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Tactica apărării în sistemul criminalisticii  

Defense tactics in the system of forensics  
Tatiana Vizdoag!1 , Lucia Rusu2  

Rezumat: Activitatea apărătorului în procesul penal este nemijlocit legată de 
principiul asigurării dreptului persoanei la apărare. Or, acest principiu permite 
combaterea învinuirilor înaintate neîntemeiat de organele de urmărire, prezentarea 
probelor în vederea demonstrării nevinovăţiei inculpatului, obţinerea unei atenuări 
corespunzătoare a răspunderii pentru fapta comisă. Asigurarea dreptului 
învinuitului, inculpatului la apărare constă, în primul rând, în obţinerea unei asistenţe 
juridice oportune şi calificate, care poate fi asigurată prin participarea apărării în 
cauzele penale. Inculpatul îşi poate realiza dreptul la apărare doar dacă cunoaşte, în 
deplină măsură, conţinutul şi caracterul învinuirii ce i se aduce. Legea nu doar că 
proclamă dreptul persoanei la apărare, dar şi obligă reprezentanţii organelor de 
drept să asigure realizarea acestui drept. Dreptul inculpatului la apărare contribuie 
nu doar la protecţia intereselor sale legitime, ci este direcţionat şi spre realizarea 
corespunzătoare a sarcinilor caracteristice justiţiei penale. Evoluţia practicii şi 
ştiinţei juridice convingător ne demonstrează că anume contradictorialitatea 
reprezintă unica cale corectă pe direcţia stabilirii adevărului. Or, la momentul de faţă, 
principiul contradictorialităţii ocupă o poziţie cheie în cadrul procesului penal, în 
virtutea cărui fapt se înregistrează a necesitate stringentă a cercetărilor în domeniul 
particularităţilor tactice ale activităţii părţilor apărării şi acuzării. În conţinutul 
acestui studiu a fost întreprinsă o modestă încercare de a expune şi analiza 
activitatea avocatului-apărător în procesul penal de pe poziţiile realizărilor şi perfor-
manţelor tacticii criminalistice. 

Cuvinte-cheie: criminalistică, tactică, procedeu, apărare, acuzare, avocat-apărător, 
urmărire penală, drept la apărare, justiţie, adevăr, contradictorialitate, bănuit, 
învinuit, inculpat, proces penal, drepturi şi libertăţi, nevinovăţie, protecţie, judecată, 
probe, probatoriu, cauză penală, funcţii procesuale 

Abstract: The activity of the defense lawyer in the criminal process is directly 
related to the principle of ensuring the person's right to defense. However, this 
principle makes it possible to combat unjustified allegations advanced by the 
investigating authorities, to present evidence in order to prove the innocence of the 
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defendant and to obtain a proper mitigation of liability for the deed committed. 
Ensuring the right of the accused or the defendant to the defense consists, first of all, 
in obtaining a timely and qualified legal assistance, which can be ensured by the 
participation of the defense in criminal cases. The defendant can exercise his right to 
defense if he knows, to a full extent, the content and character of the accusation 
brought against him. The law not only proclaims the person's right to defense, but 
also obliges the representatives of the law enforcement bodies to ensure the exercise 
of this right. The defendant's right to defense contributes not only to the protection 
of his legitimate interests, but is also directed towards the proper performance of the 
characteristic tasks of criminal justice. The evolution of legal practice and science 
convincingly demonstrates that the adversarial proceedings are the only correct way 
to establish the truth. However, at present, the adversarial principle occupies a key 
position in the criminal proceedings, by virtue of which there is an urgent need for 
research in the field of tactical features of the activity of the parties to the defense 
and prosecution. In the content of this study, a modest attempt was made to expose 
and analyze the activity of the defense lawyer in the criminal trial from the positions 
of achievements and performances of forensic tactics. 

Keywords: forensics, tactics, procedure, defense, accusation, defense attorney, 
criminal prosecution, right to defense, justice, truth, adversarial principle, suspect, 
accused, defendant, criminal trial, rights and freedoms, innocence, protection, trial, 
evidentiary items, evidence, criminal case, procedural functions 

1. Introducere 
Evoluţia statului de drept a generat stringenta necesitate a cetăţenilor 

şi organizaţiilor la serviciile de asistenţă juridică calificată, ceea ce, la rândul 
său, în repetate rânduri, a maximalizat cererea de asistenţă juridică acordată 
de avocaţi, profesionişti pregătiţi în acest sens, în vederea acordării ajutorului 
vizat, aceasta figurând ca un element de bază al sistemului de protecţie 
juridică şi respectare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 
persoanelor fizice şi juridice3. Dintre multitudinea drepturilor proclamate, de 
care trebuie să beneficieze omul, un loc important îl are dreptul la apărare şi 
asistenţa juridică. O problematică distinctă, de importanţă ştiinţifico-practică 
majoră, o constituie acordarea asistenţei juridice de către avocat pe parcursul 
urmăririi penale. Acordarea asistenţei juridice se înscrie printre garanţiile ce 
trebuie să însoţească persoana care participă la efectuarea actelor de 
urmărire penală, mai ales a celor care afectează viaţa privată a persoanei, 
precum şi în caz de aplicare a măsurilor de constrângere procesuală4. 

