează explicit doar două excepţii de la această
regulă în care avocatul suspectului sau inculpatului nu are dreptul să asiste
la efectuarea unor acte de urmărire penală şi anume, pe de o parte, situaţia în
care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, prevăzute
în cap. IV din titlul IV al Codului de procedură penală, în cuprinsul art.138
NCPP fiind enumerate metodele speciale de supraveghere sau cercetare,
definite fiecare în parte şi explicat înţelesul unor termeni folosiţi în cadrul
definiţiilor, iar pe de altă parte, situaţia în care se efectuează percheziţia
corporală sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante.
Potrivit noilor reglementări apare noţiunea de încunoştinţare a
avocatului privind data si ora efectuării actului de urmărire penală ori a
audierii realizate de judecătorul de drepturi si libertăţi, ori în cazul efectuării
percheziţiei domiciliare. Ȋn toate situaţiile potrivit art. 92, alin.(2) şi (5)
NCPP, încunoştinţarea se face la solicitarea avocatului, prin notificare
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telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest
sens un proces-verbal. Ȋn condiţile în care există dovada încunoştinţării
avocatului, în condiţiile prevăzute de lege, lipsa avocatului nu împiedică
efectuarea actului de urmărire penală sau a audierii potrivit art. 92, alin.(3)
NCPP.
Potrivit alin.(4) al art. 92 NCPP avocatul suspectului sau inculpatului
are dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul
de drepturi şi libertăţi, să formuleze plângeri, cereri şi memorii.
De asemenea, potrivit art. 92, alin.(6) NCPP se prevede explicit că în
cazul în care avocatul suspectului sau al inculpatului este prezent la
efectuarea unui act de urmărire penală, se face menţiune despre aceasta şi
despre eventualele obiecţiuni formulate, iar actul este semnat şi de avocat.
Ȋn plus, potrivit art. 95, alin.(1) NCPP avocatul are dreptul de a formula
plângere potrivit art. 336 – 339 NCPP fiind vorba despre plângerea
împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală dispuse de organul de
cercetare penală, respectiv de procuror.
Ȋn tot cursul urmăririi penale conform art. 93 NCPP avocatul
persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are
dreptul să fie încunoştinţat prin notificare telefonica, fax, e-mail sau prin
alte asemenea mijloace, incheindu-se in acest sens un proces-verbal, să
asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală în condiţiile art. 92
NCPP, de a consulta actele dosarului şi de a formula cereri, plăngeri şi a
depune memorii.
Dreptul avocatului de a beneficia de timpul şi înlesnirile necesare
pentru pregătirea şi realizarea unei apărări efective prevăzut la art. 92,
alin.(8) NCPP înseamnă că, și în faza de urmărire penală, apărătorul
suspectului sau inculpatului poate solicita ca audierea să se efectueze la o
dată ulterioară aducerii la cunoștință a calității de suspect sau inculpat [17]
De asemenea, potrivit art. 93, alin.(4) NCPP asistenţa juridică
asigurată de avocat are caracter obligatoriu, când persoana vătămată sau
partea civilă este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu
capacitate de exerciţiu restrânsă.
Printre noutăţile aduse de Noul Cod de procedură penală privind
dreptul la apărare, regăsim la art. 94, alin.(1) NCPP şi accesul avocatului la
dosarul de urmărire penală, in timpul urmăririi penale în sensul dreptului de
a consulta dosarul de urmărire penală, acest drept neputând fi exercitat,
nici restrans in mod abuziv.
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În scopul asigurării condiţiilor necesare pentru efectuarea unei apărări
juste, concrete şi efective, conţinutul dreptulului de a consulta dosarul, pe
lângă dreptul de a asista la efectuarea actelor de urmărire penală, se referă la
posibilitatea avocatului de a citi intregul material al dosarului de urmărire
penală potrivit art. 94, alin.(7) NCPP, studia actele aflate la dosar, de a nota
informatii si date din acel dosar, dar si de a obtine fotocopii de pe aceste
acte potrivit art. 94, alin.(2) NCPP.
Cu privire la modalitatea în care avocatul va studia dosarul în cursul
urmăririi penale, la art. 94, alin.(3) NCPP se arată că procurorul ori organul
de cercetare penală prin delegare de atribuţii va stabili data si durata
consultării dosarului într-un termen rezonabil, astfel încât avocatul să aibă la
dispoziţie un timp rezonabil pentru studiu.
Un alt element de noutate vizeaza reglementarea dreptului de a consulta
dosarul care nu este un drept absolut, putând fi limitat motivat de procuror în
scopul bunei desfăşurări a urmăririi penale pe toată perioada cât o persoană
are calitatea de suspect sau pentru cel mult 10 zile faţă de inculpat (după
punerea în mişcare a acţiunii penale) in temeiul art. 94, alin.(4) NCPP. Cu
toate acestea, potrivit art. 94, alin.(5) NCPP avocatul are obligaţia să păstreze
confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care a luat cunoştinţa cu
ocazia consultării dosarului din cursul urmăririi penale.
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 94, alin. (4) NCPP, legiuitorul
român, prin alin.(6) al articolului se arată că, sub nici o formă şi pentru nici
un motiv, dreptul avocatului de a studia declaraţiile părţii pe care o asistă ori
o reprezintă sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă ori îl
reprezintă nu poate fi restrictionat.
În privința măsurilor preventive, legiuitorul a instituit dreptul
avocatului potrivit art. 209, alin.(8), (9) NCPP şi rolul acestuia în apărarea
suspectului ori a inculpatului reţinut sau arestat care are dreptul de a
beneficia de avocat potrivit art. 89, alin.(2) NCPP, asistenţa juridică a
inculpatului fiind obligatorie statuată în art. 209, alin.(6), art. 218, alin.(6),
art. 225, alin.(5) NCPP
Apărarea fiind considerata o activitate procesuala complexa, se
impune ca la eforturile persoanei ce luptă pentru apararea drepturilor si
intereselor sale, să se alăture şi participarea unui avocat care poate fi o
persoană aleasă sau numită din oficiu în procesul penal în scopul de a ajuta
părţile să-şi apere interesele ocrotite de lege.
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