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Prezenta teză de doctorat prezintă contextul juridic în care procedura abreviată de 

judecată a fost introdusă în arhitectura procesului penal din țara noastră, rațiunea ce a determinat 

legiuitorul să facă acest compromis, modelul național de implementare și aplicare, precum și 

posibile riscuri și direcții de evoluție. 

În acest demers științific, având în vedere că în dreptul pozitiv din țara noastră noua 

instituție a fost introdusă prin intermediul transplantului unui concept juridic specific nu doar 

unor alte legislații, ci chiar unui sistem de drept străin, înainte de orice altă analiză, s-a evidențiat 

modalitatea în care au apărut și s-au dezvoltat diferitele tipuri de proceduri abreviate de 

judecată, proceduri ce fac parte din conceptul mai larg de „justiție negociată”. 

Ulterior acestei etape, au fost descrise tendințele de dezvoltare și aplicare ce se 

înregistrează în acest moment în privința acestei noi forme de justiție, atât în sistemul originar 

cât și cel european, pentru a fi în continuare analizată posibila evoluție a formei actuale a 

instituției în sistemul nostru de drept, propunându-se chiar măsuri pentru o direcționare 

constructivă a acestei evoluții. 

Poate cel mai dificil demers al prezentei lucrări a fost acela de a identifica rațiunea 

introducerii instituției de referință în sistemul nostru de drept și compatibilitatea cu 

fundamentele acestuia, cu standardele constituționale și cu principiile după care a funcționat 

modelul clasic de proces penal. 

 Lucrarea se încheie cu analiza variantei naționale de transpunere legislativă a noului 

concept, astfel cum a fost modelată de regulile de funcționare ale sistemului nostru de drept 

procesual. 

 Din punct de vedere structural, teza cuprinde șapte titluri divizate în douăzeci și trei 

de capitole, împărțite în secțiuni, subsecțiuni și alte subdiviziuni, în funcție de necesitățile de 

sistematizare a materiei expuse. 
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 În Titlul I al tezei se regăsesc aspecte generale privind conceptul de „justiție negociată”, 

pornindu-se în capitolul I - secțiunea 1, de la aspecte introductive referitoare la noțiunea de 

„Plea bargaining”, astfel cum este aceasta definită în sistemul de drept în care s-a consacrat.  

Acest concept a fost descris ca un proces în care inculpații pledează vinovat în schimbul 

creșterii gradului de siguranță cu privire la hotărârea ce îi privește1, ca un proces decizional 

impus2 sau unul în care sunt oferite avantaje acuzatului în schimbul cooperării acestuia prin 

necontestarea în vreun fel a acuzației ce i se aduce3 ori în care concesiile oficiale sunt acordate 

inculpatului în schimbul actului acestuia de autocondamnare4. 

În esență, se evidențiază că, indiferent de nuanțele în care este descris, „Plea-bargaining-

ul” presupune ca, în schimbul pledoariei sale neechivoce de vinovăție, acuzatul să primească 

diferite concesii din partea statului. 

În același capitol, în secțiunea a 2-a, pentru a putea fi analizat modul diferit de 

implementare a conceptului de „justiție negociată” în sistemele de drept adversial și continental, 

sunt evidențiate mai întâi diferențele fundamentale dintre acestea. 

O asemenea comparație, în special din perspectiva diferenței de viziune cu privire la 

scopul procesului penal, era necesară pentru a se putea înțelege de ce conceptul de „justiție 

negociată” este mult mai ușor de acceptat în sistemul de drept adversial decât în cel continental. 

Astfel, spre deosebire de sistemul adversial de drept, în cel continental, noțiunea de 

„adevăr” este înțeleasă în termeni riguroși, judecătorul fiind obligat să determine, prin 

intermediul unei anchete, ce s-a întâmplat cu adevărat, indiferent de acordul apărării și acuzării 

cu privire la situația de fapt5 sau la o anumită formă a adevărului. Deși, inclusiv în sistemul 

continental de drept, inculpatul poate pleda vinovat din motive variate, ancheta oficială trebuie 

realizată în continuare, pentru a înlătura posibilitatea unei înțelegeri între părți. Cu alte cuvinte, 

chiar dacă pledoaria de vinovăție poate fi un element important de probă, aceasta nu oferă în 

                                                           
1 A se vedea R.A. HARRIS, J.F. SPRINGER, Plea bargaining as a game: an empirical analysis of negotiated 

sentencing decisions. Review of Policy Research, Vol. 4, nr. 2, p. 245 (1984), http://onlinelibrary.wiley.com 

/doi/10.1111/j.1541-1338.1984.tb00210.x/pdf, vizitat ultima dată la 8 aprilie 2017. 
2 Ibidem. 
3 A se vedea S.J. SCHULHOFER, Is Plea Bargaining Inevitable?, Harvard Law Review, Vol. 97, nr. 5, p. 1037 

(1984), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1340824, vizitat ultima dată la 4 ianuarie 2017. 
4 A se vedea A.W. ALSCHULER, Plea Bargaining and Its History, Columbia Law Review, Vol. 79, nr. 1, p. 3 

(1979), vizitat ultima dată la 17 martie 2017, 

http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2005&context=journal_articles. 
5 A se vedea M. LANGER, From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining 

and the Americanization Thesis in Criminal Procedure, Harvard International Law Journal, Vol. 45, nr. 1, p. 10 

(2004), https://ssrn.com/abstract=707261, vizitat ultima dată la 10 aprilie 2017. 

https://ssrn.com/abstract=707261
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mod necesar o versiune completă asupra adevărului pe care trebuie să îl stabilească judecătorul, 

el nefiind scutit de obligația coordonării în continuare a procesului în vederea aflării adevărului 

real6. 

Prin comparație, în sistemul adversial de drept, procedura penală este înțeleasă ca o 

dispută între două părți, acuzarea și apărarea, înaintea unui actor decizional pasiv, judecătorul, 

acuzarea încercând să dovedească dincolo de orice dubiu rezonabil că acuzatul a comis fapta. 

Dacă reușește să facă aceasta dovadă, câștigă acuzarea, dacă nu, apărarea.  

În acest sistem, pledoaria de vinovăție7 poate primi înțelesul că apărarea este de acord că 

acuzarea are dreptate și astfel se poate soluționa disputa, stabilirea vinovăției fiind astfel 

finalizată, iar cauza transmisă spre etapa stabilirii pedepsei8. În aceste condiţii, este evident că 

este posibilă negocierea între părţi a adevărului pe care doresc să îl prezinte instanţei, aceasta 

neavând un rol specific referitor la suprapunerea acestui adevăr judiciar negociat pe cel obiectiv.  

Plecând de la evidențierea acestor diferențe, este descris mai întâi modul de apariție și 

evoluție a conceptului de „justiție negociată” în sistemul de drept procesual penal al S.U.A., 

care este reprezentativ pentru sistemul adversial de drept. 

În acest sens s-a arătat că, atunci când prin pronunțarea deciziei în cauza Brady, Curtea 

Supremă de Justiție a validat, în anul 1970, instituția „plea bargaining-ului”, ca formă de 

înfăptuire a justiției, aceasta domina deja sistemul judiciar, fiind autori care au arătat că soluția 

Curții a fost cauzată tocmai de presiunea ce determina la momentul respectiv 90% dintre acuzați 

să renunțe la dreptul lor la proces și să-şi recunoască vinovăția9. 

Dacă ar fi continuat în același sens exprimat până atunci, Curtea Supremă de Justiție ar fi 

putut duce în colaps sistemul judiciar penal american, care se lupta să soluţioneze numărul în 

creștere de dosare, deși 90% dintre acestea se soluţionau fără proces10. 

                                                           
6  A se vedea M. DAMASKA, R. MIRJAN, Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal 

Procedure: A Comparative Study, Yale Law School Faculty Scholarship Series, pp. 580-581 (1973), 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1591, vizitat ultima dată la 8 aprilie 2017; M. LANGER, From Legal 

Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in 

Criminal Procedure, op. cit.,  p. 11. 
7 În sistemul adversial există atât noțiunea de „mărturisire”, care reprezintă recunoașterea făcută în fața organelor 

de poliție, cât și noţiunea de „pledoarie de vinovăție”, făcută în fața instanței, care, dacă este acceptată, are drept 

consecință finalizarea etapei de stabilire a vinovăției sau nevinovăției. 
8 A se vedea M. LANGER, From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining 

and the Americanization Thesis in Criminal Procedure, op. cit., p. 21. 
9 A se vedea L. DERVAN, Bargained Justice – Plea-Bargaining’s Innocense Problem and the Brady Safety-Valve, 

Utah Law Review, Vol. 51, pp. 60 (2012), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1664620, vizitat 

ultima dată la 4 aprilie 2017. 
10 Ibidem, p. 80; F.A. HESSICK III, R.M. SAUJANI, Plea Bargaining and Convicting the Innocent: The Role of the 

Prosecutor, the Defense Counsel, and the Judge, Brigham Young University Journal of Public Law, Vol. 16, nr. 

2, p. 192 (2002), http://digitalcommons.law.byu.edu/jpl, vizitat ultima dată la 22 martie 2017. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1591
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Ulterior descrierii apariției noului concept în sistemul de drept al S.U.A., cu trimiteri la 

cel din Anglia, este analizat același fenomen și în privința sistemului continental de drept.  

