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Subiecţii implicaţi în administrarea probelor  
în procesul penal – riscuri şi oportunităţi 

Subjects involved in the administration of evidence  
in criminal proceedings – risks and opportunities 

Ion Covalciuc1  

Rezumat: Stabilirea adevărului în procesul penal nu poate avea loc altfel decât pe 
baza probelor. Felul în care probele ajung a fi identificate şi respectiv administrate 
depinde nu doar de subiecţii antrenaţi în această activitate, de abilităţile lor 
profesionale dar şi nu în ultimul rând de coeziunea actorilor implicaţi în această 
activitate. Criminalisticii, pe lângă sarcina de a pune la dispoziţia organelor judiciare 
instrumentarul necesar administrării probelor, în special în contextul progresului 
tehnico-ştiinţific, îi revine inclusiv obligaţia de a propune cele mai avansate metode 
de conlucrare a organelor judiciare, astfel încât stabilirea adevărului în procesului 
penal să devină o realitate. Realitate, care însă depinde şi de felul în care factorii 
decidenţi înţeleg să aplice realizările criminalisticii.  

Cuvinte-cheie: proces penal, probă, mijloc de probă, criminalistică, organ de 
urmărire penală, organ de control, organ de constatare, ofiţer de investigaţii, Agenţie 
de Recuperare a Bunurilor Infracţionale 

Abstract: The establishment of the truth in criminal proceedings can take place only 
on the basis of evidence. The way in which the evidence ends up being identified and 
administered, respectively, depends not only on the subjects involved in this activity, 
on their professional skills but also and last but not least on the cohesion of the 
actors involved in this activity. Forensic scientists, in addition to the task of making 
available to the judiciary the tools necessary for the administration of evidence, 
especially in the context of technical and scientific progress, also have the obligation 
to propose the most advanced methods of cooperation of the judiciary, so as to 
establish the truth in criminal proceedings. to become a reality. Reality, but it also 
depends on how the decision makers understand to apply the achievements of 
forensics. 
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1. Introducere 
Adoptarea de către Republica Moldova a noii legislaţii procesual 

penale, odată cu intrarea în vigoare a Codului de procedură penală (2002)2, 
aparent a marcat o schimbare conceptuală a felului în care legiuitorul a 
înţeles să trateze activitatea procesual penală. Or, dacă conform prevederilor 
art. 2 alin. (1) Cod de procedură penală (1961)3, procedura penală avea 
inclusiv sarcina de descoperire rapidă şi completă a infracţiunilor, ceea ce în 
mod implicit ar fi imposibil fără stabilirea adevărului în cauză, atunci odată 
cu adoptarea noii legislaţii procesual penale, o primă impresie este că 
legiuitorul a renunţat al acest deziderat. Astfel, conform prevederilor art. 1 
alin. (2) Cod de procedură penală (2002), procesul penal are ca scop protejarea 
persoanei, societ!"ii #i statului de infrac"iuni, precum #i protejarea persoanei #i 
societ!"ii de faptele ilegale ale persoanelor cu func"ii de r!spundere în activitatea lor 
legat! de cercetarea infrac"iunilor presupuse sau s!vâr#ite, astfel ca orice persoan! 
care a s!vâr#it o infrac"iune s! fie pedepsit! potrivit vinov!"iei sale #i nici o 
persoan! nevinovat! s! nu fie tras! la r!spundere penal! #i condamnat!. 
Abordarea aceasta ilustrează faptul că legiuitorul a dorit să arate preluarea 
în legislaţia procesual penală a mai multor elemente din sistemul procesual 
penal adversial. Cu toate acestea, o simplă lecturare a legislaţiei procesual 
penale scoate în evidenţă faptul că legiuitorul nu a renunţat la stabilirea 
adevărului în procesul penal, iar sorgintea continentală a legii procesual 
penale autohtone rămâne în continuare definitorie. Astfel, conform 
prevederilor art. 6 pct. 12/1 Cod de procedură penală (2002) - expertiza 
judiciară reprezintă o activitate de cercetare #tiin"ifico-practic! desf!#urat! în 
cadrul procesului penal, în scopul afl!rii adev!rului; conform prevederilor pct. 42 
din acelaşi articol, pentru a contribui la stabilirea adevărului, în procesul 
penal este antrenat specialistul; la fel pentru aflarea adevărului în cadrul 
procesului penal poate fi efectuată şi confruntarea, conform prevederilor art. 
113 alin. (1) Cod de procedură penală (2002), iar conform art. 164 Cod de 
procedură penală (2002), înregistrările audio sau video, fotografiile, 
mijloacele de control tehnic, electronic, magnetic, optic şi alţi purtători de 
informaţie tehnico-electronică, dobândite, constituie mijloace de probă dacă 
ele conţin date sau indici temeinici privind pregătirea sau săvârşirea unei 
infracţiuni şi dacă conţinutul lor contribuie la aflarea adevărului în cauza res-
pectivă. Exemplele pot continua, însă cele menţionate sunt, după noi, sufi-
ciente pentru a demonstra că de fapt stabilirea adevărului rămâne o 
prioritate a procesului penal autohton. Prioritate, pentru realizarea căreia 
este important nu doar potenţialul de care dispun organele judiciare, dar şi 

