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1 Art. 92 - Drepturile avocatului 

suspectului şi inculpatului 
(1) În cursul urmăririi penale, avocatul 

suspectului sau inculpatului are dreptul 

să asiste la efectuarea oricărui act de 

urmărire penală, cu excepţia:  

a) situaţiei în care se utilizează metodele 

speciale de supraveghere ori cercetare, 

prevăzute în cap. IV din titlul IV;  

b) percheziţiei corporale sau a 

vehiculelor în cazul infracţiunilor 

flagrante. 

La art. 92, după alin. (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (1
1
) cu următorul conținut: 

(1
1
) Când participă la efectuarea unui act de 

urmărire penală ce presupune audierea oricăreia 

dintre persoanele enumerate la art. 104, 

avocatul suspectului și inculpatului are dreptul 

de a a adresa întrebări, de a formula cereri și de 

a formula obiecții cu privire la modul de 

consemnare a declarației. Întrebările respinse, 

obiecțiile și cererile se consemnează la finalul 

declarației, pentru întrebări precizându-se și 

motivul concret pentru care au fost respinse. 

 

 

Fundamentare: 
În prezent, există o inechitate procesuală 

raportat la drepturile pe care subiecții 

procesuali principali le au în procesul penal. 

Astfel, conform art. 81 lit. g), art. 85 alin. 1 și 

art. 87 alin. 1 CPP persoana vătămată, partea 

civilă și partea responsabilă civilmente au 

dreptul de a adresa întrebări martorului, 

expertului și inculpatului. Admițând că acest 

drept nu a fost prevăzut direct pentru suspect și 

inculpat din motive de protecție a persoanei 

vătămate și părții civile, apare firesc din 

perspectiva dreptului la apărare și a 

principiului egalității de arme, că acest drept ar 

trebui prevăzut spre exercitare avocatului 

suspectului și inculpatului. Dacă nu s-ar opera 

această modificare, ar exista un dezechilibru 

cu privire la exercitarea dreptului la apărare al 

suspectului sau inculpatului față de cel al 

persoanei vătămate și părții civile, aspect 

nepermis dacă ne raportăm și la dreptul la un 

proces echitabil. 

2 Art. 92 - Drepturile avocatului 

suspectului şi inculpatului 

La articolul 92 alin. (2) se modifică şi va 

avea următorul conținut și se introduce un 

Fundamentare: 
Pentru ca dreptul de a participa la actele de 
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(2) Avocatul suspectului sau inculpatului 

poate solicita să fie încunoştinţat de data 

şi ora efectuării actului de urmărire 

penală ori a audierii realizate de 

judecătorul de drepturi şi libertăţi. 

Încunoştinţarea se face prin notificare 

telefonică, fax, e-mail sau prin alte 

asemenea mijloace, încheindu-se în acest 

sens un proces-verbal.  

nou alineat, alin. (2
1
) cu următorul conținut: 

(2) Avocatul suspectului sau inculpatului poate 

solicita să fie încunoştinţat de data şi ora 

efectuării actului de urmărire penală ori a 

audierii realizate de judecătorul de drepturi şi 

libertăţi. Încunoştinţarea se face cu cel puțin 

24 de ore înainte, prin notificare telefonică, 

fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, 

încheindu-se în acest sens un proces-verbal. 

(2
1
) În caz de nerespectare a obilgației de 

încunoştinţare  sau a termenului de 24 de ore, 

avocatul are dreptul să solicite, până la 

terminarea urmăririi penale, reefectuarea 

actului de urmărire ori a audierii. 

urmărire penală să poată fi exercitat efectiv și 

să nu fie restrâns de organul de urmărire 

penală prin efectuarea încunoștințării într-un 

moment prea apropiat de cel al efectuării 

actului, este necesară precizarea unui termen 

rezonabil, minim, raportat la care se face 

această înștiințare. Perioada de 24 de ore apare 

rezonabilă pentru ca un avocat să poată ajunge 

la sediul organului de urmărire penală unde se 

efectuează actul (dacă acesta este în altă 

localitate) sau poate să-și asigure substituirea 

în cazul în care nu reușește să ajungă. 

 

De asemenea, în vederea evitării nerespectării 

de către organul de urmărire penală a 

prevederilor privind obligativitatea 

încunoştinţării și a termenului de 24 de ore, 

este necesară introducerea unui remediu, 

avocatul având, până la finalizarea urmăririi 

penale, dreptul să ceară reefectuarea actului de 

urmărire ori a audierii. 

3 Art. 223 

Condiţiile şi cazurile de aplicare a 

măsurii arestării preventive 
 (2) Măsura arestării preventive a 

inculpatului poate fi luată şi dacă din 

probe rezultă suspiciunea rezonabilă că 

acesta a săvârşit o infracţiune 

intenţionată contra vieţii, o infracţiune 

prin care s-a cauzat vătămarea corporală 

sau moartea unei persoane, o infracţiune 

contra securităţii naţionale prevăzută de 

Art. 223 

Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii 

arestării preventive 
 (2) Măsura arestării preventive a inculpatului 

poate fi luată şi dacă din probe rezultă 

suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o 

infracţiune pentru care legea nu prevede 

posibilitatea împăcării părților și care este o 

infracțiune intenţionată contra vieţii, o 

infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea 

corporală sau moartea unei persoane, o 
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Codul penal şi alte legi speciale, o 

infracţiune de trafic de stupefiante, trafic 

de arme, trafic de persoane, acte de 

terorism, spălare a banilor, falsificare de 

monede ori alte valori, şantaj, viol, 

lipsire de libertate, evaziune fiscală, 

ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de 

corupţie, o infracţiune săvârşită prin 

mijloace de comunicare electronică sau 

o altă infracţiune pentru care legea 

prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori 

mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii 

faptei, a modului şi a circumstanţelor de 

comitere a acesteia, a anturajului şi a 

mediului din care acesta provine, a 

antecedentelor penale şi a altor 

împrejurări privitoare la persoana 

acestuia, se constată că privarea sa de 

libertate este necesară pentru înlăturarea 

unei stări de pericol pentru ordinea 

publică. 

 

infracţiune contra securităţii naţionale 

prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o 

infracţiune de trafic de stupefiante, trafic de 

arme, trafic de persoane, acte de terorism, 

spălare a banilor, falsificare de monede ori alte 

valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune 

fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de 

corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace 

de comunicare electronică sau o altă infracţiune 

pentru care legea prevede pedeapsa închisorii 

de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării 

gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor 

de comitere a acesteia, a anturajului şi a 

mediului din care acesta provine, a 

antecedentelor penale şi a altor împrejurări 

privitoare la persoana acestuia, se constată că 

privarea sa de libertate este necesară pentru 

înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea 

publică. 

 

4. Art. 215 Conţinutul controlului 

judiciar 
 (2) Organul judiciar care a dispus 

măsura poate impune inculpatului ca, pe 

timpul controlului judiciar, să respecte 

una sau mai multe dintre următoarele 

obligaţii: 

g) să se supună unor măsuri de control, 

îngrijire sau tratament medical, în 

special în scopul dezintoxicării; 

Art. 215 Conţinutul controlului judiciar 
 (2) Organul judiciar care a dispus măsura 

poate impune inculpatului ca, pe timpul 

controlului judiciar, să respecte una sau mai 

multe dintre următoarele obligaţii: 

g) să fie testat medical, să se supună 

măsurilor de control, să efectueze un 

tratament medical sau îngrijire medicală, în 

special în scopul dezintoxicării cu alcool, 

droguri sau substanțe psihoactive sau al 
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 tratării devianței sexuale; 

 

 