S-a arătat în acest sens că, începând cu anii ’80, acesta devenea victima propriei 

rigurozități, fiind în pericol de a-și pierde legitimitatea din cauza tergiversării majore a 

soluționării cauzelor, pe fondul înmulțirii drepturilor procesuale recunoscute acuzatului, 

formelor de incriminare și numărului de dosare. 

În acest context, propagarea justiției negociate în sistemul european de drept a fost 

facilitată de Recomandarea Comitetului Miniştrilor (87) 18 din 17 septembrie 1987 privind 

simplificarea justiției penale, adoptată la cea de-a 410-a reuniune a delegaţilor miniştrilor, care 

propunea în mod explicit adoptarea procedurii pledoariei de vinovăție în vederea accelerării 

justiției, evidențiindu-se necesitatea simplificării regulilor procesului în cazul în care acuzatul 

își recunoaște în mod voluntar faptele11. 

Pe acest fond, noile proceduri de judecată au fost adoptate în sistemul continental de drept 

în diferite forme și, chiar dacă în statele guvernate de principiul urmăririi penale obligatorii, au 

fost preluate mai greu față de cele în care era aplicat principiul oportunității12, acestea au devenit 

totuși parte din sistemele tradiționale de drept, conducând la estomparea distincției public-

privat și la o interferență între interesele private și cele publice în acțiunea represivă.  

Potrivit unui studiu comparativ privind specificul procedurilor abreviate de judecată la 

nivel european13, elaborat în anul 2014 în raport de legislația unui număr de treizeci de state, s-

a constat că după aproximativ trei decenii de la trasarea direcției politicii procesuale penale 

europene prin Recomandarea amintită, o caracteristică a sistemelor europene de justiție penală 

este ca un acuzat să obțină atenuarea acuzațiilor sau reducerea pedepsei, în schimbul 

recunoașterii vinovăției în faza judecății sau cooperării substanțiale cu organul de urmărire 

penală. 

Nu a fost încheiată această analiză fără a fi evidențiată poziția Curții Europene cu privire 

la acest tip de înfăptuire a justiției, aceasta reținând că, limitarea garanţiilor ca urmare a 

                                                           
11 La elaborarea soluţiilor legislative propuse în proiectul actualului Cod de procedură penală au fost avute în 

vedere o serie de instrumente juridice comunitare adoptate în cadrul Consiliului Europei, printre care şi 

Recomandarea Comitetului Miniştrilor (87) 18 din 17 septembrie 1987 privind simplificarea justiției penale – 

potrivit Expunerii de motive la Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 

https://www.senat.ro/legis/PDF/2013/13L010EM.pdf, vizitat ultima dată la 16 septembrie 2016. 
12 A se vedea F. Tulkens, La justice négociée, document de travail du Département de Criminologie et de Droit 

Pénal de l’Université catholique de Louvain, nr 37, (1995), https://www.uclouvain. 

be/cps/ucl/doc/dh/documents/20100316095001414.pdf, vizitat ultima dată la 18 octombrie 2016. 
13 C.E.D.O., cauza Natsvlishvili și Togonidze c. Georgiei, cererea nr. 9043/05, Hotărârea din 29 aprilie 2014, 

www.echr.coe.int. 
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avantajelor primite de un inculpat în cadrul procedurilor simplificate, nu este de natură să-i 

afecteze dreptul la un proces echitabil, atât timp cât nici litera şi nici spiritul art. 6 din Convenție 

nu interzic unei persoane să renunţe la acestea prin voinţa sa liberă14, manifestată expres sau 

tacit15.  

În capitolul II, dedicat aspectelor de drept comparat, ulterior evidențierii unor noțiuni 

generale, în secțiunea a 2-a este descris modul de reglementare a „plea-bargaining-ului” în 

sistemul american de drept, fiind ales acest sistem având în vedere influența pe care a exercitat-

o asupra legislațiilor europene, unii autori considerând chiar că acestea au fost 

„americanizate”16. 

Cu privire la acest sistem, unde instituția „plea-bargaining-ului” se identifică în prezent 

cu modul de a face justiție, 97% din condamnările de la nivel federal17 fiind pronunțate în urma 

pledoariilor de vinovăție, s-a evidențiat nu doar modelul concret de aplicare, dar și critica 

aproape universală ce i se aduce în literatura americană. 

În secțiunile 3-5 este analizat modul în care conceptul de „justiție negociată” a fost preluat 

și adaptat în sistemul european de drept sub forma procedurilor abreviate de soluționare a 

cauzelor. În acest sens au fost alese sistemele procesuale penale din Italia, Germania și Franța, 

întrucât implementarea procedurilor abreviate de către cele trei state au influențat restul 

legislațiilor europene, fiind reprezentative pentru modelul european de aplicare a acestui 

concept. 

Analiza acestora a reflectat faptul că versiunile europene de implementare a sistemului 

de „plea-bargaining”, nu sunt identice celei americane, ci transplantul legal s-a realizat, în 

diferite proporții, prin filtrul principiilor fundamentale ce stau la baza sistemului continental de 

drept.  

                                                           
14 C.E.D.O., cauza Scoppola c. Italiei (nr. 2) [GC],  cererea nr. 10249/03, Hotărârea din 17 septembrie 2009, § 135, 

www.echr.coe.int. 
15  C.E.D.O., cauza Kwiatkowska c. Italiei, cererea nr. 52868/99, Hotărârea din 30 noiembrie 2000, 

www.echr.coe.int. 
16 A se vedea M. LANGER, From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining 

and the Americanization Thesis in Criminal Procedure, op. cit., pp. 2-3. 
17 A se vedea L.E. DERVAN, V.A. EDKINS, The Innocent Defendant´s Dilemma: An Innovative Empirical Study of 

Plea Bargaining´s Innocence Problem, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 103, p. 13 (2013), 

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol103/iss1/1, vizitat ultima dată la 10 februarie 2017; a se 

vedea https://www.fairtrials.org/at-a-glance-a-visual-breakdown-of-plea-bargaining-2/, vizitat ultima dată la 14 

iunie 2017. 
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În acest sens, în cazul acestor legislații, ca de altfel în cazul tuturor legislațiilor de sorginte 

continentală, recunoașterea vinovăției nu aduce cu ea, ca regulă, şi o reducere majoră a 

procedurii de judecată, principiile legalității și aflării adevărului având în continuare rolul 

dominant, impunând judecătorului efectuarea de cercetări riguroase cu privire la săvârșirea 

faptei, circumstanţele de comitere a acesteia şi vinovăţia făptuitorului. 

Studiul comparativ este încheiat cu secțiunea a 6-a, în care se fac referiri cu privire la 

modul  în care „plea bargaining-ul” a fost implementat în sistemul de justiție internațională 

penală, fiind evidențiate efectele negative pe care le poate avea acesta asupra aflării adevărului, 

inclusiv din punct de vedere istoric, atunci când este aplicat după standardele adversiale.  

Astfel, în cazul crimelor de război, problema aplicării „plea-bargaining-ului”, în special 

în forma renunțării la acuzații pentru unele fapte în schimbul pledoariei de vinovăției pentru 

altele, nu produce doar efectul general cunoscut și în sistemele ordinare de drept, ca acuzatul să 

beneficieze de o pedeapsă redusă, deși faptele sunt extrem de grave. În cazul acestora se produce 

și un efect indirect, cu consecințe foarte grave, dacă acuzații de același fel, cum ar fi genocidul 

sau infracțiuni împotriva libertății sexuale, sunt retrase în mod repetat, întrucât concluzia 

istorică, nu doar juridică, va fi că acestea nu au avut loc18. 

Ulterior descrierii acestor modele diferite de implementare a procedurilor abreviate de 

soluționare a cauzelor, în capitolul III al Titlului I este analizat contextul juridic și modelul 

național de implementare a acestui nou tip de înfăptuire a justiției. 

În acest demers, în secțiunea 1 este descrisă situația sistemului judiciar din România la 

momentul introducerii procedurii abreviate de judecată. Din analiza datelor publice privind 

volumul de activitate și situația stocurilor de dosare la nivelul instanțelor de judecată, în 

perioada 2006-2014, a rezultat că legiuitorul nostru a făcut compromisul de a accepta noul 

model de justiție, la fel ca și celelalte sisteme legislative, pe fondul creșterii fenomenului 

infracțional și al înmulțirii implicite a numărului cauzelor cu care erau învestite instanțele de 

judecată. 

După analiza situației sistemului judiciar la momentul adoptării instituției judecății în 

cazul recunoașterii vinovăției, pentru a se evidenția modelul național de implementare, în 

secțiunea a 2-a este descrisă influența actuală a elementelor de drept adversial asupra sistemului 

românesc de drept penal. 

                                                           
18 A se vedea R.E. RAUXLOH, Negociated History: The Historical Record in International Criminal Law and Plea 

Bargaining, International Criminal Law Review, nr. 10, p. 742 (2010), http://epubs.surrey.ac.uk/2971/, vizitat 

ultima dată la 5 martie 2016. 
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În acest sens se arată că, deşi odată cu intrarea în vigoare a actualului Cod de procedură 

penală, nu se poate ignora forma mai liberală a noii viziuni a legiuitorului, ce are la bază 

influențele altor legislații procesuale europene, principiile Convenției europene și jurisprudența 

Curții Europene19, totuși, sistemul nostru procesual penal nu cunoaște o migrare înspre sistemul 

adversial de drept. 