 
3 Gh. Amihalachioaie, V. Rusu, S. Gavajuc, Legea Republicii Moldova „Cu privire la 

avocatur!”, nr. 1260-XV din 19.07.2002” (Comentariu), în Avocatul Poporului, nr. 
10-12/2014, p. 21; A. !алоганов, "#$%&'$()*+,- #$,$*-. // "двокатская практика, 
№1/2003, p. 3. (A. Galoganov, Vstupitelinaia statia. // Advocatscaia practica, 
№1/2003, p. 3.). 

4 I. Vesco, Acordarea asisten.ei juridice de c!tre avocat în faza urm!ririi penale, 
Autoreferatul tezei de doctor în drept, Chișinău, 2011, p. 3. 
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S-a spus – şi nu de puţine ori – că avocatura ar fi tot atât de veche ca 
şi magistratura, tot atât de nobilă ca şi virtutea şi tot atât de necesară ca şi 
justiţia5. Prin menirea sa, apărarea este considerată o adevărată instituţie de 
drept public, de o egală importanţă cu acuzarea de stat. Societatea este 
cointeresată ca aceste două instituţii să poată participa la realizarea justiţiei 
represive, asigurându-li-se drepturi şi garanţii egale, adică tot ce poate fi mai 
util pentru a face dreptate6. Apărarea există doar acolo şi atunci când avem o 
învinuire reală sau potenţială. Apărarea reprezintă reacţia la învinuire, 
apariţia ei fiind determinată de prezenţa acuzării7. Conflictul ireconciliabil cu 
învinuirea este unicul şi principalul motiv care determină antrenarea 
apărătorului în procesul penal. Rezultatul obiectiv al aprecierii tezei şi 
antitezei, al confirmării şi negării trebuie să se materializeze în cadrul 
activităţii judiciare. Formarea antitezei în apărare reprezintă scopul şi 
sarcinile de bază ale apărării, în special ale apărătorului - avocat profesionist. 

2. Conceptul de ap!rare în procesul penal 
Conceptul de „apărare” în procesul penal, în sens larg, reprezintă 

activitatea conştientă, bine determinată, atât a bănuitului, învinuitului, cât şi a 
apărătorului, reprezentantului legal, îndreptată spre descoperirea 
circumstanţelor care pot achita persoana, care exclud sau atenuează 
răspunderea, care asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei”8. 

Stabilirea circumstanţelor care vorbesc în favoarea învinuitului 
reprezintă unul din scopurile procesului penal. Respectiv, activitatea 
apărătorului, axată pe stabilirea acestor circumstanţe, nu este contrară 
obiectivelor şi scopurilor procesului penal, nu urmăreşte protejarea 
infractorului, (cum se susţine fără just temei de frecvente ori), ci asigură 
realizarea unor obiective strict stabilite de lege. Această activitate reprezintă 
un element inalienabil, legal şi necesar al probatoriului procesual-penal9. 

Studiul cadrului juridico-procesual privind activitatea avocatului în 
procesul penal se impune şi din motive pur practice, deoarece statul îşi 

 
5 C. Carp, D. Panaite, Ghidul avocatului de succes, Editura ALL BECK, București, 

2003, p. 5. 
6 T. Vizdoagă, Ap!rarea în cauze penale, CEP USM, Chișinău, 2020, p. 5. 
7 #. $. $трогович, /0,12 231'+-(4252 +, 6,7'$% ' &0(6%4&8'- +(1'+21+2#$', 

#осква, 1984, p. 71. (M. S. Strogovici, Pravo obvibneaemogo na za9itu i prezum.ia 
nevinovnosti, Moscova, 1984, p. 71). 

8 %. & $тецовский, :52)21+2-&028(##%,)*+,- ;(-$()*+2#$* 6,7'$+'<,, #осква, 
1980, р. 3. (Iu. I. Stețovschi, Ugolovno-pro.essualinaia deiatelinosti za9itnica, Moscova, 1980, 
p. 3). 

9 %. '. (ореневский, !. ). )адва, :=,#$'( 6,7'$+'<, 1 ;2<,6>1,+''. 
&здательство %*&$+,, #осква, 2004, р. 10. (Iu. V. Corenevschii, G. P. Padva, 
Uciastie za9itnica v docazâvanii. Izdateliscto IURIST, Moscova, 2004, p. 10.). 
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modifică în permanenţă legislaţia în domeniu, fiind în căutarea unor soluţii 
optimale şi durabile10. În aceste condiţii, apărarea poate fi eficientă doar 
atunci când persoana care o realizează nu este antrenată nemijlocit în 
conflictul de drept penal şi procesual-penal, având posibilitatea să observe şi 
să aprecieze cele ce se întâmplă de pe propria poziţie. O asemenea persoană 
în condiţiile procesului penal este avocatul profesionist. Din cercul de 
persoane nominalizate supra, doar una îşi materializează obligaţiunile de 
apărare în virtutea datoriei sale profesionale şi a funcţiei procesuale pe care o 
exercită. Această persoană este avocatul – apărător al bănuitului, 
învinuitului, inculpatului, pentru care exercitarea apărării în cauzele penale 
reprezintă unicul scop şi sens al participării în procesul penal11. În aceste 
condiţii, anume avocatul figurează în calitate de subiect al tacticii apărării 
profesionale în procesul penal. 