 
2 Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul 

Republicii Moldova la 14.03.2003, publicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr.104-110, 2003, în vigoare din 12 iunie 2003. 

3 Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat la 24.03.61. 
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felul în care este organizată activitatea acestora inclusiv la nivel de 
reglementare, şi nu în ultimul rând desigur avantajele pe care le oferă 
criminalistica.  

2. Obiectul urm!ririi penale 
Conform prevederilor art. 252 Cod de procedură penală (2002), 

urm!rirea penal! are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existen"a 
infrac"iunii, la identificarea f!ptuitorului, pentru a se constata dac! este sau nu 
cazul s! se transmit! cauza penal! în judecat! în condi"iile legii #i pentru a se stabili 
r!spunderea acestuia. Iar, din prevederile art. 253 Cod de procedură penală 
(2002), rezultă că urm!rirea penal! se efectueaz! de c!tre procuror #i de c!tre 
organele constituite conform legii în cadrul:  

1) Ministerului Afacerilor Interne;  
2) Serviciului Vamal;  
3) Centrului Na"ional Anticorup"ie; 
4) Serviciului Fiscal de Stat. 
Raportând cele enunţate la prevederile art. 55 Cod de procedură 

penală (2002), în conformitate cu care urmărirea penală se efectuează de către 
ofiţerii de urmărire penală, şi că organele de urmărire penală efectuează sau 
dispun acţiuni de urmărire penală în condiţiile legislaţiei procesual penale, 
putem concluziona că: 

● colectarea probelor în cadrul procesului penal reprezintă 
prerogativa urmăririi penale; 

● urmărirea penală reprezintă prerogativa procurorului şi respectiv a 
organelor (ofiţerilor) de urmărire penală (am ales a nu ne axa pe diferenţa 
dintre noţiuni atâta timp cât nici legiuitorul pe alocuri nu o face, iar axarea pe 
acest subiect ar depăşi cadrul prezentei cercetări); 

● acţiunile de urmărire penală, în special ne referim la cele orientate 
spre administrarea probelor, au loc doar conform prevederilor procesual 
penale.  

Concluziile de mai sus ne înclină să credem că, chiar dacă nu există 
posibilitate procesuală de a impune judecătorului să excludă din convingerea 
intimă informaţia primită în afara procesului4, de obligaţia legiuitorului este 
ca reglementările procesual penale să excludă la maxim această posibilitate. 

În altă ordine de idei, pornind de la activitatea de administrare a 
probelor, ca element determinant pentru admisibilitatea acestora, putem 
observa că cadrul normativ expus supra se pliază opiniilor expuse în 
literatura de specialitate, conform cărora procesul respectiv poate fi realizat 
prin următoarele activităţi:1) efectuarea acţiunilor de urmărire penală de 
către organul judiciar; 2) solicitarea probelor, prin intermediul interpelărilor 

 
4 !ладимиров ". #чение об уголовных доказательствах, [Online] la www. 