Astfel, indiferent de faptul că judecătorului nu îi mai este recunoscut în mod expres rolul 

activ, prin instituirea în sarcina acestuia a obligației de aflare a adevărului, i se acordă corelativ 

prerogative independente de orice poziție a părților, ce-i dau posibilitatea de a avea iniţiativa 

procesuală în orice moment, pentru a modela procesul astfel încât să obțină acest rezultat. 

În acest context, elementele adversiale ce pot aduce un specific modelului de soluționare 

a conflictului de drept penal substanțial, nu produc efecte juridice fără a trece prin filtrul 

garanțiilor procesuale de natură continentală, care reflectă în continuare rolul primordial al 

instanței de judecată în asigurarea respectării principiilor aflării adevărului și legalității. 

Totodată, pentru a evidenția specificul modelului național de implementare a procedurii 

abreviate de judecată, în secțiunea a 3-a se face o comparație între aceasta și instituția „plea-

bargaining-ului” din sistemul de drept al S.U.A., care este modelul de inspirație pentru toate 

sistemele europene de drept procesual penal. 

 Cea mai importantă diferență subliniată este referitoare la riscul de condamnare a unui 

inculpat nevinovat care, în sistemul nostru de drept este redus, având în vedere că inculpatul 

își păstrează aproape în totalitate drepturile procesuale. Pentru că acesta renunță la puțin, și 

statul îi acordă concesii pe măsură, în sensul reducerii abstracte a limitelor de pedeapsă, 

avantajele judiciare fiind astfel direct proporționale cu gradul de renunțare de către inculpat la 

drepturile sale procesuale. 

În fața unor opțiuni nu foarte diferite, de natură să pună presiune asupra procesului 

decizional privind recunoașterea învinuirii, inculpații nevinovați din sistemul nostru judiciar nu 

ar trebui să își asuma învinuirea, iar cei vinovați, cu privire la care ansamblul probator, pe care 

l-au luat la cunoștință, este de natură a susține o soluție de condamnare, au tot interesul de a 

accesa această instituție, beneficiul substanțial fiind unul care le asigură un tratament 

sancționator mai ușor decât cel comun. 

                                                           
19 A se vedea, în același sens, A. ZARAFIU, Despre separarea funcţiilor judiciare. Consecinţe. Impedimente. 

Remedii, în Analele Universităţii din Bucureşti, seria Drept – Supliment, Ed. CH Beck, 2014, pp. 226-227.  
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Prin urmare, în forma națională de implementare, concesiile reduse, deși aparent 

insuficiente, reprezintă garanția riscului minim ca o persoană nevinovată să recunoască 

învinuirea exclusiv pentru a primi un astfel de beneficiu.  

Pentru verificarea acestei teorii a fost efectuat un studiu psiho-social cu participarea unui 

număr de 52 de studenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității din București, din care a 

rezultat că, cu cât este mai mare diferența dintre regimul sancționator avut la dispoziție de 

inculpat, în cazul recunoașterii învinuirii, și cel pe care-l riscă în cazul aplicării procedurii 

comune de judecată, cu atât este mai mare presiunea asupra procesului decizional ce privește 

recunoașterea învinuirii. 

De fapt, raportul dintre această diferență și procentul inculpaților nevinovați dispuşi de 

a-şi recunoaște învinuirea este direct proporțional, potrivit figurii alăturate.  

                        

Rezultatele acestui studiu ne conduc astfel la concluzia că, față de modelul adversial, 

modelul nostru de procedură abreviată de judecată, cu oferirea unor beneficii reduse pentru 

inculpați, este de natură a influența mult mai puțin sau chiar deloc procesul decizional al 

persoanei puse în situația să aleagă recunoașterea învinuirii. 

Titlul I, dedicat aspectelor de natură generală, se încheie cu analiza naturii juridice a 

procedurii abreviate de judecată în sistemul procesual penal național.  

În acest sens, în secțiunea a 4-a a capitolului III se arată că, în raport de actuala 

reglementare, această procedură este una mixă, comună, ce nu prezintă caracteristicile unei 

pledoarii de vinovăție, ci este doar o formă pragmatică și consensuală de a soluționa conflictul 

de drept penal. Dacă există riscul cel mai mic ca limitele principiilor specifice procesului penal 

să fie afectate grav, legiuitorul român impune instanței de judecată să revină asupra procedurii 

de judecată încuviințate și să aplice toate instrumentele juridice de natură să asigure aflarea 

adevărului și justa soluționare a cauzei.  
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Titlul II al lucrării tratează cele două etape de dezvoltare a procedurii abreviate de 

judecată în sistemul procesual penal românesc, plecând de la analiza în capitolul I – secțiunea 

1 a formelor anterioare de justiție negociată.  

În acest sens, se evidențiază că și înainte de introducerea formală a noului concept în 

modelul actual al procesului penal, existau instituții juridice ori metode judiciare relativ 

diversificate, în care puteam regăsi elemente de justiție negociată. Deși acestea nu îndeplineau 

modelul teoretic sau tipul perfect de justiție negociată, în esență, înglobau, în diferite grade, 

aceeași filosofie – negocierea implicită a conflictului de drept penal substanțial.  

Acestea erau însă insuficiente, motiv pentru care s-a introdus în construcţia juridică a 

procesului penal, judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, instituție ce s-a dorit să răspundă 

cerinței de eficacitate a judecăţii, prin eliminarea procedurilor greoaie şi adesea redundante 

pentru stabilirea adevărului judiciar, fără ignorarea însă a exigenţelor de ordin calitativ ale 

actului de justiţie 20 . Adoptarea noii proceduri de judecată, precum și primul control de 

constituționalitate, cu modificările legislative subsecvente, sunt tratate în secțiunea a 2-a din 

capitolul I. 

 Ulterior acestei analize, în secțiunea a 3-a sunt descrise principalele controverse 

doctrinare și soluții jurisprudențiale neunitare ce au privit procedura abreviată de judecată în 

forma originară reglementată de O.U.G. nr. 121/2011. 

  În principal, acestea se manifestau în legătură cu dreptul instanței de a respinge cererea 

inculpatului de a fi judecat în procedura abreviată, în cazul probatoriului insuficient, indiferent 

de recunoașterea fără rezerve a învinuirii de către acesta și cu obligația instanței de a respinge 

cererea inculpatului de judecată în procedura simplificată, când aprecia că se impune 

pronunțarea unei alte soluții decât cea de condamnare. 

 

                                                           
20 A se vedea Expunerea de motive la Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării 

proceselor, http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=11257, vizitat ultima dată la 8 iulie 2016. 
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Ultima secțiune a acestui capitol este rezervată specificului aplicării principiului legii 

penale mai favorabile în privința acestei proceduri. 

 În acest sens s-a evidențiat, în principal, că instanța de contencios constituțional21 a 

statuat că textul care făcea referire la momentul până la care inculpatul își putea manifesta 

voința de a fi judecat în procedura simplificată îndeplinea standardele constituționale doar dacă, 

până la încetarea stării de tranziţie, se aplica tuturor inculpaţilor trimişi în judecată înainte de 

intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor.  

În capitolul II este descrisă a doua etapă de dezvoltare a instituției, odată cu intrarea în 

vigoare a noului Cod de procedură penală, arătându-se cu titlu general în secțiunea 1 că noua 

formă este mult mai bine integrată momentelor procesuale succesive ale procesului penal, 

articolele care o alcătuiesc fiind sistematizate într-o modalitate care asigură o mai bună 

exercitare a drepturilor de către părți și a atribuțiilor de către organele judiciare, în raport de 

noua structură a procesului penal. 

În esenţă, noua modalitate de dispunere a textelor ce o alcătuiesc, lipsa condiţionării în 

toate cazurile a beneficiului normelor substanţiale de respectarea normelor procesuale penale 

ce alcătuiesc instituţia şi eliminarea obligaţiei de pronunţare a unei soluţii de condamnare a 

inculpatului care solicită să i se aplice această procedură abreviată, sunt considerate a fi de 

natură să înlăture multe dintre vulnerabilităţile formei anterioare şi să aducă această instituţie 

mai aproape de respectarea principiilor legalităţii, prezumţiei de nevinovăţie, aflării adevărului 

şi caracterului echitabil al procesului penal. 

Alături de aceste aspecte de ordin general, în secțiunea a 2-a sunt analizate punctual 

principalele modificări aduse formei originare de reglementare, referitoare la momentul 

procesual până la care inculpatul își poate manifesta voința de a fi judecat în procedura 

abreviată, la conținutul cererii și modul de exprimare a voinței acestuia, la specificul aplicării 

procedurii inculpaților care au comis infracțiuni în timpul minorității, la criteriile de analiză a 

cererii inculpatului, la durata maximă a cercetării judecătorești simplificate, la specificul 

administrării probelor pentru soluţionarea acţiunii civile, la modul de soluţionare a acţiunii 

penale, la specificul schimbării încadrării juridice și la situațiile excepționale de aplicare a 

procedurii. 

