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Tudor OSOIANU               Viorel BERLIBA, 
avocat BAA «Popa și Asociații»              avocat BAA «Popa și Asociații» 
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OPINIE  
privind Recomandarea nr. 94 din 28 noiembrie 2016  

Cu privire la aplicarea prevederilor din Codul de procedură penală care regle-
mentează unele aspecte ce ţin de reprezentarea în instanţa judecătorească a in-

culpaţilor de către avocaţii aleşi 

Considerăm că scopul acestei recomandări - expus chiar în primul alineat - 

este unul plauzibil, și anume: 

… formării unei practici coerente şi uniforme cu privire la aspectele ce ţin de 

reprezentarea în instanţa judecătorească a inculpaţilor de către avocaţii aleşi.  

Fiind ghidați de intenția nobilă de a încerca, prin contribuție, la îmbunătirea 

conținutului Recomandării în cauză, adică în scopul enunțat anterior, înaintăm an-

umite constatări și propuneri: 

1. De ordin general 

1.1. Atât Constituția Republicii Moldova (art.26), cât și C. pr. pen. al RM (art.

17), acordă întâietate dreptului de a alege un avocat persoanelor care au această 

posibilitate în raport cu dreptul la asistență juridică garantată de stat, chiar și în 

cazurile când asistența juridică este obligatorie potrivit C. pr. pen. al RM. 

În baza art. 2 lit. d) al Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție,  se con1 -

stată că una dintre atribuțiile instanței supreme este de a da … explicații din oficiu 

 Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție nr. 789-XIII din 26.03.1996. Republicată: Monitorul Oficial al 1

Republicii Moldova nr.15-17 art. 64 din 22.01.2013. 
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în chestiunile de practică judiciară ce nu ţin de interpretarea legilor  și nu au car1 -

acter obligatoriu pentru judecători.  

În conținutul acestei legi  și în alte acte legislative este prevăzut faptul că ex2 -

plicarea problemelor care apar în practica judiciară este realizată de către Curtea 

Supremă de Justiție în forma unor Hotărâri explicative și avize consultative. 

Recomandările le regăsim numai în Regulamentul cu privire la organizarea 

și funcționarea Curții Supreme de Justiție . Potrivit pct. 14 alin. (3) lit. d) al Regu3 -

lamentului citat, Colegiile Curții Supreme de Justiție au atribuția de a aproba re-

comandările Curții cu privire la aplicarea uniformă a legislației. 

În titlul sau în textul Recomandării nr. 94 din 28 noiembrie 2016 nu este 

indicat dacă Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție a aprobat Recomandarea 

în cauză sau nu. 

1.2. Considerăm că denumirea Recomandării nr. 94 nu corespunde 

conținutului. Or, având în vedere că, potrrivit art. 67 alin. (1) C. pr. pen. al RM, 

apărătorul poate realiza două funcții, în particular: 

- reprezintă interesele bănuitului, învinuitului, inculpatului; 

- îi acordă asistență juridică prin toate mijloacele și metodele neinterzise de 

lege,  

nu ar fi corectă abordarea doar a uneia dintre acestea în titlu - reprezentarea în 

instanța judecătorească a inculpaţilor de către avocaţii aleşi.  

În baza prevederilor art. 65 alin. (3) C. pr. pen. al RM,  în coroborare cu art. 4

466 alin. (3) C. pr. pen. al RM , se consideră că, în denumire, trebuie inclus și 5

 Este dificil a înțelege cum se poate da explicații din oficiu în chestiunile de practică judiciară, dar care nu ţin de 1

interpretarea legilor. Or, acesta constituie un subiect pentru alte analize și aprecieri.
 Examinează rezultatele generalizării practicii judiciare și adoptă hotărâri cu caracter explicativ; întru asigurarea 2

uniformizării practicii judiciare, emite, la solicitarea instanțelor judecătorești, avize consultative în cazul apariției 
problemelor legate de aplicarea legii (art. 16 lit.c) și d) al Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție).
 Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Curții Supreme de Justiție. Aprobat prin Hotărârea Plenului 3

Curții Supreme de Justiție nr. 6 din 20 ianuarie 2014.
 Persoana în privința căreia sentința a devenit definitivă se numește … condamnat, dacă sentința este, parțial sau 4

integral, de condamnare.
 Hotărârile instanței de apel rămân definitive la data pronunțării deciziei în apel.5
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termenul condamnatul. În context, potrivit pct. 21 al Hotărârii Plenului CSJ nr. 11 , 1

apărătorul poate declara în numele inculpatului apel, iar în numele 

condamnatului [s.a.] și recurs ordinar împotriva hotărârilor instanțelor de apel. 