Royallib.com.pdf , accesat 02.05.2022. 
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de către organul judiciar şi 3) anexarea probelor la cauza penală, prezentate 
prin demersurile participanţilor la proces (bănuit, învinuit, parte vătămată)5. 
Aceste opinii, de altfel, corespund prevederilor art. 100 Cod de procedură 
penală (2002), doar că legiuitorul a comasat activitatea de strângere şi 
verificare a probelor, numind-o administrare, şi respectiv reglementând ca o 
etapă separată aprecierea acestora.  

Concomitent, deşi abordarea legiuitorului în norma menţionată este 
conformă cu înţelesul atribuit noţiunii de administrare - de folosire a unui 
mijloc de probă într-un proces6, ca având două componente de strângere şi 
respectiv de verificare a probelor, nu putem trece cu vederea contradicţia cu 
înţelesul atribuit noţiunii conform prevederilor art. 95 alin. (1) Cod de 
procedură penală (2002). Din această prevedere legală rezultă că 
administrarea probelor conform prevederilor procesual penale, de rând cu 
condiţiile de fond ale probei, reprezintă condiţia admisibilităţii acestora. Or, 
activitatea de verificare a probelor nu reprezintă altceva decât aceeaşi 
strângere a probelor doar că cu un anumit scop, cum ar fi spre exemplu 
aprecierea probelor deja administrate, etapă care însă în mod logic ar urma 
să succeadă activităţii de administrare a probelor. 

Cele menţionate nu fac altceva decât să confirme că în cadrul 
procesului penal autohton, care este unul de sorginte continentală, sarcina 
probei revine organelor judiciare. Organe care, conform art. 19 Cod de 
procedură penală (2002) au obliga"ia de a lua toate m!surile prev!zute de lege 
pentru cercetarea sub toate aspectele, complet! #i obiectiv!, a circumstan"elor cauzei, 
de a eviden"ia atât circumstan"ele care dovedesc vinov!"ia b!nuitului, învinuitului, 
inculpatului, cât #i cele care îl dezvinov!"esc, precum #i circumstan"ele care îi 
atenueaz! sau agraveaz! r!spunderea.  

În acelaşi timp, nu putem să nu observăm că, deşi legiuitorul a 
întreprins mai multe tentative pentru a reda o conotaţie acuzatorială fazei de 
urmărire penală, oferind anumite posibilităţi pentru obţinerea probelor 
pentru partea apărării cum ar fi spre exemplu posibilitatea efectuării 
expertizei la cererea şi din contul părţilor conform prevederilor art. 142 alin. 
(2) Cod de procedură penală (2002), posibilitatea de audiere a martorilor 
acuzării în aceleaşi condiţii ca şi martorii apărării, conform art. 66 alin. (2) 
pct. 17 Cod de procedură penală (2002), posibilitatea de prezentare a 
mijloacelor de probă conform pct. 15 din acelaşi articol, totuşi sarcina, dar şi 
posibilitatea administrării probelor îi revine exclusiv organului judiciar. 
Acţiunile menţionate sunt de natură doar să propună organului judiciar 
administrarea anumitor probe, însă decizia de rigoare îi aparţine ultimului. 

 
5 $оловко %. и другие. &урс #головного процесса. 'зд. (татут, )осква, 2017, p. 

465. 
6 Dicționarul Explicativ al Limbii Române, [Online] la https://www.dex.ro/ , 

accesat 19.04.2022.  
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Spre această concluzie ne duce nu doar felul în care este reglementat titlul 
IV Codul de procedură penală (2002), şi care de fapt nu prevede modalităţi 
practice prin care ar fi asigurat dreptul părţilor de administrare a probelor în 
procesul penal, ci, aşa cum am menţionat, însăşi esenţa procesului penal 
autohton, care rămâne a fi una de model continental. 