                                                           
21 C.C.R., Deciziile nr. 1470 și nr. 1483 din 8 noiembrie 2011 (M. Of. nr. 853 din 2 decembrie 2011). 
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În mod deosebit este subliniat faptul că noul caracter divizibil al normelor procesuale și 

substanţiale ce compun această instituţie, ne dezvăluie noua viziune a legiuitorului cu privire la 

instituția analizată, acesta fiind dispus să sacrifice soluționarea cu celeritate a cauzei decât să 

afecteze, în principal, principiile legalităţii şi aflării adevărului și, în secundar, toate celelalte 

principii fundamentale ale procesului penal care guvernează procedura de judecată în forma 

ordinară22. 

În acest sens, în vederea asigurării principiului legalității, este prevăzută posibilitatea 

administrării unor probe suplimentare pentru lămurirea încadrării juridice a faptei cu care este 

sesizată instanţa, iar pentru respectarea principiului aflării adevărului, posibilitatea administrării 

de probe suplimentare pentru soluţionarea acţiunii penale.  

Ultima secțiune a acestui capitol este dedicată analizei procedurii abreviate de judecată 

din perspectiva standardelor de constituționalitate, criticile de constituționalitate aduse 

instituției provocând Curtea Constituțională să traseze veritabile coordonate de 

constituționalitate ale instituției în ansamblu.  

În acest sens, se arată că cele mai multe critici au fost, cu diferite nuanţe, în legătură cu 

imposibilitatea inculpatului de a recunoaşte parţial faptele care îi sunt reţinute în sarcină, fie 

sub formă numerică, fie sub forma circumstanțelor de comitere. Răspunsul instanţei naţionale 

de contencios constituţional la toate aceste critici a fost în sensul că dispozițiile care 

condiționează acordarea beneficiului reducerii limitelor speciale de pedeapsă de recunoașterea 

în totalitate a faptelor de către inculpat, nu aduc atingere accesului liber la justiție și dreptului 

la un proces echitabil consacrate de prevederile art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție și art. 6 

din Convenția europeană23.  

A doua categorie de critici a fost legată de puterea discreţionară a instanţei de judecată 

de a se pronunța asupra cererii inculpatului de aplicare a procedurii abreviate de judecată. În 

privința acestora, Curtea a arătat că instanța are dreptul de a respinge, în baza unor criterii 

obiective și rezonabile, cererea formulată de inculpat, atunci când nu este lămurită cu privire la 

împrejurările de fapt ale cauzei și consideră că judecata nu poate avea loc doar în baza probelor 

administrate în faza de urmărire penală. Aceasta întrucât, indiferent de recunoașterea totală sau 

                                                           
22 A se vedea, în același sens, L. BARAC, Adevăr versus justiţie negociată. Relevanţa unor principii fundamentale 

ale procesului penal român asupra procedurilor speciale, întemeiate pe elemente de justiţie negociată, 

reglementate în Noul Cod de procedură penală, www.juridice.ro, 16 martie 2015, vizitat ultima dată la 4 aprilie 

2017. 
23 C.C.R., Decizia nr. 978 din 22 noiembrie 2012 (M. Of. nr. 39 din 17 ianuarie 2013); Decizia nr. 527 din 12 

decembrie 2013 (M. Of. nr. 55 din 22 ianuarie 2014).  

 

http://www.juridice.ro/author/lidia-barac-2
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parțială a învinuiri, ceea ce prevalează este existența unui proces echitabil, despre care nu se 

poate vorbi în măsura în care este negat principiul aflării adevărului24. 

Au mai fost amintite și criticile referitoare la încălcarea dreptului la apărare al 

inculpatului25 sau lipsa readministrării probelor din faza de urmărire penală26, toate acestea 

fiind respinse de Curtea Constituțională. 

 În Titlul III al lucrării sunt analizate condițiile preliminare, formale și de fond ale 

aplicării procedurii abreviate de judecată. 

 Astfel, în capitolul I sunt analizate condițiile preliminare de aplicare ale acestei 

proceduri, referitoare în esență la obligațiile avocatului inculpatului și ale instanței de judecată. 

 În privința obligațiilor avocatului inculpatului, în secțiunea 1 se evidențiază că acesta 

trebuie în primul rând să aducă la cunoștința inculpatului că recunoașterea învinuirii îi va aduce 

două beneficii, ambele cu caracter eventual: un beneficiu substanțial referitor la reducerea 

limitelor pedepsei sau ale măsurii educative, care este beneficiul principal, și un beneficiu 

procesual referitor la soluționarea cu celeritate a cauzei într-o formă simplificată, care este un 

beneficiu secundar.  

Pentru ca procesul deliberativ anterior manifestării de voință a inculpatului să nu fie însă 

viciat, avocatul trebuie să aducă la cunoștința inculpatului toate efectele juridice ale 

recunoașterii sale, prin urmare, nu doar beneficiile, ci și dezavantajele corelative, atât din 

perspectivă substanțială cât și procesuală.  

Din perspectivă substanțială, pentru a îndeplini standardele unei consilieri calificate, 

avocatul ar trebui să aducă la cunoștința inculpatului atât aplicarea pedepsei în proporții reduse 

cât și efectele colaterale ale aplicării acesteia și faptul că, odată cu recunoașterea învinuirii, nu 

primește imunitate cu privire la acestea.  

Din perspectivă procesuală, avocatul trebuie să îi aducă la cunoștință inculpatului că, 

prin propriul act de dispoziție, își restrânge marja de exercitare plenară a mai multor drepturi 

                                                           
24 C.C.R., Decizia nr. 726 din 29 octombrie 2015 (M. Of. nr. 887 din 26 noiembrie 2015); Decizia nr. 198 din 9 

aprilie 2013 (M. Of. nr. 239 din 25 aprilie 2013); Decizia nr. 409 din 8 octombrie 2013 (M. Of. nr. 727 din 26 

noiembrie 2013) şi Decizia nr. 484 din 23 iunie 2015 (M. Of. nr. 603 din 10 august 2015). 
25 C.C.R., Decizia nr. 527 din 12 decembrie 2013 (M. Of. nr. 55 din 22 ianuarie 2014). 
26 C.C.R., Decizia nr. 565 din 12 iulie 2016 (M. Of. nr. 693 din 7 septembrie 2016); Decizia nr. 342 din 7 mai 

2015 (M. Of. nr. 386 din 3 iunie 2015); Decizia nr. 245 din 7 aprilie 2015 (M. Of. nr. 473 din 30 iunie 2015) și 

Decizia nr. 486 din 23 iunie 2015 (M. Of. nr. 712 din 22 septembrie 2015). 
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procesuale, cum ar fi dreptul de a solicita administrarea de probatoriu suplimentar, de a cere 

schimbarea încadrării juridice ori de a pune concluzii pe fond sau de a exercita căile de atac. 

Referitor la obligațiile instanței de judecată, în secțiunea a 2-a este analizată obligația 

de informare în raport de dispozițiile art. 374 alin. (2) și (4) C.proc.pen., constând în principal 

în aducerea la cunoștința inculpatului a faptului că, în cazul în care recunoaște în totalitate 

învinuirea pe care i-a adus-o în prealabil la cunoștință și solicită ca judecata să se desfășoare 

doar în baza probelor administrate în faza urmăririi penale și a eventualelor înscrisuri noi ce pot 

fi prezentate de părți și persoana vătămată, dacă instanța va pronunța o soluție de condamnare 

sau de amânare a procesului penal ori va aplica o măsură educativă privativă de libertate, 

limitele sancțiunii ce vor fi avute în vedere în procesul de individualizare vor fi reduse cu o 

treime în cazul închisorii sau măsurii educative și cu o pătrime în cazul amenzii, față de cele 

prevăzute de legiuitor în norma de incriminare.  

În același timp, este subliniată necesitatea ca instanța să pună accent pe drepturile 

procesuale la care inculpatul renunță prin accesarea acestei instituții și să se asigure că acesta 

înțelege că, odată cu recunoașterea irevocabilă a învinuirii, renunță implicit la exercitarea 

plenară a drepturilor procesuale care dau sens unui proces echitabil (spre exemplu, dreptul de a 

nu contribui la propria incriminare, dreptul de a combate probele acuzării etc.). 

Alături de obligația de informare, este analizată obligația de pronunțare imediată a 

instanței asupra cererii inculpatului de a fi judecat în procedură abreviată, precum și natura 

juridică a încheierii de ședință. 

În acest sens se arată că, în urma analizării condiţiilor de formă şi de fond ale 

manifestării de voinţă a inculpatului, precum şi a suficienţei probatoriului administrat în faza 

de urmărire penală, instanţa trebuie să pronunţe de îndată o încheiere motivată, indiferent dacă 

admite sau respinge cererea inculpatului, pentru a fixa printr-un act procesual şi procedural 

momentul şi condiţiile ce stau la baza stabilirii procedurii de judecată, care să poată face 

obiectul controlului judiciar. 