Dreptul la apărare şi asistenţă juridică, ca drept fundamental, este 
garantat, cel puţin formal, acesta reieşind din multitudinea de norme juridice 
de drept material sau procesual, care se referă la conţinutul, exercitarea şi 
garanţiile acestuia. Legislaţia Republicii Moldova privind asigurarea 
dreptului la apărare şi asistenţa juridică, în cadrul cauzelor penale, se 
plasează la nivelul normelor juridice internaţionale şi ale Uniunii Europene, 
ceea ce reflectă structurile şi principiile democratice ale statului de drept12. 

Prin recunoaşterea şi garantarea exercitării efective a dreptului la 
apărare al inculpatului, prin asistarea sa de către un avocat cu pregătirea 
adecvată ca cea a acuzatorului, se armonizează cele două interese publice – 
acuzarea şi apărarea13. 

3. No"iunea de „tactic! a ap!r!rii” 
În ultimii ani, problemele referitoare la instituţia apărării în procesul 

penal (inclusiv şi cele cu aspect criminalistic) sunt supuse unor cercetări 
substanţiale în comparaţie cu perioada anterioară. Totodată, dacă ne vom 
referi la teoria şi practica apărării profesionale în cauzele penale, vom 
constata că în marea majoritate a lucrărilor de specialitate unii autori 
folosesc noţiunea de „tactic! a ap!r!rii” nu în calitate de categorie ştiinţifică, 
ci ca descriere a unei activităţi exercitate de avocaţi. 

 
10 I. Vesco, op. cit., p. 3. 
11 #. -. .аев, ?,<$'=(#<'( 2#+21> ;(-$()*+2#$' ,;12<,$,-6,7'$+'<, 1 

%52)21+24 #%;2&02'612;#$1( @2##'' ($(20'- ' &0,<$'<,). /иссертация на 
соискание ученой степени доктора юридических наук, 'оронеж, 2005, p. 49. (M. 
O. Baev. Tacticeschie osnovî deiatelinosti advocata-za9itnica v ugolovnom sudoproizvodstve 
Rossii (teoria i practica). Dissertația na soiscanie ucionoi stepeni doctora iuridiceschih 
nauc, Boronej, 2005, p. 49). 

12 I. Vesco, op. cit., p. 22. 
13 T. Vizdoagă, op. cit., p. 6. 
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Noţiunea de „tactică” a venit în jurisprudenţă din arta militară, unde 
este definită ca parte componentă a artei militare care se ocupă cu studiul, 
organizarea, pregătirea şi ducerea luptei pentru a îndeplini cu maximum de 
eficacitate scopurile fixate. Tactica, în sens general, reprezintă un complex, 
un sistem de procedee, recomandări direcţionate, de regulă, spre soluţionarea 
scopurilor intermediare. 

Oportunitatea utilizării acestui termen în criminalistică poate ridica 
semne de întrebare. Totuşi, existenţa elementelor precum planificare, noţiuni 
generale cu privire la organizare, procedee de realizare efectivă a diferitor 
operaţiuni caracteristice acţiunilor de urmărire penală, operaţiunilor şi 
combinaţiilor tactice, elaborate în cadrul tacticii criminalistice, justifică 
utilizarea acestui termen14. 

Iniţial, vom atrage atenţie asupra faptului că tactica criminalistică 
reprezintă un ansamblu de teze ştiinţifice destinate organizării şi guvernării 
anchetei penale, pregătirii şi desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de 
urmărire penală, în vederea constatării la timp şi cu certitudine a faptelor ce 
constituie infracţiuni, identificării făptuitorilor şi determinării împrejurărilor 
în care s-a activat. 

Din definiţia enunţată rezultă două probleme ale tacticii criminalistice: 
cea a metodelor de organizare şi conducere a activităţii de urmărire penală şi 
cea a procedeelor de pregătire şi desfăşurare a activităţilor procedurale de 
colectare şi utilizare a probelor necesare dovedirii faptei penale şi vinovăţiei 
celor care au comis-o. 

Procedeele specifice destinate pregătirii şi efectuării actelor de urmărire 
penală se numesc procedee tactice. Prevederile ştiinţifice privind alegerea şi 
modul de aplicare a lor, în funcţie de situaţiile concrete avute în cercetare, de 
modul de comportare a persoanelor implicate în proces, au fost calificate drept 
recomand!ri tactice15. 

În aspectul său actual, tactica criminalistică cuprinde două elemente: 
tezele generale ale tacticii criminalistice şi tactica unor acţiuni de urmărire 
penală. Tezele generale au menirea de a contribui la eficacitatea cercetării 
faptei prejudiciabile în ansamblu, iar procedeele tactice de a spori tehnologia 
şi rezultatele acţiunilor de urmărire penală aparte16. 

Totalitatea metodelor şi procedeelor ce constituie tactica 
criminalistică se fundamentează pe dispoziţiile legii procesual-penale cu 
privire la mijloacele de probă şi la diferitele activităţi de cercetare penală17. 