Cu toate acestea, nu putem face abstracţie de la prevederile art. 93 
alin. (3) Cod de procedură penală (2002), reiterat şi la art. 94 alin. (1) pct. 4, 
din care rezultă că probele pot fi folosite în procesul penal dacă ele au fost 
dobândite de organele de control de stat, organul de urmărire penală, de 
organul de constatare sau de altă parte în proces, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei procesual penale. Astfel, pe de o parte, legislaţia procesual penală 
în tradiţia continentală pune administrarea probelor în procesul penal pe 
seama organului de urmărire penală, iar pe de altă parte, în norma precizată, 
enumeră mai multe organe care ar putea dobândi probe în procesul penal. 
Asupra acestor aspecte urmează a ne axa în continuare. 

3. Subiec"ii implica"i în administrarea probelor 
Astfel, dacă iniţial, odată cu adoptarea actualului Cod de procedură 

penală (2002), posibilitatea administrării probelor era prevăzută doar 
pentru organul de urmărire penală sau pentru altă parte în proces, cu 
respectarea prevederilor procesual penale, conform prevederilor art. 93 alin. 
(3) Cod de procedură penală, intervenţiile legislative ulterioare au modificat 
această paradigmă. Concomitent, chiar dacă în forma iniţială legislaţia 
admitea posibilitatea administrării probelor de către părţile în proces, 
prevederea respectivă era anihilată de prevederile art. 94 alin. (1) pct. 4 Cod 
de procedură penală, în conformitate cu care în procesul penal nu pot fi 
admise ca probe şi, prin urmare, nu pot fi puse la baza sentinţei sau a altor 
hotărâri judecătoreşti datele care au fost obţinute: (…) de o persoană care nu 
are dreptul să efectueze acţiuni procesuale în cauza penală. Or, în mod 
evident părţile în procesul penal nu au această prerogativă. 

De altfel, poziţia respectivă a fost confirmată şi de către 
jurisprudenţă. Un exemplu în acest sens îl oferă cauza penală de învinuire a 
lui XXX de comiterea infracţiunilor prevăzute de art. art. 324 alin. (2) lit. 
„c”, 330 alin. (1) Cod penal. În această cauză, instanţa a reţinut că 
„interceptarea convorbirii telefonice efectuate de către partea vătămată 
YYY la dictafonul telefonului său mobil şi prezentată organului de urmărire 
penală, probă la care face referire partea acuzării în sensul celei ce dovedeşte 
precum că vinovăţia lui XXX, instanţa de fond justificat a respins-o ca probă 
dat fiind faptul, că această interceptare a fost efectuată încă până la pornirea 
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urmăririi penale de către o persoană neabilitată cu acest drept, fiind încălcate 
prevederile art.93 alin.(2), (4) Cod de procedură penală (2002)”7. 

Situaţia, însă, după noi, capătă o cu totul altă coloratură odată cu 
modificările menţionate supra. Or dacă în forma iniţială în normele procesual 
penale la care ne-am referit ale actualului Cod de procedură penală atât 
aspectele legate de sarcina cât şi de administrarea probei erau relativ clare, 
fiind preluate practic fără schimbări din Codul de procedură penală în 
redacţia anului 1961, atunci odată cu modificările legislative operate, deşi a 
fost păstrat sistemul limitativ8 al mijloacelor de probă, totuşi acesta a fost 
supus unor modificări esenţiale. Astfel, prin Legea nr. 66 din data de 
05.04.2012, în Codul de procedură penală a fost introdusă secţiunea 5-a, 
Activitatea specială de investigaţii, cu impact asupra algoritmului tradiţional 
al probatoriului procesual penal. În consecinţă, în procesul penal a apărut nu 
doar un nou subiect - ofiţerul de investigaţii din cadrul subdiviziunilor 
specializate, înzestrat cu sarcina probei în procesul penal, dar a suferit 
modificări inclusiv procedura de administrare a probelor, prin introducerea 
în legislaţia procesual penală a măsurilor speciale de investigaţii, inclusiv 
completarea art. 93 Cod de procedură penală (2002), cu un nou mijloc de 
probă - actele procedurale în care se consemnează rezultatele măsurilor 
speciale de investigaţii şi anexele la ele, inclusiv stenograma, fotografiile, 
înregistrările şi altele. 