Din perspectiva naturii juridice, s-a evidențiat că încheierea prin care instanța se 

pronunță asupra cererii inculpatului nu prejudecă fondul, ci doar stabilește condițiile de 

desfășurare a procedurii de judecată în care se va soluționa conflictul de drept penal substanțial, 

aceasta neavând caracter interlocutoriu, ci doar premergător sau pregătitor – fiind o hotărâre in 

procedendo.  

S-a mai arătat că încheierea prin care judecata se transpune în formă abreviată, are două 

posibile efecte esențiale: un efect procesual, care conduce la scurtarea judecății și care se 
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observă imediat de la momentul pronunțării instanței, și altul substanțial, care se va observa la 

momentul soluționării cauzei pe fond, dacă instanța va pronunța soluția de condamnare sau de 

amânare a aplicării pedepsei ori va aplica o măsură educativă. 

Ambele efecte sunt însă doar prezumtive la momentul pronunțării instanței asupra 

cererii, aceasta putând reveni asupra soluției de admitere a cererii inculpatului, când necesitatea 

lămuririi cu privire la anumite aspecte ce țin de aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei 

apare ulterior pronunțării asupra cererii și modifică situația de fapt avută în vedere la acel 

moment, impunând astfel și modificarea soluției inițiale.  

În capitolul II al Titlului III sunt analizate condițiile formale de aplicare a procedurii 

abreviate de judecată, prima dintre acestea, analizată în secțiunea 1, privind grila infracțiunilor 

deduse judecății, din care sunt excluse infracțiunile pedepsite cu detențiune pe viață, indiferent 

dacă această pedeapsă este prevăzută ca pedeapsă unică sau alternativă, dacă infracțiunea face 

parte dintr-o pluralitate de infracțiuni sau este singulară, ori dacă este reținută în formă 

consumată sau doar tentată. 

În secțiunea a 2-a este analizată cea de-a doua condiție formală, referitoare la stadiul 

procesual al cauzei până la care inculpatul își poate manifesta voința de a fi judecat în procedura 

abreviată, respectiv la primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza 

se află în stare de judecată, după citirea actului de sesizare şi până la momentul începerii 

cercetării judecătorești. Se arată cu privire la acest termen că are caracterul unui termen 

imperativ, a cărui încălcare, în raport de dispoziţiile art. 268 alin. (1) C.proc.pen., atrage 

decăderea din exerciţiul acestuia şi nulitatea actului făcut peste termen.  

Capitolul III este dedicat analizei condițiilor de fond ce trebuie îndeplinite pentru 

aplicarea procedurii abreviate de judecată, în secțiunea 1 fiind descrise condițiile de valabilitate 

ale manifestării de voință a inculpatului. 

În primul rând sunt evidențiate caracteristicile acestei manifestări de voință care, din 

perspectiva tipologiei actelor juridice, este un act procesual tipic, special, judiciar și neoficial, 

facultativ, public, oral sau scris. 

În același timp s-au analizat caracteristicile manifestării de voință a inculpatului de a fi 

personală, temporară, indivizibilă, singulară, irevocabilă, voluntară, nemotivată, expresă și 

neechivocă. 

Din perspectiva valorii juridice a declarației de recunoaștere a inculpatului s-a arătat că, 

atât timp cât manifestarea de voință a acestuia reprezintă un act de dispoziție, declarația care 
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cuprinde acest act nu poate avea valoarea unui mijloc de probă ci, la fel ca și mărturisirea din 

dreptul procesual civil, este un act de dispoziție, indivizibil, care, odată acceptat de instanță, 

este iretractabil, cu excepția situației când este viciat. 

Prin urmare, declarația de recunoaștere a învinuirii, ca act procesual, nu doar că nu 

produce probe, dar nici nu scutește organul judiciar de producerea acestora.  

În aceste condiții, s-a evidențiat că procedura abreviată de judecată nu aduce cu ea 

derogări de la principiul prezumției de nevinovăție și nici de la standardul probei dincolo de 

orice îndoială rezonabilă. 

În privința modului efectiv de ascultare a inculpatului s-a arătat că aceasta trebuie să 

acopere, în mod obligatoriu, două paliere cumulative: solicitarea ca judecata să se realizeze în 

baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a eventualelor înscrisuri prezentate de 

părţi şi persoana vătămată, și recunoaşterea în totalitate a învinuirii reţinute în sarcina sa în actul 

de sesizare a instanţei. 

În ceea ce privește solicitarea judecării în baza unui probatoriu restrâns, cererea 

inculpatului de a fi judecat în baza probelor administrate în faza de urmărire penală înseamnă 

inclusiv renunţarea acestuia la dreptul de a le contesta ulterior, total sau parțial, expres au 

tacit. Contestarea tacită a acelor probe se poate manifesta inclusiv prin propunerea administrării 

de probe noi în cadrul cercetării judecătorești simplificate sau formularea de cereri ori concluzii 

care să reflecte această poziție. 

Referitor la componenta recunoașterii învinuirii, în primul rând a fost definit înțelesul 

acestei noi noțiuni care probabil că își are izvorul în noua viziune a legiuitorului cu privire la 

structura definiţiei infracţiunii, prin care se îndepărtează de la teoria psihologică asupra 

vinovăţiei şi adoptă teoria normativă. Astfel, în raport de noua arhitectură a infracţiunii, 

acceptarea recunoaşterii vinovăţiei ar fi fost insuficientă pentru a caracteriza un comportament 

procesual pozitiv suficient din partea inculpatului. 

În aceste condiții, prin recunoaşterea învinuirii, inculpatul nu recunoaşte doar tipicitatea 

faptei, ci acesta renunţă implicit la dreptul de a contesta ulterior caracterul antijuridic (prin 

invocarea legitimei apărări, stării de necesitate, exercitării unui drept sau îndeplinirii unei 

obligaţii, consimţământului persoanei vătămate) sau imputabil al faptei comise (prin invocarea 

constrângerii fizice, constrângerii morale, excesului neimputabil, minorităţii făptuitorului, 

iresponsabilităţii, intoxicaţiei, erorii, cazului fortuit). 

S-a subliniat în același timp că, deşi inculpatul nu poate invoca existenţa cauzelor de 

mai sus, aceasta nu înseamnă că, dacă în baza probatoriului administrat în faza de urmărire 
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penală şi, eventual, a înscrisurilor noi, instanţa constată existenţa acestora, este cumva legată 

de interpretarea pe care a dat-o procurorul probatoriului. 

Ulterior analizei acestei noțiuni, au fost descrise condiționalitățile interne ale 

manifestării de voință a inculpatului din perspectiva elementelor de factură subiectivă, 

pluralității de fapte și de făptuitori și a prejudiciului reținut prin comiterea faptei recunoscute. 

Tot în cadrul condițiilor de fond, în secțiunea a 2-a a capitolului III este analizată 

condiția suficienței probelor administrate în faza de urmărire penală. 

În acest sens se arată că, respectarea de către inculpat a tuturor condiţiilor extrinseci şi 

intrinseci de manifestare a voinţei de a fi judecat în procedura abreviată, deşi necesară, nu este 

suficientă pentru aplicarea acestei proceduri. 

Îndeplinirea acestor condiţii trebuie să fie complinită de convingerea instanţei cu privire 

la suficienţa ansamblului probator administrat în faza de urmărire penală în vederea aflării 

adevărului şi justei soluţionări a cauzei. Aceasta întrucât, astfel cum a arătat Curtea 

constituțională, pentru a da eficienţă unui proces echitabil, stabilirea vinovăţiei inculpatului cu 

privire la faptele reţinute în sarcina sa este cea care va contura acest principiu și nu simpla 

recunoaştere a învinuirii, chiar şi integrală, aceasta constituind doar o simplă condiţie 

procedurală. 

În Titlul IV al tezei este abordat specificul dispozițiilor generale ale judecății în cazul 

aplicării procedurii abreviate, Capitolul I fiind dedicat celor patru principii specifice judecății. 

În acest sens, în afară de câteva aspecte de ordin general privitoare la aceste principii, analizate 

în secțiunea 1, secțiunile următoare au ca obiect analiza fiecărui principiu în parte și noile limite 

în care acestea - în special, nemijlocirea şi contradictorialitatea - își pot produce efectele. 

În esență se arată că, prin cererea de judecată în procedura abreviată, inculpatul renunţă 

la readministrarea probatoriului din faza de urmărire penală, precum şi la exercitarea plenară a 

dreptului de a formula cereri, de a pune concluzii şi, de asemenea, de a cere instanţei de judecată 

să delibereze în afara limitelor provizorii stabilite prin actul de sesizare.  

În capitolul II sunt analizate aspecte referitoare la posibilitatea judecătorului care a 

judecat cauza prin aplicarea procedurii abreviate cu privire la unii dintre inculpaţi, de a 

soluţiona acţiunea penală şi civilă referitor la ceilalţi inculpaţi, când trimiterea în judecată a 

tuturor inculpaţilor se face prin acelaşi rechizitoriu, pentru infracţiuni între care există stare de 

conexitate sau indivizibilitate.  
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În această privință se arată că Decizia nr. 17/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

pronunțată în soluționarea unui recurs în interesul legii, în care a reținut, ca regulă, lipsa de 

incompatibilitate a acestui judecător, este în acord cu jurisprudenţa Curții Europene, care a 

constatat în mai multe cauze că implicarea aceluiaşi judecător în două seturi de proceduri 

referitoare la aceeaşi situaţie de fapt, deși poate ridica probleme din perspectiva art. 6 parag. 1 

din Convenţie, nu poate conduce în mod automat la concluzia incompatibilității27.  