De asemenea, CSJ, în Hotărârea Plenului nr. 9 , face uz de termenul condamnat - 2

ca fiind titular al dreptului de recurs. Operând cu raționamentele expuse anterior, 

avînd în conținutul Recomandării și domeniul de explicare a acesteia, considerăm 

că ar fi mai oportună, în viziunea noastră, expunerea titlului în următoarea redacție: 

Cu privire la aplicarea prevederilor Codului de procedură penală privind 

admiterea, înlocuirea, confirmarea calității și împuternicirilor apărătorului ales 

de inculpat și condamnat. 

1.3. Se propune numerotarea cu puncte a unităților de conținut textual, pentru 

a facilita utilizarea mai eficace a acestuia. 

1.4. Problemele din practica judiciară, abordate în Recomandarea nr. 29, ar 

putea fi explicate prin Hotărârea Plenului CSJ nr. 11. Punctăm, în context, că după 

modificarea și completarea acestei hotărâri în conformitate cu procedura stabilită 

de legislația în vigoare, utilitatea Recomandării nr. 29 ar putea să decadă. 

1.5. Potrivit pct. 113 al HCC,  asemenea „recomandări/explicaţii” în mod 3

individual nu pot sta la baza unei hotărâri judecătorești, care urmează a fi 

întemeiată exclusive pe prevederile legale. Judecătorii trebuie să beneficieze de 

libertate neîngrădită de a soluţiona în mod imparţial cauzele, în conformitate cu 

legea şi cu propria apreciere a faptelor. 

1.6. Propunem să fie solicitat și opinia membrilor Consiliului Științific 

Consultativ la elaborarea Recomandărilor CSJ. 

 Hotărârea Plenului CSJ nr. 11 din 24.12.2010 - Cu privire la practica aplicării legislației pentru asigurarea 1

dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului și condamnatului în procedură penală.
 Hotărârea Plenului nr. 9 din 30.10.2009 - Cu privire la judecarea recursului ordinar în cauzele penale.2

 Hotărârea Curții Constituționale din 22 iulie 2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 125 lit. b) 3

din Codul penal, a articolelor 7 alin. (7), 39 pct. 5), 313 alin. (6) din Codul de procedură penală și a unor prevederi 
din articolele 2 lit. d) și 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție.
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2. De ordin special 

Sugestiile noastre vor fi expuse în formă de tabel, având în vedere că 

documentul supus analizei nu este structurat potrivit unor indicatori, decât 

alineatele textului propus, care nu sunt numerotate. 

Nr. Problema teoretico-practică, fraza, propoziția, 
sintagma supusă explicării

Constatări, propuneri (inclusiv 
text propus), argumente 

1. În vederea formării unei practici coerente şi uniforme cu 
privire la aspectele ce ţin de reprezentarea în instanţa 
judecătorească a inculpaţilor de către avocaţii aleşi.

Argument:  
a se vedea propunerile de ordin 
general (pct. 1.2) 
Text propus:  
În vederea formării unei practici 
coerente și uniforme cu privire la 
aspectele ce ţin de admiterea, 
înlocuirea, confirmarea calității și 
împuternicirilor apărătorului ales de 
inculpat și condamnat

2. Prin alte cuvinte, instanţa de judecată trebuie în mod 
obligatoriu să concretizeze dacă inculpatul este de 
acord ca interesele sale să fie reprezentate de un 
apărător concret prin consemnarea acestui fapt în 
procesul-verbal al şedinţei de judecată şi să decidă 
admiterea acestui apărător printr-o încheiere 
protocolară.