Evoluţia respectivă a continuat cu modificările legislative operate 
prin Legea nr. 49 din data de 30.03.2017, ca rezultat al cărora în legislaţia 
procesual penală au fost introduse prevederile referitoare la recuperarea 
bunurilor infracţionale, dar şi obligarea organului de urmărire penală, 
conform prevederilor art. 258 alin. (3) Cod de procedură penală (2002), de a 
dispune, prin delegaţie, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale 
efectuarea investigaţiilor financiare paralele în vederea urmăririi bunurilor 
infracţionale, acumulării probelor cu privire la acestea şi indisponibilizării lor 
în cazurile prevăzute la art.2292 alin.(2) Cod de procedură penală (2002). 
Conform acestei norme, în cazul urm!ririi penale cu privire la una sau mai multe 
infrac"iuni dintre care cel pu"in una este prev!zut! la art.141, 144, 158, 164, 165, 
1651, 1661, 167, 168, 1812, 206, 2171, 2173, 218, 220, 239–240, 2421–244, 248, 249, 259, 
260, 2602–2604, 2606, 279, 283, 284, 324–329, 3301, 3302, 332–3351, 3521 #i 3621 din 
Codul penal, precum #i în cazul infrac"iunilor comise cu folosirea situa"iei de 
serviciu prev!zute la art.190 #i 191 din Codul penal, organul de urm!rire penal! 
dispune, prin delega"ie, Agen"iei de Recuperare a Bunurilor Infrac"ionale urm!rirea 

 
7 Decizia Curții de Apel Bălți din data de 24.01.2013, dosarul 1a-41/13, [Online] 

la 
https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/39bb14fa-d69d-e211-95d0-
00215ae003e7, accesat 02.05.2022. 

8 I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedur! penal!. Partea general!, ed. a II-a, 
Editura Universul Juridic, București, 2015, p. 449. 
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bunurilor infrac"ionale, acumularea probelor cu privire la acestea. Agenţia de 
Recuperare a Bunurilor Infracţionale ca rezultat al executării acestei 
delegaţii informează, prin procesul-verbal de consemnare a rezultatelor 
investigaţiilor financiare paralele, organul de urmărire penală despre 
măsurile întreprinse. Termenul de executare a delega"iei dispuse Agen"iei de 
Recuperare a Bunurilor Infrac"ionale nu poate dep!#i termenul rezonabil al 
urm!ririi penale, în#tiin"ând-se, la fiecare 60 de zile, organul de urm!rire penal! 
despre rezultatele investiga"iilor financiare paralele desf!#urate în vederea 
recuper!rii bunurilor infrac"ionale. Concomitent a fost modificat şi art. 93 Cod 
de procedură penală (2002) prin introducerea unui nou mijloc de probă - 
procesul-verbal de consemnare a rezultatelor investigaţiilor financiare 
paralele. Modificările normative menţionate raportate la prevederile art. 96 
alin. (1) pct. 4 şi 5 Cod de procedură penală (2002), în conformitate cu care, 
în cadrul urm!ririi penale #i judec!rii cauzei penale trebuie s! se dovedeasc!: 

4) caracterul #i m!rimea daunei cauzate prin infrac"iune; 
5) existen"a bunurilor destinate sau utilizate pentru s!vâr#irea infrac"iunii 

sau dobândite prin infrac"iune, indiferent de faptul cui ele au fost transmise, ne 
înclină să credem că legiuitorul nu doar a ales să introducă în procesul penal 
un nou actor antrenat în procesul de administrare a probelor, dar pentru 
anumite categorii de probe anume acest organ a fost cu competenţa 
exclusivă. Concomitent abordarea în cauză a limitat proporţional 
posibilitatea de acţiune a organului de urmărire penală. Conform 
prevederilor art. 6 pct. 4/4 Cod de procedură penală, bun infrac"ional, este acel 
bun care poate fi pus sub sechestru în conformitate cu prevederile prezentului cod, 
precum #i bun care poate fi supus confisc!rii speciale sau confisc!rii extinse. 