 
14 T. Osoianu, D. Ostavciuc, Iu. Odagiu, C. Rusnac, Tactica ac.iunilor de urm!rire 

penal!, Editura Cartea Militară, Chișinău, 2020, p. 10. 
15 S. Doraș, Criminalistica, Editura Cartea Juridică, Chișinău, 2011, p. 266. 
16 M. Gheorghiță, Tratat de criminalistic!, F.E.P. Tipografia centrală, Chișinău, 2017, 

p. 300. 
17 C. Aionițoaie, T. Stănică, Gh. Vasile, Tactica criminalistic!, Serviciul Editorial 

și Cinematografic, București, 1989, p. 10. 
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În continuare, vom trece în revistă câteva definiţii ale conceptului de 
„tactic! a ap!r!rii”. În opinia lui Gh. Şafir, „dacă metodica apărării reprezintă, 
în esenţă, un sistem de reguli şi procedee obligatorii pentru avocat în 
activitatea sa de succes, apoi tactica acţiunilor apărătorului este ceva mai 
mult decât simpla aplicare a regulilor. Or, acestea reprezintă măiestria 
aplicării lor, o asemenea îmbinare şi amplasare a metodelor legitime de 
apărare care permit apărătorului să-şi îndeplinească obligaţiunile sale 
profesionale în cele mai bune condiţii18.  

Autorul V. Titarenco susţine că „tactica apărării reprezintă 
corectitudinea, oportunitatea selectării şi realizării calificate a procedeelor şi 
mijloacelor legale de apărare, care în anumite condiţii de desfăşurare a 
procesului penal contribuie la realizarea sarcinilor trasate de legea 
procesual-penală de către avocat”19. 

Cercetătoarea T. Varfolomeeva ne pune la dispoziţie următoarea 
definiţie a tacticii apărării: „Ea reprezintă un set de recomandări referitoare 
la elaborarea unei variante optime a asistenţei juridice şi realizarea ei în 
anumite condiţii, prin procedee cât se poate de eficiente de exercitare a 
acţiunilor privind apărarea drepturilor şi intereselor persoanei, create, 
materializate în baza realizărilor ştiinţelor juridice şi a experienţei practice a 
avocatului-apărător”20. Gh. Vorobiov exprimă părerea că „tactica apărării 
este constituită dintr-un sistem de prevederi şi recomandări ştiinţifice, axate 
pe realizarea optimă a funcţiei apărării în procesul penal”21. Tactica, stilul 
apărării exercitate de avocat se referă, în genere, la particularităţile 
individuale ale personalităţii avocatului-apărător”22. 

Fără a comenta aceste opinii, vom propune o definiţie proprie a 
tacticii apărării: „Tactica ap!r!rii profesionale în cauzele penale reprezint! un 
subsistem al tacticii criminalistice, constituit! din procedee, combina"ii, opera"iuni #i 

 
18 !. #. 0афир, "2&02#> 6,7'$> &2 %52)21+>4 ;(),4. 1енинград, 1967, pp. 

71-72 (G. M. Șafir, Voprosî za9itî po ugolovnîm delam, Leningrad, 1967, pp. 71-72). 
19 '. '. +итаренко, "2&02#> $,<$'<' %=,#$'- 6,7'$+'<, 1 &02'612;#$1( 

#)(;#$1(++>A ' #%;(3+>A ;(B#$1'B. // (риминалистика и судебная экспертиза. 
'ыпуск 19, (иев, 1979, p. 34. (V. V. Titarenco. Voprosî tactici uciastia za9itnica v 
proizvodstve sledstvennîh i sudebnîh deistvii. // Criminalistica i sudebnaia expertiza, 
Vâpusc 19, Kiev, 1979, p. 34). 

20 +. '. 'арфоломеева, C0'4'+,)'#$'<, ' &02D(##'2+,)*+,- ;(-$()*+2#$* 
6,7'$+'<,, (иев, 1979, p. 75. (T. V. Varfolomeeva, Criminalistica 9i profesionalinaia 
deiatelinosti za9itnica, Kiev, 1979, p. 75). 

21 !. ". 'оробьев, ?,<$'<, ' &#'A2)25'=(#<'( 2#23(++2#$' #%;(3+>A ;(B#$1'B, 
(раснодар, 1986, p. 11. (G. A. Vorobiov, Tactica i psihologhiceschie osobennosti 
sudebnîh deiistvii, Crasnodar, 1986, p. 11). 

22 ". '. 'оробьев, ". '. )оляков, %. '. +ихомиров, ?(20'- ,;12<,$%0>, 
#осква, 2002, p. 80. (A. V. Vorobiov, A. V. Poleacov, Iu. V. Tihimirov, Teoria 
advocaturî, Moscova, 2002, p. 80.). 
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recomand!ri, elaborate în baza prevederilor #tiin"ifice ale tacticii criminalistice, refe-
ritoare la colectarea, prezentarea, examinarea #i folosirea admisibil! #i ra"ional! de 
c!tre avocat a informa"iilor probatorii care pot achit! persoana sau îi atenueaz! r!s-
punderea, care asigur! drepturile #i interesele clientului în condi"iile unei împotriviri 
poten"iale, reale, nemijlocite sau mijlocite din partea persoanelor care se opun 
ap!r!rii în condi"iile exercit!rii func"iilor sale procesual-penale”. 