În capitolul III, rezervat specificului dezbaterilor, se evidențiază că în procedura 

abreviată de judecată, expunerea concluziilor pe fondul cauzei, de către inculpat sau avocatul 

acestuia, trebuie să prezinte continuitate în raport cu întregul comportament procesual al 

inculpatului, neexistând posibilitatea ca, prin aceste concluzii, să se conteste existenţa faptei, 

comiterea acesteia de către inculpat sau caracterul imputabil sau nejustificat al actului său ilicit. 

Astfel, prin concluziile apărării nu se poate contesta propriul comportament din componenţa 

învinuirii aduse inculpatului, învinuire recunoscută în mod irevocabil, în schimb, elemente 

exterioare acestui comportament pot face obiect al acestor concluzii.  

În ceea ce priveşte deliberarea, pronunţarea și cuprinsul hotărârii, aspecte analizate în 

capitolul IV, în afară de chestiuni generale ce privesc pronunțarea și cuprinsul hotărârii, se 

susține în principal că, deşi inculpatul nu poate solicita instanţei să pronunţe o soluţie de achitare 

în temeiul art. 16 lit. a), c) şi d) C.proc.pen., aceasta nu însemnă că instanţa nu are obligaţia de 

a delibera asupra existenţei faptei, vinovăţiei inculpatului, caracterului imputabil şi nejustificat 

al faptei ce i se reţine în sarcină, și posibilitatea de a pronunța oricare din soluțiile prevăzute de 

lege. 

Ultimul capitol din acest titlu este dedicat autorității de lucru judecat pe care o primește 

hotărârea de condamnare pronunţată cu privire la inculpaţii care sunt judecaţi conform 

procedurii abreviate, egală cu cea a hotărârii pronunțate cu privire la inculpații care sunt judecați 

în procedură comună. 

În același context se evidențiază faptul că, o hotărâre de condamnare pronunțată în 

procedură abreviată, în caz de participaţie penală, nu face dovada că fapta respectivă există, 

constituie infracţiune şi a fost comisă cu vinovăţie de către participanţii ce sunt judecaţi conform 

procedurii de drept comun în eventuale cauze disjunse.  

                                                           
27 În acest sens, C.E.D.O., cauza Ferrantelli şi Santangelo c. Italiei, cererea nr. 19874/92, Hotărârea din 7 august 

1996, § 59, www.echr.coe.int; cauza Rojas Morales c. Italiei, cererea nr. 39676/98, Hotărârea din 16 noiembrie 

2000, § 33, www.echr.coe.int. 

http://www.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["39676/98"]}
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În Titlul V al tezei este analizat specificul judecății în primă instanță în cazul aplicării 

procedurii abreviate, plecând în capitolul I de la aspectele generale, în care se evidențiază că, 

prin raportare la specificul cercetării judecătorești comune, s-a înregistrat o restrângere drastică 

a funcției cercetării judecătorești în cazul aplicării procedurii abreviate de judecată, inculpatul 

renunțând în mod expres, pe de-o parte, la exercitarea dreptului de a cere readministrarea tuturor 

probelor ce stau la baza acuzării sale, în condiții de publicitate, nemijlocire și 

contradictorialitate, iar, pe de altă parte, la exercitarea plenară a dreptului de a cere 

administrarea de probe noi.  

 Limita superioară a tezei probatorii la care poate avea acces inculpatul este dată de 

contestarea implicită a învinuirii pe care a recunoscut-o deja în mod irevocabil şi a probelor 

administrate în faza urmăririi penale, în baza cărora a înţeles să fie judecat.  

 În capitolul II sunt analizate efectiv caracteristicile administrării probatoriului în cazul 

aplicării procedurii abreviate de judecată, subliniindu-se în cadrul secțiunii 1 că înscrisurile, a 

căror administrare este eventuală, pot avea ca teză circumstanțierea pozitivă sau negativă a 

inculpatului și, în același timp, pot fi administrate pentru soluţionarea acţiunii civile, dacă este 

cazul, şi a acţiunii penale. 

 În secțiunea a 2-a, dedicată titularilor dreptului de a propune probe în procedura 

abreviată, se demonstrează de ce, spre deosebire de părți și persoana vătămată, procurorului nu 

i se recunoaște dreptul de a propune probe suplimentare, respectiv pentru a nu agrava situaţia 

juridică a inculpatului într-un moment ulterior recunoaşterii învinuirii, recunoaştere care are un 

caracter irevocabil.  

Referitor la termenul de administrare a probelor, în secțiunea a 3-a se arată că, prin 

excepție de la regula potrivit căreia judecata nu se supune unui termen maxim, prestabilit de 

legiuitor sau instanţă, aceasta desfășurându-se până la îndeplinirea tuturor etapelor și 

soluționarea acțiunilor judiciare cu care este învestită instanța28, în procedura simplificată, ca 

regulă, judecata trebuie finalizată la termenul formulării și admiterii cererii inculpatului de a fi 

judecat în această procedură sau cel mult la următorul termen de judecată. Cu toate acestea, 

încălcarea acestui termen de partea căreia i s-a admis cererea de depunere a înscrisurilor, nu 

poate conduce la decăderea acesteia din acest drept, în condițiile în care, în dreptul procesual 

                                                           
28 A se vedea A. ZARAFIU, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2015, p. 406. 
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penal, nu sunt admise decăderile cu privire la administrarea probelor, fiindcă acestea sunt 

incompatibile cu principiul aflării adevărului29.  

Capitolul III este dedicat specificului schimbării încadrării juridice a faptei în cazul 

acestei proceduri de judecată, subliniindu-se în primul rând că prin schimbarea încadrării 

juridice nu trebuie să se depășească limitele factuale prestabilite, să se modifice dimensiunea 

materială a situației de fapt reţinute de procuror în actul de sesizare. Această operațiune ar trebui 

să presupună un exerciţiu pur teoretic, în care să se analizeze modalitatea de aplicare a 

dispoziţiilor legale asupra situaţiei de fapt stabilită prin actul de sesizare şi recunoscută de 

inculpat în mod irevocabil.  

În al doilea rând, s-a evidențiat că schimbarea încadrării juridice a faptei primește limite 

specifice și ca efect al caracterului irevocabil și indivizibil al manifestării de voință a 

inculpatului în sensul recunoașterii învinuirii ce i se aduce. 

Prin urmare, deși posibilă schimbarea încadrării juridice în cadrul procedurii abreviate 

de judecată, norma care permite acest lucru trebuie interpretată sistematic, contestarea 

încadrării juridice inițiale neputând tinde la schimbarea, chiar şi parţială, a situaţiei de fapt, 

astfel cum este aceasta expusă în actul de trimitere în judecată.  

Astfel, prin cererea de schimbare a încadrării juridice, apărarea nu poate urmări de 

fapt o contestare implicită ulterioară a unei situații de fapt însușite explicit anterior. Cu alte 

cuvinte, nu se poate ca, prin cererea de schimbare a încadrării juridice, apărarea să dea dovadă 

de un comportament dual și contradictoriu.  

 Capitolul IV al acestui titlu abordează ipoteza trimiterii în judecată a unor inculpați cu 

poziție procesuală divergentă și oportunitatea sau chiar obligativitatea disjungerii acțiunii 

penale cu privire la inculpații care nu recunosc învinuirea, pentru a soluționa cu celeritate cauza 

în ceea ce-i privește pe aceia care recunosc învinuirea. 

Concluzia în această ipoteză a fost aceea că, o soluție preferabilă în situația dată ar fi 

aceea a judecării împreună atât a inculpaților care au înțeles să uzeze de procedura simplificată, 

cât și a celorlalți inculpați, cu evitarea disjungerii.  

În același context, au fost analizate și instrumentele juridice pe care le are la dispoziție 

instanța de judecată în cazul trimiterii în judecată a unor inculpați nu doar cu poziții procesuale 

                                                           
29 A se vedea, în acest sens, T. POP, Drept procesual penal, Vol. III, Ed. Tipografia Naţională, Cluj, 1946, pp. 450-

451.  



22 

 

diferite, dar și cu declarații incriminatoare făcute de unii împotriva celorlalți pe parcursul 

urmăririi penale. 

În capitolul V se evidențiază că reglementarea actuală nu mai impune expres 

disjungerea acţiunii civile când pentru soluţionarea acesteia se impune administrarea de probe 

în faţa instanţei. Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 26 C.proc.pen. şi art. 377 

alin. (2) C.proc.pen., rezultă că această disjungere trebuie dispusă: când administrarea probei 

cu înscrisuri pentru dovedirea pretenţiilor civile impune acordarea mai multor termene de 

judecată, fiind permisă acordarea unui singur termen suplimentar în acest scop sau când pentru 

soluţionarea acţiunii civile este necesară administrarea altor mijloace de probă decât 

înscrisurile, chiar dacă pentru administrarea acestora nu ar trebui să se acorde mai multe 

termene de judecată decât cele maxim două.  