Argument:  
C. pr. pen. al RM nu operează cu 
noțiunea de încheiere protocolară. 
Considerăm că, în acest caz, ar fi 
corectă omiterea termenului de 
protocolară. 
Text propus:  
Instanța de judecată trebuie, în mod 
obligatoriu, să concretizeze dacă 
inculpatul este de acord ca interesele 
sale să fie reprezentate de un 
a pă ră t o r c o n c re t . Ră s p u n s u l 
inculpatului la această întrebare 
urmează a fi consemnată în procesul 
verbal al ședinței de judecată. Având 
în vedere că încheierea de admitere a 
apărătorului nu este prevăzută expres 
în art. 342 alin. (2) C. pr. pen. al RM, 
urmează , î n con formi ta t e cu 
prevederile art. 342 alin. (3) C. pr. 
pen. al RM, să fie inclusă această 
încheiere în procesul verbal al 
ședinței.
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3. Pe de altă parte, în ipoteza în care inculpatul îşi alege un 
alt apărător, decât cel care a participat în apel, pentru a-i 
reprezenta interesele în instanţa de recurs, este necesar 
consimţământul lui expres, adică este aplicabilă aceeaşi 
regulă prescrisă pentru prima instanță și instanța de apel 
în dispoziţia art. 361 alin. (1) Cod de procedură penală, 
în ceea ce priveşte consimţământul inculpatului la 
reprezentarea în judecată de către un avocat concret. 
Prin alte cuvinte, această reglementare legală rămâne 
valabilă şi pentru instanţa de recurs.

Argument:  
După cum am menționat la pct. 1.2, 
după pronunțarea Deciziei Curții de 
Apel, inculpatul devine condamnat și 
trebuie utilizat, deci, în acest context 
termenul condamnat. Suntem de 
acord că prevederile art. 361 alin. (1) 
C. pr. pen. al RM sunt aplicabile și 
în instanța de apel pe baza art. 413 
alin. (1) C. pr. pen. al RM. Dar nu 
putem fi de acord cu afirmația că 
această reglementare legală rămâne 
valabilă și pentru instanța de recurs. 
Or, nu există nicio normă de 
procedură penală care ar indica că 
recursul împotriva deciziilor Curții 
de Apel se judecă conform ordinii 
stabilite pentru instanțele inferioare. 
Altfel spus, se consideră că 
dispoziția art. 361 alin. (1) C. pr. 
pen. al RM nu poate fi valabilă și 
pentru instanța de recurs. 
Propunere:  
A exclude integral textul analizat. 

4. Modalitatea de confirmare a împuternicirilor oferite de 
către inculpat apărătorului său, este reglementată de 
către legiuitor în dispoziția art. 70 alin. (1) pct. 1) Cod 
de procedură penală, unde este stipulat că avocatul ales 
poate fi admis în procesul penal în calitate de apărător la 
invitația bănuitului, învinuitului, inculpatului, 
reprezentantului legal al acestuia, precum și la 
solicitarea altor persoane cu consimțământul 
persoanelor interesele cărora urmează să le apere.

Constatare:  
În art. 70 alin. (1) C. pr. pen. al RM 
nu este indicat și condamnatul. Prin 
urmare, prevederile respective nu 
pot fi aplicate acestui subiect.

5. Din conținutul normei pre-citate, prin „invitația 
inculpatului” trebuie de înțeles inițiativa acestuia de a-i fi 
reprezentate interesele în recurs de către un avocat 
concret, altul decât cel care a participat în apel. 
Totodată, pe această linie de considerente prin sintagma 
„ la invita ț ia inculpatului” se subîn țelege ș i 
consimțământul acestuia de a-i fi reprezentate interesele 
în recurs de către un alt avocat ales, întrucât invitația 
inculpatului adresată unui avocat concret nu poate fi 
manifestată fără a fi prezent și consimțământul acestuia.

Argument:  
Nu putem susține aceste deducții, 
având în vedere cele consemnate în 
constatările și propunerile de ordin 
general (vezi pct. 1.2 și argumentele 
noastre de la pct. 4 din prezentul 
tabel). Cuvântul precitat nu se scrie 
prin cratimă (DEX).  
Propunere:  
A exclude integral textul analizat.
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6. Astfel, în mandatul prezentat, în mod obligatoriu, pe 
recto se va indica că avocatul este împuternicit pe cauza 
penală concretă să declare în numele inculpatului recurs 
ordinar la Curtea Supremă de Justiție, iar pe verso se va 
indica numele, prenumele și semnătura inculpatului (pct. 
6, subpct. 1) lit. a1), b) din Hotărârea Guvernului nr. 158 
din 28.02.2013)

Constatare:  
Hotărârea Guvernului nr. 158 din 
28.02.2013 nu conține în pct. 6 
subpct. 1) - lit. a1), iar lit. b) are 
urmă torul con ț inut: denumirea 
biroului asociat de avocați. În 
contextul normelor indicate se va citi: 
6. Formularul mandatului avocatului 
con ț ine urmă toarele e lemente 
obligatorii:  
1) pe recto se inserează: ……; 
b) denumirea biroului asociat de 
avocați; 
Propunere:  
A revedea textul analizat.