4. Con"inutul tacticii ap!r!rii profesionale în cauzele penale 
Trecând la examinarea conţinutului tacticii apărării profesionale în 

cauzele penale (tactica apărării), vom atrage atenţia la următoarele aspecte. 
În primul rând, asupra ei exercită o influenţă substanţială, formându-i 
conţinutul, un şir de factori aflaţi în interconexiune, derivaţi din statutul 
juridic al avocatului în procesul penal şi reglementarea juridică a activităţii 
lui. Acest fapt este unul absolut firesc, deoarece legea procesual-penală nu 
doar că materializează forma în care poate exista conţinutul tactic, dar 
reprezintă şi baza juridică a tacticii criminalistice, în general, şi a tacticii 
apărării, în particular23. 

La aceşti factori putem atribui următoarele momente: 
a) Funcţia procesual-penală a apărării constă în clarificarea circums-

tanţelor care îl achită pe bănuit, învinuit, inculpat, care atenuează 
răspunderea lor, precum şi în acordarea asistenţei juridice necesare; 

b) Apărătorul nu doar că este în drept, dar este şi obligat să 
folosească în procesul exercitării funcţiei sale procesuale toate mijloacele şi 
metodele de apărare neinterzise şi prevăzute de lege. Cu referire la acest 
aspect, considerăm că este necesar a completa prevederile alin. (1) din art. 67 
din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, expunând prima frază 
din acest aliniat în următoarea redacţie: „Ap!r!torul este persoana care, pe 
parcursul procesului penal, reprezint! interesele b!nuitului, învinuitului, 
inculpatului, îi acord! asisten"! juridic! prin toate mijloacele #i metodele neinterzise 
de lege, în vederea identific!rii circumstan"elor care pot achita persoana sau atenua 
r!spunderea acesteia”; 

c) În scopul administrării probelor, apărătorul admis în procesul 
penal este în drept: 

1. să solicite şi să prezinte obiecte, documente şi informaţii necesare 
pentru acordarea asistenţei juridice, inclusiv să poarte convorbiri cu 
persoanele fizice dacă acestea sunt de acord să fie audiate în modul stabilit de 
lege; 

2. să solicite certificate, caracteristici şi alte documente din diverse 
organe şi instituţii competente, în modul stabilit; 

 
23 #. -. .аев, op. cit., p. 53. 
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3. în interesul asistenţei juridice, să solicite, cu consimţământul 
persoanei pe care o apără, opinia specialistului pentru explicarea chestiunilor 
care necesită cunoştinţe speciale; 

d) Apărătorul nu acţionează în calitate de subiect al aprecierii 
probelor conform propriei convingeri; 

e) Apărătorul nu figurează în calitate de subiect obligatoriu al 
verificării probelor; 

f) Drepturile şi obligaţiile apărătorului, la diferite faze şi etape ale 
procesului penal, sunt reglementate, conturate, restrânse şi fixate prin lege; 

g) Avocatul nu poate renunţa la apărarea bănuitului, învinuitului, 
inculpatului pe care şi-a asumat-o decât în condiţiile stipulate în lege; 

h) Apărătorul nu poate acorda asistenţă într-o cauză penală 
persoanelor ale căror interese sunt contradictorii. 

Avocatul beneficiază de anumite drepturi, dar obligaţiile pe care le 
are cântăresc mult mai greu în balanţă şi sunt considerabil mai multe decât 
cele impuse cetăţeanului de rând24. 

Dacă, în temeiul acestor factori şi a altor factori structurali vom încerca 
să trasăm conţinutul tacticii apărării apoi, în primul rând, este necesar să 
vorbim despre necesitatea elaborării şi studierii ei în raport cu elementele 
componente ale activităţii apărătorului în privinţa exercitării funcţiei sale în 
cadrul probatoriului procesual-penal – colectarea, examinarea, folosirea şi 
prezentarea probelor. 

În aceste condiţii, putem identifica în calitate de elemente 
constitutive, de sine stătătoare, următoarele componente din activitatea 
avocatului: tactica examinării (cercetării); tactica folosirii; tactica colectării şi 
tactica prezentării probelor de către avocat. 

Primele două componente ale apărării sunt, în mare parte, analogice 
elementelor constitutive ale tacticii urmăririi penale, fapt ce ne oferă 
posibilitatea efectuării unor cercetări ştiinţifice şi a unor interpretări 
corespunzătoare în acest domeniu. 

Tactica colectării probelor este una specifică. De frecvente ori, 
apărătorul nu este un subiect valoros al probatoriului în cadrul procesului 
penal. După cum reiese din prevederile art. 100, alin. (2) din Codul de 
procedură penală al Republicii Moldova, apărătorul are dreptul la 
administrarea (strângerea) de sine stătătoare a probelor ceea ce, în mod 
evident, presupune o anumită dezvoltare a unei contradictorialităţi reale în 
materia asigurării reale a dreptului la apărare în procesul urmăririi penale. 
Totodată, suntem puşi în faţa unor întrebări pe care teoria şi practica 
procesului penal încă nu le-a soluţionat, şi anume: 

 
24 C. I. Stoica, J. H. Webster, Avocatul român în sistemul de drept european, Editura 

All Educational S.A., București, 1997, p. 85. 
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a) care este forţa probatorie a explicaţiilor obţinute în rezultatul 
convorbirii cu anumite persoane? 

b) sunt obligate organele de urmărire penală să prezinte apărătorului 
corpurile delicte şi alte obiecte în vederea antrenării specialiştilor la 
examinarea acestora? 

c) în absenţa unui mecanism corespunzător prevăzut de lege, care ar 
fi modalităţile de transformare a rezultatelor convorbirilor efectuate de 
apărător, conform prevederilor art. 100, alin. (2), pct. 3) din Codul de 
procedură penală al Republicii Moldova, în probe şi care sunt căile de 
„legalizare” a acestora în cauza penală? 