S-a evidențiat totodată imposibilitatea disjungerii acțiunii civile în cazul infracţiunilor 

cu acţiuni indisolubile și totodată efectul disjungerii acțiunii penale asupra acțiunii civile. 

Titlul IV se încheie prin expunerea în capitolul VI a modului de soluționare a acțiunii 

penale în cazul aplicării procedurii abreviate de judecată. 

Astfel, în secțiunea 1 este evidențiat efectul substanțial al aplicării procedurii abreviate 

de judecată asupra pedepselor principale, accesorii și complementare, precum și asupra 

măsurilor educative.  

În acest sens se arată că, în cazul în care instanţa pronunţă soluţia de condamnare sau 

amânare a aplicării pedepsei, indiferent de gravitatea faptei comise, aceasta trebuie să aibă în 

vedere limitele de pedeapsă prevăzute în norma incriminatoare, reduse cu o treime în cazul 

pedepsei închisorii și cu o pătrime în cazul pedepsei amenzii. 

În cazul aplicării unei pedepse privative de libertate, dispoziţiile substanţiale de reducere 

a limitelor pedepsei principale produc efecte directe şi asupra pedepselor accesorii care o 

însoţesc, întrucât, în condiţiile în care pedeapsa principală este micșorată, în aceeaşi măsură se 

reduce şi durata pedepselor accesorii. 

În privinţa pedepselor complementare, cu excepția degradării militare când efectul poate 

fi şi direct, efectul este indirect, recunoaşterea învinuirii putând reprezenta un element important 

în analizarea necesităţii aplicării respectivelor pedepse.  

În privința infracţiunilor pentru care norma de incriminare prevede pedepse alternative, 

se arată că în etapa de alegere a uneia sau alteia dintre acestea, instanţa va avea în vedere strict 

criteriile generale de individualizare a pedepsei, potrivit art. 74 alin. (2) C.pen. Abia în a doua 

etapă de stabilire a pedepsei aceste criterii generale de individualizare vor fi complinite cu 
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dispoziţiile art. 396 alin. (10) C.proc.pen. şi, eventual, cu alte dispoziţii speciale cu relevanţă 

asupra cuantumului sau duratei pedepsei ce urmează a fi aplicată. 

S-a analizat totodată specificul aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. (10) C.proc.pen. și în 

ceea ce privește condamnarea la pedeapsa amenzii, când instanţa stabileşte mai întâi numărul 

zilelor-amendă, în raport de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 

C.pen., după care fixează cuantumul unei zile-amendă, ţinând cont de situaţia materială a 

condamnatului şi de obligaţiile legale ale acestuia faţă de persoanele pe care le are în întreţinere.  

În același timp s-a arătat că, indiferent de natura pedepsei aplicate, suplimentar reducerii 

limitelor de pedeapsă în temeiul art. 396 alin. (10) C.proc.pen., individualizarea acesteia poate 

avea loc şi prin reţinerea altor circumstanţe sau cauze ori stări de atenuare, cu caracter general 

sau special, această posibilitate, precum şi ordinea de aplicare a acestora fiind date de 

dispoziţiile art. 79 alin. (1) C.pen. 

Totodată, și pentru inculpaţii care au comis infracţiunea în timpul minorităţii, este 

descris mecanismul de stabilire a măsurilor educative, atât a celor privative cât și a celor 

neprivative de libertate.  

În secțiunile 2 și 3 sunt evidențiate efectele potențiale ale aplicării procedurii abreviate 

în cazul unei soluții de renunţare la aplicarea pedepsei, precum și posibilitatea pronunțării unor 

soluții de achitare sau încetare a procesului penal, fără ca instanța să fie nevoită să deruleze o 

procedură comună de judecată. 

Se concluzionează astfel că, în actuala formă de reglementare a instituţiei, legiuitorul dă 

posibilitatea instanţei de judecată de a pronunţa oricare dintre soluţiile prin care se poate 

rezolva acţiunea penală.  

Cu toate acestea se subliniază că, deşi legiuitorul nu prevede în mod expres vreo 

limitare, trebuie totuşi să avem în vedere că, în raport de dispoziţiile art. 349 alin. (2) 

C.proc.pen., pentru a fi aplicată procedura abreviată de judecată, trebuie să fie suficient material 

probator pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei. 

Titlul VI al tezei este dedicat specificului căilor de atac în cazul aplicării procedurii 

abreviate, în capitolul I fiind analizat apelul și modul de reglementare a acestuia în legislația 

națională, prin comparație cu standardul stipulat în Raportul explicativ la Protocolul 7 la 

Convenţia europeană potrivit căruia, dacă o persoană condamnată pledează vinovat cu privire 

la învinuirea ce i se aduce, dreptul acesteia poate fi limitat la solicitarea de a fi reexaminat doar 

cuantumul pedepsei aplicate.  
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Astfel, din perspectiva Convenţiei, nu doar că nu este interzis, dar chiar este indicat a 

limita apelul declarat de inculpatul care și-a recunoscut vinovăția, strict cu privire la 

reexaminarea cuantumului pedepsei aplicate, fără a mai fi pusă în discuţie declaraţia de 

vinovăţie a acestuia, fiind însă nevoie de stabilirea modalităţii de exercitare a acestui drept. 

În pofida acestor standarde acceptate de Curtea Europeană, legiuitorul nostru nu a 

reglementat o modalitate de exercitare limitată a dreptului la apel în cazul procedurii abreviate 

de judecată. În acest context, și ca efect al principiului subsidiarităţii, potrivit căruia drepturile 

şi libertăţile fundamentale garantate de Convenţia europeană reprezintă standarde minime de 

protecţie, statele părţi putând, prin reglementările interne, să asigure o protecţie mai extinsă 

drepturilor omului, în ipoteza dată sunt aplicabile normele interne comune de reglementare a 

apelului.  

În raport de aceste argumente și de pronunțarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 

235/2015, s-a concluzionat că nu putem decât să acceptăm că inculpatul, alături de procuror, 

persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente, are dreptul de a formula apel 

şi pentru alte motive decât cele referitoare la felul, cuantumul şi forma de executare a pedepsei, 

atunci când acesta are interesul procesual de a invoca motive de nulitate absolută sau relativă. 

Cu toate acestea, s-a evidențiat că în cazul unei hotărâri pronunţate în procedura 

abreviată, caracterul devolutiv al apelului formulat de inculpat are totuși un specific ce este dat 

de acceptarea irevocabilă a acestuia ca judecata să se desfășoare în baza recunoașterii învinuirii 

și a probelor administrate în faza de urmărire penală.  

 În capitolul II al acestui titlu este analizat specificul căilor extraordinare de atac, 

secțiunea 1 fiind dedicată expunerii unor aspecte generale privind trăsăturile acestor căi de atac. 

 În secțiunea a 2-a a fost analizat specificul recursului în casație, făcându-se referire la 

Decizia Curții Constituționale nr. 651 din 17 octombrie 2017 prin care s-a reținut că dispozițiile 

art. 434 alin. (2) lit. f) C.proc.pen., care excludeau de la a fi supuse recursului în casație, 

hotărârile pronunțate în procedura abreviată de judecată, sunt neconstituționale, fiind de natură 

să încalce prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 

privind accesul liber la justiţie și dreptul la un proces echitabil, precum și ale art. 131 referitor 

la rolul Ministerului Public.  

În secțiunea a 3-a, dedicată contestației în anulare, se evidențiază că în cazul prevăzut 

de art. 426 lit. h) C.proc.pen., ce este incident în ipoteza în care ascultarea inculpatului prezent 

nu a avut loc, deşi era posibilă la instanţa de apel, nu trebuie făcută confuzie între regulile la 
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care face referire legiuitorul, respectiv cele prevăzute de art. 378 C.proc.pen., care 

reglementează audierea ca procedeu probatoriu, şi cele de la art. 375 C.proc.pen., care au scop 

diferit, descris pe parcursul tezei. 

 În secțiunea a 4-a se arată că, atât timp cât legiuitorul nu a înţeles să excludă de la 

aplicare dispoziţiile privind procedura abreviată de judecată în cazul redeschiderii procesului 

penal, proces care se desfășoară în lipsa persoanei condamnate, odată cu redeschiderea cadrului 

procesual, acestei persoane trebuie să i se dea posibilitatea de a alege dacă înţelege să fie 

judecată în procedură abreviată pentru a beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă, privilegiu 

pe care nu l-a avut niciodată până în acel moment.  

 În secțiunea a 5-a se evidențiază că recunoaşterea învinuirii de către inculpat şi 

derularea unei proceduri abreviate de judecată nu reprezintă un impediment în a formula cerere 

de revizuire. 

În acelaşi timp însă, nu poate fi invocată pe calea revizuirii omisiunea aplicării 

dispoziţiilor art. 396 alin. (10) C.proc.pen., întrucât, pe de-o parte, motivul invocat nu se 

circumscrie niciunuia dintre cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege, iar pe de altă parte, 

deoarece pe calea revizuirii, care este o cale extraordinară de atac, de retractare, nu mai pot fi 

repuse în discuţie aspecte legate de existenţa infracţiunii, circumstanţele comiterii, vinovăţia 

inculpatului ori pedeapsa, aceste elemente intrând în autoritate de lucru judecat.  