Prin modificările operate prin legea nr. 179 din data de 26.07.2018, 
legiuitorul a recunoscut în calitate de mijloace de probă procesele-verbale de 
consemnare a opiniei organului de control de stat al activităţii de 
întreprinzător, emisă conform prevederilor art.2761 Cod de procedură penală 
(2002), dacă nu a fost expusă într-un proces-verbal de control, dar şi 
procesul-verbal de control, întocmit în cadrul controlului de stat asupra 
activităţii de întreprinzător, un alt act de control/administrativ cu caracter 
decizional, întocmit de un organ de control în rezultatul unui control efectuat 
conform legislaţiei speciale în vigoare. Iar la alin. (3) art. 93 Cod de 
procedură penală (2002), în calitate de subiect abilitat cu dobândirea 
probelor au fost adăugate şi organele de control de stat.  

Intervenţiile legislative de aceeaşi natură au continuat prin legea nr. 
49 din data de 01.10.2018, când în categoria subiecţilor pe seama cărora s-a 
pus sarcina probei au fost introduse şi organele de constatare. Prin această 
lege au fost operate modificări şi la art. 273 alin. (2) Cod de procedură penală 
(2002) şi, în conformitate cu prevederile sale, actele de constatare întocmite 
de organele de constatare au fost recunoscute ca mijloace de probă. 
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O analiză sumară asupra celor expuse supra scoate în evidenţă faptul 
că, pe lângă organul de urmărire penală ca subiect în atribuţiile căruia intră 
strângerea probelor în faza de urmărire penală, legislatorul a introdus şi alţi 
participanţi, cum ar fi ofiţerii de investigaţii, organele de constatare, organul 
de control de stat al activităţii de întreprinzător, dar şi Agenţia de 
Recuperare a Bunurilor Infracţionale, care, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, au atribuţii similare. Mai mult, în anumite situaţii, acestora le aparţine 
practic competenţa exclusivă de colectare a probelor.  

Concomitent, chiar dacă din economia textelor de lege invocate 
rezultă că o parte dintre subiecţii menţionaţi ar putea participa în cadrul 
procesului penal doar până la pornirea urmăririi penale, în acelaşi timp chiar 
şi pentru organele a căror participare este posibilă pe parcursul procesului 
penal legiuitorul nu a prevăzut instrumente procesuale de administrare a 
probelor, astfel încât acestea să corespundă exigenţelor stipulate în art. 93 
alin. (1) Cod de procedură penală (2002). În consecinţă, întrebarea care 
necesită răspuns este dacă nu cumva legiuitorul a renunţat la vechiul concept 
în domeniu, şi dacă da, atunci cum se încadrează noile modificări legislative 
în algoritmul procesual penal existent.  

Conform opiniilor expuse de specialiştii în domeniu, cauza penală 
reprezintă activitatea procesual penală, desfăşurată în modul prevăzut de 
lege, în legătură cu un anumit fapt, şi care presupune că activitatea respectivă 
întotdeauna este efectuată de o anumită persoană, care desfăşoară procedura 
într-o cauză penală concretă, atât în faza prejudiciară cât şi în cea judiciară. 

Referitor la faza prejudiciară, o asemenea legătură între cauza penală 
şi persoana care o gestionează apare din momentul intentării acesteia şi 
respectiv a primirii în procedură, fiind caracteristică în special pentru 
procesul penal de tip continental. Respectiv prezenţa a două categorii „cauză 
penală” şi „persoană care instrumentează cauza penală” reprezintă o condiţie 
necesară a apariţiei, mişcării şi respectiv soluţionării cauzei penale.  

Logica acestor idei rezidă în aceea că dacă există o fază prejudiciară 
formalizată, nemaivorbind de faza de judecată care are anumite forme 
procesuale stricte, atunci efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi a altor 
acţiuni procesuale, dar şi adoptarea hotărârilor procesuale nu poate fi 
atribuită oricărei persoane cu funcţie de răspundere, împuternicită conform 
prevederilor procesual penale să desfăşoare urmărirea penală şi judecata, ci 
doar ofiţerului de urmărire penală ori judecătorului care are în procedură 
cauza9.  