Prin intermediul convorbirilor, apărătorul identifică persoanele care 
posedă informaţii referitoare la circumstanţele ce urmează a fi dovedite în 
procesul penal, persoanele ale căror declaraţii pot contribui la exercitarea 
corespunzătoare a apărării. Cu acordul persoanei, apărătorul poate obţine 
explicaţii în scris sau poate să perfecteze un proces-verbal de audiere. În 
acelaşi timp, este necesar să reţinem că aceste convorbiri nu au statut de 
probă în cauză, deoarece informaţiile strânse de apărător nu sunt reflectate, 
materializate în forma procesuală corespunzătoare. Pentru aceasta este 
necesară audierea persoanei de către reprezentantul organului de urmărire 
penală la cererea apărătorului. Să poarte convorbiri cu persoanele deja 
audiate în calitate de martori apărătorul nu este în drept. Ei sunt participanţi 
la proces, avocatul urmând să obţină de la ei informaţiile care îl interesează 
în procesul efectuării acţiunilor de urmărire penală25. 

De asemenea, reţinem că în calitate de elemente de sine stătătoare ale 
conţinutului tacticii apărării trebuie recunoscute chestiunile referitoare la 
interacţiunea şi colaborarea apărătorului în durata exercitării activităţii sale 
profesionale. Diapazonul acestei colaborări este destul de larg: de la 
interacţiunea apărătorului cu persoana apărată şi rudele ei, cu subiecţii care 
efectuează urmărirea penală (ofiţerul de urmărire penală, procurorul) şi 
instanţa de judecată, până la colaborarea cu avocaţii colegi ai altor învinuiţi, 
inculpaţi din cadrul aceleiaşi cauze penale. Vorbind despre aceasta, este 
necesar să reţinem că interacţiunea între reprezentanţii apărării este, într-o 
anumită măsură, specifică, are, de frecvente ori, caracter de coliziune, din 
care considerent influenţează substanţial asupra tacticii apărării26. 

Un element substanţial şi evident al conţinutului tacticii apărării se 
referă la chestiunile privind participarea apărătorului la acţiunile de urmărire 
penală, efectuate în privinţa persoanei apărate, la iniţiativa organului de 
urmărire penală sau la cererea avocatului. 

Participarea apărătorului în acţiunile de urmărire penală în cadrul 
fazelor prejudiciare intensifică elementul contradictorialităţii, creând condiţii 

 
25 %. '. (ореневский, !. ). )адва, op. cit., p. 72-73. 
26 #. -. .аев, op. cit., p. 57-58. 
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mai bune pentru efectuarea corespunzătoare a cercetării, excluzând ideile 
preconcepute şi aplicarea metodelor de urmărire interzise de lege. 
Participarea la acţiunile de urmărire penală permite apărătorului să perceapă 
nemijlocit probele obţinute în rezultatul acestor activităţi, să aprecieze 
pertinenţa, admisibilitatea şi utilitatea lor sau, în cazul în care nu poate 
efectua imediat acest lucru, să identifice modalităţile de verificare a probelor 
în viitor. Şi, în sfârşit, participând la efectuarea acţiunilor de urmărire penală, 
apărătorul obţine informaţii suplimentare în privinţa probelor deţinute de 
către organul de urmărire penală27. Or, în aceste condiţii, 
contradictorialitatea reprezintă o stare calitativă a însuşi procesului penal, 
care este astfel organizat, încât să fie creată pentru părţi posibilitatea de a-şi 
manifesta toate calităţile, de a prezenta datele faptice de care dispun – pentru 
a convinge ulterior instanţa în corectitudinea poziţiei lor. Sistemul intern al 
formei procesului penal îl constituie egalitatea statutelor procesuale ale părţii 
acuzării şi părţii apărării atât în cadrul fazelor prejudiciare (pregătitoare), cât 
şi în fazele judiciare ale procesului penal28. 

Este de reţinut că o parte din procedeele probatorii care se 
desfăşoară în cursul urmăririi penale au un caracter secret, confidenţial, 
justificat de raţiunea operativităţii şi eficienţei strângerii probelor şi luării 
unor măsuri necesare pentru identificarea făptuitorilor şi tragerea la 
răspundere penală a acestora. Astfel, într-o etapă incipientă a urmăririi 
penale este necesară administrarea acelor probe cu privire la existenţa 
infracţiunii şi încadrarea ei juridică corectă, respectiv audierea părţii 
vătămate, audierea martorilor, prezentarea spre recunoaştere a persoanelor 
sau a obiectelor, efectuarea unor percheziţii sau ridicări de obiecte şi 
documente care pot conduce la descoperirea bunurilor ce provin din 
infracţiuni, cercetarea locului faptei şi reconstituirea, examinarea corporală, 
constatarea tehnico-ştiinţifică sau medico-legală etc. 

Toate aceste activităţi au ca scop final, de regulă, identificarea persoa-
nelor implicate în comiterea infracţiunilor şi reprezintă probe care dovedesc 
bănuiala rezonabilă pentru atribuirea statutului de bănuit sau sunt probe 
suficiente pentru formarea convingerii procurorului în vederea punerii 
persoanei sub învinuire29. 