În ultima secțiune a acestui capitol se evidențiază că în cadrul unei contestaţii la 

executare, nu se poate face direct aplicarea dispoziţiilor privind procedura abreviată de judecată. 

Din poziţionarea acestei instituţii în partea specială a Codului de procedură penală, ce 

priveşte judecata în primă instanţă, rezultă că este aplicabilă doar în cursul judecăţii cauzei în 

fond, astfel că, odată depășit momentul începerii cercetării judecătorești, aceasta își pierde 

raţiunea pentru care a fost edictată şi nu va mai exista nicio justificare pentru a fi aplicată. 

Ultimul titlu al tezei este dedicat analizei diferenţelor dintre procedura judecății în cazul 

recunoaşterii învinuirii şi procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei.  

În capitolul I – secțiunea 1 sunt analizate diferențele referitoare la natura juridică a celor 

două instituții, arătându-se în acest sens că, spre deosebire  de procedura abreviată de judecată, 

acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o instituţie care se încadrează conceptului de „justiţie 

negociată”, întrucât felul, cuantumul şi modul de executare a sancțiunii se stabilesc prin 
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negociere între procuror şi inculpat, instanţa neputând, cu ocazia verificării acordului, să aplice 

o altă sancţiune, ci doar să admită sau să respingă acordul. 

Fiind comparate cele două proceduri, s-a apreciat că, în cazul procedurii abreviate de 

judecată, previzibilitatea pedepsei ce urmează a fi aplicată de instanţă este mult mai redusă 

decât în cazul parcurgerii procedurii speciale a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, când 

inculpatul ştie că nu poate primi o altă sancţiune decât cea negociată. 

În următoarele 3 secțiuni sunt analizate sfera de aplicare a celor două instituții 

procesuale, limitele recunoașterii inculpatului și caracteristicile declarației de recunoaștere a 

acestuia, punctându-se pentru fiecare problemă de interes specificul fiecărei proceduri în parte. 

În capitolul II al acestui ultim titlu este analizat, din perspectivă comparativă, specificul 

judecății în cazul aplicării ambelor proceduri.  

Astfel, în secțiunea 1 sunt descrise caracteristicile actului de sesizare a instanței de 

judecată în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției, prin raportare la celelalte două tipuri 

de acte de sesizare [rechizitoriul şi încheierea judecătorului de camera preliminară pronunţată 

în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) C.proc.pen.]. 

În secțiunea a 2-a, în care este analizat specificul procedurii propriu-zise de judecată în 

cazul celor două proceduri, se evidențiază că, deşi acordul nu mai presupune in terminis o 

procedură necontradictorie, desfășurându-se cu participarea tuturor părţilor şi persoanei 

vătămate, spre deosebire de procedura abreviată, acesta nu permite administrarea niciunei probe 

suplimentare faţă de cele administrate în faza de urmărire penală. Astfel, în cazul acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei lipseşte cu desăvârșire cercetarea judecătorească, iar dezbaterile sunt 

limitate, inclusiv din perspectiva faptului că acţiunea civilă nu poate face obiectul acestora. 

De asemenea în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, rolul procurorului este 

accentuat, el fiind cel care iniţiază sau dă curs invitaţiei de negociere şi încheie acordul, instanţa 

de judecată nefăcând altceva decât să judece în limitele stricte propuse de procuror.  

În același timp, dacă în cazul procedurii abreviate, celelalte părţi şi persoana vătămată 

au dreptul să pună concluzii cu privire la cererea inculpatului de a fi judecat în procedura 

simplificată, în cazul acordului, rolul acestora este inexistent în privința participării la procesul 

de negociere, având însă, într-adevăr, posibilitatea de a participa la procedura desfășurată în 

faţa instanţei de judecată şi de a pune concluzii cu privire la acord, rolul acestora fiind 
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recunoscut în aceste limite mai largi, în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 235 din 7 

aprilie 201530. 

S-a mai arătat că la fel ca în cazul procedurii simplificate de judecată, şi în cazul 

acordului, asistenţa juridică nu este obligatorie decât în situaţiile prevăzute de art. 90 

C.proc.pen. 

Totodată, în ambele proceduri sunt aplicabile argumentele expuse de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în Decizia nr. 17 din 12 noiembrie 2012, astfel că judecătorul care 

soluţionează un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu privire la unul dintre inculpaţi, nu devine 

de plano incompatibil să judece acţiunea penală şi civilă cu privire la ceilalţi inculpaţi cercetaţi 

în acelaşi dosar, indiferent dacă sunt trimişi în judecată prin rechizitoriu sau acord. 

În ultima secțiune a acestui capitol se arată că, în cazul acordului de recunoaștere a 

vinovăției, legiuitorul cere acelaşi standard de probaţiune pentru pronunţarea condamnării în 

cadrul acestei proceduri, ca şi cazul procedurii abreviate și celei comune de judecată, respectiv 

cel al înlăturării oricărui dubiu rezonabil cu privire la comiterea faptei de către inculpat. 

În ceea ce priveşte modul de soluţionare a acţiunii penale, dacă în cazul procedurii 

abreviate, instanţa poate pronunţa inclusiv soluţii de încetare a procesului penal şi chiar de 

achitare a inculpatului, în cazul acordului, când consideră că ar trebui ca inculpatul să fie achitat 

sau să dispună încetarea procesului penal, instanţa este obligată să respingă acordul. 

Totodată, dacă în cazul procedurii abreviate acţiunea civilă se poate soluționa fie în mod 

unitar cu cea penală, în condiţiile unei probaţiuni limitate, fie în urma disjungerii, în cazul 

acordului de recunoaștere a vinovăției nu există această posibilitate, putându-se doar lua act de 

eventuala tranzacţie sau încheiere a unui acord de mediere, ori lăsa nesoluţionată acţiunea 

civilă. 

Din perspectiva apelului ce poate fi promovat împotriva unei hotărâri pronunțate în baza 

acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a reamintit că standardul convenţional este mai scăzut 

decât cel naţional care, în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 235/2015 şi modificării alin. 

(1)-(3) al art. 488 prin art. II pct. 124 din O.U.G. nr. 18/2016, permite tuturor participanţilor la 

proces să formuleze apel împotriva hotărârii primei instanţe, fără ca motivele de apel să fie, în 

principiu, limitate. 

 

                                                           
30 M. Of. nr. 364 din 26 mai 2015. 



28 

 

În concluziile acestei teze se susține că avem privilegiul de a dezvolta modele de 

interpretare doctrinară și jurisprudențială, astfel încât procedura abreviată de judecată să fie 

utilizată strict în cauzele în care probatoriul este suficient pentru aflarea adevărului și justa 

soluționare a cauzei. 

Chiar dacă în prezent forma actuală a procedurii, aplicată în mod responsabil, nu prezintă 

riscuri pentru inculpat, pericolul nu a trecut, atât timp cât actorii implicați în înfăptuirea actului 

de justiție penală, nu vor înțelege limitele în care trebuie aplicată o astfel de instituție, benefică 

pentru sistemul judiciar din care face parte, atât timp cât acesta nu depinde de ea.  

Dacă nu vom fi în stare să controlăm această instituție, aplicarea ei se va face pe baza 

unor criterii ce vor ține de asigurarea unor interese profesionale, financiare sau administrative, 

și nu de interesul justiției. 

În momentul în care se va dezvolta un raport de dependență între procedura abreviată de 

judecată și funcționarea sistemului judiciar de drept penal, aceasta va începe să îl domine, astfel 

încât instanțele, procurorii, avocații și inculpații vor fi presați să ceară și să aplice respectiva 

procedură.  

În acest context, s-a subliniat că, în sistemul nostru de drept, trebuie menținut standardul 

actual potrivit căruia, deși inculpatul renunță la anumite drepturi procesuale, cum este dreptul 

de a nu se autoincrimina sau dreptul de a chestiona martorii acuzării în condiții de 

contradictorialitate, acesta nu renunță totuși la prezumția de nevinovăție și la standardul de 

dovedire a vinovăției dincolo de orice dubiu rezonabil.  

În același timp, trebuie menținută aceeași proporție în diferența dintre pedeapsa 

previzionată în urma recunoașterii învinuirii și cea care ar putea fi aplicată în urma unei 

proceduri comune de judecată. Aceasta întrucât, cu cât este mai mare această diferență, cu atât 

presiunea asupra inculpatului pentru a recunoaște învinuirea va crește, indiferent dacă este sau 

nu vinovat, relația fiind una direct proporțională.  

Este evidențiată totodată importanța ca nivelul de încredere pe care îl insuflă o hotărâre 

pronunțată în urma unei proceduri abreviate de judecată să nu fie mai mic decât cel al unei 

hotărâri pronunțate în urma unei proceduri comune de judecată. Aceste hotărâri, la fel și 

judecata în sine, nu trebuie să fie considerate hotărâri „de mâna a doua”, nu pot ridica dubii de 

legitimitate întrucât, deși eficiența este importantă pentru funcționarea unui sistem judiciar, 

această funcționare nu are consistență dacă sistemul nu are legitimitate, legitimitate care nu 

poate exista în lipsa veridicității rezultatelor obținute. 

 