Conform regulii generale, persoana care are în gestiune cauza penală 
dispune de competenţă exclusivă în efectuarea acţiunilor de urmărire penală, 
a altor acţiuni procesuale, dar şi în soluţionarea cauzei. De la această regulă 

 
9 $оловко %. и другие. &урс #головного процесса. 'зд. (татут, )осква, 2017, p. 

80.  
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pot exista anumite excepţii, cum ar fi posibilitatea de efectuare a unor acţiuni 
de urmărire penală de către conducătorul organului de urmărire penală, 
institutul delegaţiei etc.  

Toate acţiunile procesuale, atât de urmărire penală cât şi celelalte pot 
fi efectuate doar de către persoana în gestiunea căruia se află cauza penală10. 

Dacă însă e să revenim la modificările legislative enunţate, prin care 
de rând cu organul de urmărire penală, competenţi în domeniul administrării 
probelor în procesul penal au devenit, inclusiv, organele de constatare, 
organele de control de stat, ofiţerii de investigaţii şi nu în ultimul rând 
Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, atunci după noi problema 
ce apare în faţa legiuitorului şi care necesita soluţionare odată cu intervenţiile 
legislative ţine de două aspecte. Pe de o parte, este vorba de eficacitatea 
activităţilor investigative şi modul în care implicarea în procesul de strângere 
a probelor a mai multor entităţi poate aduce o plusvaloare eficienţei urmăririi 
penale, iar pe de altă parte şi, poate, mai important, în joc apare dreptul la un 
proces echitabil, cu toate atributele sale dezvoltate de jurisprudenţa CtEDO. 

Cu privire la primul aspect, conform unor opinii, cea mai importantă 
caracteristică a cercetării preliminare a infracţiunilor este caracterul său de 
căutare şi cognitiv. O infracţiune ca eveniment aflat în trecut poate fi 
descoperită şi cercetată numai dacă se cunoaşte imaginea adevărată a 
acestuia şi sunt dovedite toate faptele şi împrejurările relevante. 

Activitatea criminalistică, şi mai ales partea ce ţine de investigarea 
infracţiunilor, are o structură specifică proprie, care este una dintre cele mai 
complexe activităţi polivalente de căutare şi cognitive. Totodată, această 
activitate este împărţită în mai multe etape, cuprinde un număr semnificativ 
de acţiuni de investigare, activităţi operative de investigaţie, operaţiuni 
criminalistice, are mai mulţi subiecţi implicaţi în implementarea acesteia care 
presupun interacţiunea necesară. Elementele fundamentale ale structurii 
investigaţiei sunt reflectate în legea procesual penală.  

În calitate de nivel independent deseori este evidenţiată organizarea 
şi gestionarea investigaţiilor în cadrul unei entităţi investigative sau într-o 
regiune administrativă11. 

Relevantă, în contextul subiectului analizat, este necesitatea unei 
coeziuni interioare între entităţile implicate în investigaţie, şi desigur 
reflectarea celor mai importante aspecte ale acestei coeziuni în legislaţia 
procesual penală. 

Iar dacă e să trecem în revistă cadrul normativ relevant sub acest 
aspect, putem observa că reglementarea aspectelor legate de activitatea 

 
10 Idem, p. 82.  
11 *блоков +. и другие. &риминалистика. 'зд. ,ристь, )осква, 2005, pp. 

119-136.  
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organizaţională a investigaţiei, mai ales în situaţia în care în administrarea 
probelor reprezintă prerogativa mai multor entităţi, lasă de dorit.  

În acest registru prezintă interes poziţiile diametral opuse expuse de 
către Curţile Constituţionale ale României şi Republicii Moldova privind 
implicarea altor subiecţi în afara organelor judiciare în procesul de 
administrare a probelor. Aceste opinii, după noi, urmează a fi luate în calcul 
cu consecinţele de rigoare pentru cadrul normativ naţional care solicită mai 
multe intervenţii legislative în acest sens.  