Aici este necesar să atragem atenţie la faptul că nu este vorba despre 
un element al tacticii de urmărire penală, ci despre tactica apărării, deoarece 
aceste întrebări sunt studiate şi soluţionate în raport cu activitatea 
apărătorului, şi nu a organului de urmărire penală, ale cărui interese sunt, de 
obicei, contrare obiectivelor apărării. Or, acest lucru nu doar că nu exclude, ci 

 
27 %. '. (ореневский, !. ). )адва, op. cit., pp. 101-102. 
28 L. Rusu, Principiul contradictorialit!.ii în procesul penal – reglement!ri na.ionale 9i 

de drept comparat, Autoreferatul tezei de doctor în drept, Chișinău, 2016, pp. 20-21. 
29 T. Vizdoagă, op. cit., pp. 81-82. 
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dimpotrivă, presupune necesitatea elaborării unor elemente de tactică 
criminalistică, căreia nu i-a fost acordată atenţia cuvenită până la momentul 
de faţă – tactica efectuării acţiunilor de urmărire penală cu participarea 
apărătorului. Or, prezenţa apărătorului la efectuarea acţiunilor de urmărire 
penală efectuate de către organul de urmărire influenţează în mod substanţial 
posibilităţile tactice ale ofiţerului de urmărire penală în vederea atingerii 
obiectivelor pe care le urmăreşte30. 

Posedă conţinut tactic şi esenţa, şi momentul adresării cererilor şi 
demersurilor de către apărător, care au ca scop strângerea, examinarea şi 
folosirea probelor. Dacă e să ne expunem cu părerea în această privinţă, apoi 
menţionăm că dificultatea şi pericolul cel mai mare ţin, în particular, de faptul 
că, în condiţiile unor informaţii incomplete aflate în posesia apărătorului la 
faza de urmărire penală sau de neîncredere în „siguranţa şi temeinicia sursei” 
informaţiei probatorii, să nu fie înaintate cereri şi demersuri care ar agrava 
situaţia învinuitului, inculpatului. 

În acelaşi context, susţinem că este evident următorul fapt: conţinutul 
tacticii apărării depinde, la direct, de faza procesului penal în care ea se reali-
zează. Avocatul are anumite posibilităţi tactice la faza de urmărire penală, în 
condiţii de fragmentare şi incertitudine a informaţiilor pe care le deţine în 
privinţa probelor care demască învinuitul, inculpatul. Altele îşi fac apariţia 
din momentul punerii sub învinuire, iar cele din urmă – după prezentarea 
materialelor de urmărire penală (anume acestea din urmă determină tactica 
adresării cererilor şi demersurilor şi tactica apărării în instanţa de judecată). 
Din acest considerent, există şi sens şi necesitate în ceea ce priveşte 
elaborarea şi studierea tacticii apărării la faza de urmărire penală, în cadrul 
fazelor de judecată (în instanţa de fond şi în cadrul căilor de atac), precum şi 
tactica apărării la etapa executării hotărârilor pronunţate de instanţele de 
judecată31. 

Tactica apărării în cauzele penale nu se limitează doar la elementele 
specificate mai sus. Ea, prin esenţa sa, are un caracter deschis, care admite şi 
presupune includerea unor noi aspecte ale activităţii apărătorului în procesul 
penal, care pot avea caracter tactic, având concomitent o anumită specificitate 
şi deţinând o independenţă relativă. De exemplu, considerăm destul de 
relevantă recunoaşterea şi aplicarea unui asemenea element independent al 
tacticii apărării cum este tactica utilizării cunoştinţelor speciale de către 
avocatul-apărător. 

Şi în sfârşit, finalizând expunerea succintă a tacticii apărării în cauzele 
penale, este necesar să atragem atenţie la următorul aspect. Ca şi întreaga 
tactică criminalistică, tactica apărării are un caracter profund situaţional. 
Selectarea liniei tactice a apărării, a procedeelor tactice concrete este 

 
30 #. -. .аев, op. cit., p. 57-58. 
31 Idem, pp. 58-59. 
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determinată, în marea majoritate a cazurilor, de situaţia specifică care există 
în cauza penală. Actualmente, abordarea situaţională îşi consolidează poziţia 
în diverse domenii ale ştiinţei juridice şi practicii judiciare, deoarece permite 
stabilirea unor corelaţii între diverse domenii şi teorii ştiinţifice, pe de o 
parte, şi recomandările ştiinţei şi ale activităţii practice, pe de altă parte32.  