7 La fel, se atenționează că potrivit stipulărilor din art. 68 
alin. (5) Cod de procedură penală, apărătorul nu este în 
drept fără consimțământul persoanei a cărei interese le 
apără să întreprindă acțiunile prevăzute în dispoziția 
normei prescrise, dacă ele nu sunt expres indicate pe 
verso mandatului sau, după caz, în procura întocmită la 
cererea clientului, în modul stabilit de lege. Respectiv, 
efectuarea de către apărător a cel puțin unei acțiuni 
prevăzute la art. 68 alin. (5) Cod de  procedură penală, 
va cădea sub sancțiunea nulității, dacă aceasta nu 
îndeplinește/respectă cerințele menționate mai sus.

Constatare:  
Potrivit art. 68 alin. (5) C. pr. pen. al 
RM, apărătorul nu este în drept, fără 
consimțământul persoanei pe care o 
apără, să efectueze următoarele 
acțiuni: 
1) să o declare vinovată de săvârșirea 
infracțiunii; 
2) să declare împăcarea persoanei pe 
care o apără cu partea oponentă; 
3) să recunoască acțiunea civilă; 
4) să retragă plângerile persoanei pe 
care o apără; 
5) să-şi retragă apelul sau recursul 
împotriva sentinței de condamnare. 
Text propus:  
Celelalte drepturi ale condamnatului 
și ale apărătorului nu trebuie să fie 
consemnate în mod special în mandat. 
Instanța de recurs nu va fi în drept să 
nu admită apărătorul în proces, dacă 
el a anexat la recurs un mandat, fără 
s p e c i f i c a r e a e x p r e s ă a 
împuternicirilor prevăzute în art. 68 
alin. (5) C. pr. pen. al RM. În acest 
caz, semnătura clientului și a 
avocatului pe verso nu sunt necesare.  
Invocarea, constatarea și declararea 
nulităților relative, în conformitate cu 
prevederile art. 251 alin. (4) C. pr. 
pen. al RM, nu poate fi realizată din 
oficiu de către instanța de judecată 
(inclusiv și de către instanța de 
recurs) 
Propunere:  
A exclude fraza a doua din textul 
analizat.
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19 decembrie 2016 

Autorii articolului vor fi recunoscători pentru orice sugestie și critică constructivă.

8 Pentru a se evita orice confuziune asupra veridicității 
semnăturii aplicate pe cererea dată cu cea a titularului 
cererii (inculpatului) este necesară legalizarea 
semnăturii în conformitate cu legislația în vigoare. 
Sub acest aspect, se va ține cont de următoarele acte 
legislative care reglementează persoanele/autoritățile 
împuternicite de a legaliza semnătura aplicată pe 
cererea prin care inculpatul împuternicește un avocat 
ales pentru a-i reprezenta interesele în instanța de 
recurs ordinar: 
- Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 

19.07.2002 (art. 8 alin. (4)) persoana abilitată de a 
legaliza semnătura este avocatul; 

- Legea cu privire la notariat nr. 1453 din 08.11.2002 
(art. 36 alin. (2) lit. c)) persoana abilitată de a 
legaliza semnătura este notarul; 

- Legea cu privire la sistemul penitenciar nr. 1036 din 
17.12.1996 (art. 9 pct. 12), persoana responsabilă 
de a certifica semnătura inculpatului este șeful 
penitenciarului; 

- Legea privind administrația publică locală nr. 436 
din 28.12.2006 (art. 39 lit. q)) persoana abilitată de 
a legaliza semnătura este secretarul; 

- Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea 
Statutului Consular nr. 368 28.03.2002 (pct. 55 lit. 
c)) autoritatea responsabilă de legalizarea 
semnăturii sunt oficiile consulare.

Constatare:  
C. pr. pen. al RM nu prevede 
l e g a l i z a r e a s e m n ă t u r i l o r 
participanților în proces. Or, prin 
această cerință se impun norme noi, 
care nu sunt incluse în C. pr. pen. al 
RM. 
Potrivit art.2 alin.4 C.pr.pen. RM (4) 
Normele juridice cu caracter 
procesual din alte legi naţionale pot 
fi aplicate numai cu condiţia 
includerii lor în prezentul cod. 
În acest sens Curtea Constituțională 
a Republicii Moldova a pronunțat o 
hotărîre prin care a confirmat 
limitarea aplicării prevedrilor CPP 
numai de Constituție și tratatele 
internaționale, nu și de orice alte legi 
naționale, neicluse în cod. 
Propunere: 
Excluderea textului examinat
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