Cu privire la participarea altor persoane decât organele de urmărire 
penală în procesul de strângere a probelor, instanţa de contencios 
constituţional a României a apreciat că dispoziţiile art. 142 alin. (1) NCPP 
rom.12 sunt neconstituţionale, întrucât permit punerea în executare a 
mandatelor de supraveghere tehnică de alte organe specializate ale statului 
care nu sunt organe de urmărire penală; astfel, s-a apreciat că este justificată 
opţiunea legiuitorului ca mandatul de supraveghere tehnică să fie pus în 
executare de procuror şi de organele de cercetare penală, care sunt organe 
judiciare, conform art. 30 NCPP rom., precum şi de către lucrătorii 
specializaţi din cadrul poliţiei, în condiţiile în care aceştia pot deţine avizul de 
ofiţeri de poliţie judiciară, în condiţiile art. 55 alin. (5) NCPP rom.; aceasta 
op"iune nu se justific!, îns!, în privin"a includerii, în cuprinsul art. 142 alin. (1) 
NCPP rom., a sintagmei „alte organe specializate ale statului", neprecizate în 
cuprinsul Codului de procedur! penal! sau în cuprinsul altor legi speciale13.  

O poziţie diametral opusă la acest subiect a fost exprimată de către 
Curtea Constituţională a Republicii Moldova, care, examinând sesizarea 
referitoare la rolul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale în 
procesul penal, în special abilitarea acesteia cu dreptul de a adopta acte 
procesuale, de a efectua investigaţii financiare paralele (care includ acţiunile 
de urmărire penală şi măsurile speciale de investigaţii conform art. 6 pct. 
20/1 Cod de procedură penală (2002)), dar şi de a administra probe, nu a 
constatat existenţa unor probleme de constituţionalitate.  

În special, Curtea Constituţională a Republicii Moldova a reţinut că 
„prevederile contestate nu reclamă vreo problemă de constituţionalitate din 
perspectiva prezumţiei de nevinovăţie, a dreptului de proprietate, precum şi 
a dreptului la apărare”14. 

 
12 Codul de procedură penală al României, adoptat prin Legea nr. 135/2010, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010. 
13 Decizia Curții Constituționale a României, nr. 51 din 16.02.2016, [Online] la 

https://www.universuljuridic.ro/curtea-constitutionala-publicat-decizia-nr-51-2016-
referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-dispozitiilor-art-142-punerea-execut
are-mandatului-de-supraveghere-tehnica/, accesat 04.05.2022.  

14 Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova din data de 26.01.2021 
pe marginea sesizărilor nr. 171g/2020 și nr. 191g/2020, [Online] la https:// 
constcourt.md/public/ccdoc/decizii/d_11_2021_171g_191g__2020_rou.pdf?fbclid=I
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Abordarea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, după noi, 
este cel puţin discutabilă, dar asupra ei nu insistăm în cadrul prezentului 
demers.  

4. Concluzii 
Astfel, am dori să atragem atenţia în cadrul acestui demers asupra 

faptului că, odată ce legiuitorul a înţeles să crească numeric subiecţii 
competenţi să administreze probe în procesul penal, este crucial ca 
activitatea acestora să fie una coordonată, în caz contrar, în mod inevitabil, 
cantitatea nu va echivala cu calitatea. Or, la moment este greu de înţeles ce 
anume, în afara bunăvoinţei, poate determina efortul conjugat al acestor 
subiecţi în investigarea unei cauze penale, situaţia devenind şi mai complicată 
acolo unde prin voinţa legiuitorului stabilirea anumitor circumstanţe a fost 
pusă pe seama altor organe decât cele de urmărire penală, deseori făcând 
parte din diferite entităţi publice. 

O altă problemă, după noi nu mai puţin importantă, şi care spre 
regret a scăpat atenţiei, inclusiv a Curţii Constituţionale, ţine de faptul că 
restul subiecţilor la care se referă legislaţia procesual penală (cu excepţia 
organului de urmărire penală), de regulă „administrează” probele în afara 
cadrului procesual penal, şi până la pornirea procesului penal, în consecinţă 
asigurarea dreptului la un proces echitabil pare a fi o sarcină insurmontabilă. 
Iată de ce considerăm necesare intervenţii legislative în vederea remedierii 
inadvertenţelor evidenţiate. 
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