5. Principiile tacticii ap!r!rii profesionale în cauzele penale. 
Totodată, este necesar să ne conducem de următoarele prevederi, ce 

pot fi recunoscute ca principii ale tacticii apărării profesionale în cauzele 
penale: a) activitatea apărătorului nu trebuie să agraveze situaţia persoanei 
apărate în raport cu învinuirea adusă şi temeinicia ei; cel puţin ea trebuie să 
fie neutră în raport cu aceşti parametri; b) apărătorul trebuie să susţină şi să 
apere toate interesele clientului care nu contravin legii; c) activitatea 
avocatului trebuie să fie direcţionată spre atingerea unei soluţii privind cauza 
penală care este subiectiv favorabilă clientului şi apărării drepturilor şi 
intereselor acestuia; d) cea mai bună apărare este apărarea cu mijloace 
legale; e) activitatea avocatului trebuie să garanteze netragerea la răspundere 
penală a învinuitului, inculpatului, descoperirea tuturor circumstanţelor 
atenuante sau care exclud răspunderea penală şi aplicarea unei pedepse 
echitabile în caz de constatare a vinovăţiei lui; e) minimizarea riscului tactic 
la adoptarea anumitor decizii şi la realizarea acţiunilor corespunzătoare în 
vederea asigurării unui rezultat favorabil pentru client; g) probele contrare 
versiunii clientului trebuie analizate critic; h) avocatul este obligat, în 
procesul asistenţei juridice, să folosească cunoştinţele de specialitate; i) 
tactica apărării reprezintă o activitate situaţională; î) mijloacele tactice ale 
apărării profesionale în cauzele penale trebuie să fie admisibile33. 

Avocatul a fost păstorul justiţiei şi protectorul drepturilor omului, ca 
şi campionul clienţilor individuali. Partea publică a îndatoririlor avocatului 
nu a putut fi trecută cu vederea. Avocatul trebuie să fie pregătit să-şi apere 
clientul fără teamă, dar nu să continue un caz lipsit de speranţă, fapt care ar 
pierde timpul instanţei, ca şi cel al participanţilor, şi nici să ofere instanţei 
informaţii primite de la client care sunt cunoscute a fi neadevărate. A fost 
considerat ca fiind imperativ pentru avocaţi să se supună unor reguli de 
practică care ar trebui să fie uniforme în întreaga lume34. 

De asemenea, la selectarea mijloacelor şi procedeelor de apărare, 
avocatul trebuie să se conducă de prevederile legii, de concepţiile ştiinţifice, 

 
32 +. $. 'олчецкая, C0'4'+,)'#$'=(#<,- #'$%,)25'-, #осква, 1997, p. 5. (T. S. 

Volcețcaia. Criminalisticescaia situaloghia, Moscova, 1997, p. 5) 
33 #. -. .аев, op. cit., pp. 340-341. 
34 C. I. Stoica., J. H. Webster, op. cit., p. 215. 
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de practica şi conştiinţa proprie, fără a admite o careva influenţă, inclusiv din 
partea persoanei ale cărei interese le apără35. 

6. Concluzii #i recomand!ri. 
Teoria apărării profesionale în cauzele penale (avocatologia 

criminalistic!) are propriul obiect de cercetare – studierea legităţilor activităţii 
avocatului-apărător în privinţa descoperirii circumstanţelor care pot achita 
persoana în a cărei privinţă este desfăşurată urmărirea penală, sau a 
circumstanţelor atenuante, precum şi elaborarea unui sistem raţional de 
mijloace de apărare profesională (procedee, combinaţii, operaţiuni şi 
recomandări) pentru anumite faze ale procesului penal în dependenţă de 
situaţiile tipice ale apărării. 

Actualmente, este binevenită studierea problemelor apărării 
profesionale în cauzele penale în cadrul criminalisticii, ceea ce nu exclude ci, 
dimpotrivă, presupune separarea avocatologiei criminalistice în calitate de 
disciplină separată de studiu. 

Ne exprimăm deplina încredere că cercetările substanţiale de mai 
departe în materia conţinutului tacticii apărării (în general şi a fiecărui 
element în parte) vor contribui la materializarea bazelor ştiinţifico-aplicative 
ale teoriei apărării în cauzele penale (inclusiv sub aspect tactic) şi la 
optimizarea activităţii avocatului apărător în procesul penal. 

Este evident că tactica apărării profesionale şi împotrivirea în raport 
cu urmărirea penală din partea avocatului-apărător trebuie să se realizeze 
prin mijloace şi modalităţi care nu contravin legii şi eticii profesionale. 

Legea procesual-penală pune la dispoziţia apărătorului un spectru 
larg de drepturi şi împuterniciri în vederea exercitării activităţii sale în cadrul 
procesului penal. Totodată, urmează să reţinem că legea nu poate stabili 
expres anumite modalităţi şi procedee concrete de apărare în cadrul cauzelor 
penale. 

De asemenea, exprimăm părerea că este stringentă şi necesară, la 
nivel de lege, clarificarea chestiunii referitoare la importanţa probatorie a 
convorbirilor purtate de către avocat conform art. 100, alin. (2), pct. 1) din 
Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Or, problema legalizării 
probelor obţinute de către avocat în baza art. 100, alin. (2), pct. 1) din Codul 
de procedură penală al Republicii Moldova poate fi soluţionată prin 
completarea art. 147 „Documente” din Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova cu alin. (11) cu următorul conţinut: „La alte documente se 
atribuie rezultatele convorbirii avocatului cu persoanele fizice, care au fost de acord 
s! fie audiate în modul stabilit de lege, desf!#urate în ordinea prev!zut! de art. 100, 
alin. (2), pct. 1) din Codul de procedur! penal! al Republicii Moldova”. 

 
35 ". 2. #арков, /0,1'), ,;12<,$#<2B &02D(##'' 1 @2##''. #осква, 2003, p. 9. 

(A. N. Marcov, Pravila advocatscoi profesii v Rossii, Moscova, 2003, p. 9.). 
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