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SUMMArY
In the present paper we examine the problem concerning the participation of the lawyer in the real-

ization of some acts of penal prosecution. Examples are given of instructions, of articles from the Penal 
Code of Romania, concerning the defense of the accused or defendant. Process actions to which the 
participation of the lawyer is necessary cannot be considered as fulfilled with the infringements of the 
penal procedures norms. 

The participation of the lawyer in the process activity of hearing of the defendant  during the penal 
prosecution – not to admit degrading procedures in obtaining information, confessions from the accused 
or defendant, which would infringe the human dignity. 

reprezentant la efectuarea actelor de urmărire 
penală, precum şi la anumite drepturi conexe acestui 
drept important pentru realizarea funcţiei de apărare, 
acordarea asistenţei juridice şi reprezentarea părţilor 
în proces.

Astfel, în virtutea art.68 alin.(1) pct.2 CPP RM, 
apărătorul este în drept de a participa, la propunerea 
organului respectiv, la efectuarea de către organul de 
urmărire penală a acţiunilor procesuale şi la toate 
acţiunile procesuale efectuate la solicitarea sa.

În alin.(2) pct.2 al aceluiaşi articol este prevăzut 
dreptul apărătorului de a participa la orice acţiune 
procesuală efectuată cu participarea persoanei pe 
care o apără dacă aceasta o cere persoana pe care o 
apără sau însuşi apărătorul. 

În Cauza Magee c. Regatului Unit, Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului a statuat că în situaţia în 
care reclamantul solicită expres prezenţa unui avo-
cat în timpul interogatoriului, iar această solicitare 
îi este refuzată pentru o perioadă de timp destul de 
lungă – mai mult de 48 de ore –, în care interogatoriul 
continuă, iar persoana recunoaşte acuzaţiile ce i se 
aduc privind implicarea într-un atentat cu explozibil 
împotriva armatei, drepturile apărării au fost încalca-
te într-o manieră ireparabilă – indiferent de justifică-
rile care au stat la baza unui astfel de refuz –,incom-
patibilă cu drepturile pe care art. 6 din Convenţie le 
conferă unui acuzat. Chiar dacă, în fond, reclamantul 
nu a fost supus unor rele tratamente, iar recunoaşte-
rea acuzaţiilor a fost voluntar făcută de către acesta, 
faptul că a fost privat de asistenţă juridică pentru mai 

mult de 48 de ore, iar declaraţiile de recunoaştere au 
fost făcute la sfârşitul primelor 24 de ore ale privă-
rii sale de libertate şi au devenit elementul-cheie al 
rechizitoriului şi, ulterior, al condamnării, constituie 
încălcări ale art. 6 § 1 pct.3 din Convenţie1.

Potrivit dispoziţiilor art.172 alin.(1)-(6) CPP din 
1968 al României, în cursul urmăririi penale, apărăto-
rul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la 
efectuarea oricărui act de urmărire penală, să formule-
ze cereri şi să depună memorii. Lipsa apărătorului nu 
împiedică efectuarea actelor de urmărire penală, dacă 
există dovada că apărătorul a fost încunoştinţat de 
data şi ora efectuării actului. Când asistenţa juridică 
este obligatorie, organul de urmărire penală va asigu-
ra prezenţa apărătorului la ascultarea inculpatului.

Curtea Constituţională a României a declarat an-
ticonstituţionale dispoziţiile art.172 alin.(1) teza întâi 
şi art.173 alin.(1) din Codul de procedură penală, în 
măsura în care acestea nu acordă dreptul apărătorului 
de a participa şi la alte acte de urmărire penală la care 
nu participă persoana apărată. În motivarea excepției 
de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că 
textul de lege criticat este neconstițutional în raport 
cu dispozițiile art. 24 din Constituție și cu prevede-
rile art.6 alin.(1) din Codul de procedură penală, în-
trucât, anterior modificării aduse prin art. 1 pct. 99 
din Legea nr. 356/2006, art. 172 alin.(1) din Codul 
de procedură penală permitea apărătorului învinui-
tului sau inculpatului să asiste la efectuarea tuturor 
actelor de urmărire penală. De asemenea, arată că 
„dreptul la apărare trebuie înteles ca fiind garantat 
constituțional numai dacă, şi în masura în care, texte-
le de lege care îl reglementează fac referire explicită 
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la intervalul de timp în interiorul căruia el poate fi 
exercitat, dar, în egală măsură, şi la ansamblul măsu-
rilor şi actelor procesuale dispuse de organele judici-
are pe toată durata procesului penal. 

Curtea constată că aceasta este întemeiată, pentru 
următoarele considerente: 1. Art. 24 din Constituţie, 
cu denumirea marginală „Dreptul la apărare”, pre-
vede:„(1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot 
cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de 
un avocat, ales sau numit din oficiu.,,Textul consti-
tutional nu condiționează, nu limitează şi nici nu re-
strânge în vreun fel dreptul la apărare al părților din 
proces, în tot cursul procesului. Se mai constată că 
textul constituțional nu distinge între fazele procesu-
lui și nici faţă de natura juridică a acestuia. 2. Codul 
de procedură penală, în art. 6 din capitolul I „Scopul 
și regulile de bază ale procesului penal” al titlului I, 
dezvoltă prevederile art. 24 din Constituţie, cu apli-
caţiune la procesul penal. Părţile procesului penal au 
dreptul de a fi asistate de apărator la efectuarea ori-
carui act de urmarire penală şi nu doar la efectuarea 
acelora care implică audierea sau prezenţa părții2.

Excepţia a fost ridicată şi în dosarul în care fostul 
procuror Ioan Ciofu este judecat pentru corupţie, pro-
cesul fiind suspendat, după ce Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie a sesizat Curtea Constituţională.

Apărătorii au invocat, în faţa magistraţilor Secţiei 
penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, excepţia 
de neconstituţionalitate a art. 172, alin.(1) din Codul 
de procedură penală. 

Avocaţii Alexandru Chiciu şi Ioan Panaitescu au 
susţinut, în mai multe dosare că, prin modificările 
aduse legislaţiei penale prin Legea 356/2006, dreptul 
la apărare în timpul urmăririi penale a fost restrâns 
doar la asistenţă judiciară.

Conform art.172, alin.(1), modificat, ,,în cursul 
urmăririi penale, apărătorul învinuitului sau inculpa-
tului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act 
de urmărire penală care implică audierea sau pre-
zenţa învinuitului sau inculpatului căruia îi asigură 
apărarea şi poate formula cereri şi depune memorii. 
Lipsa apărătorului nu împiedică efectuarea actului de 
urmărire penală, dacă există dovada că apărătorul 
a fost încunoştinţat de data şi ora efectuării actului. 
Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, 
internet sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-
se în acest sens un proces-verbal”.

Astfel, toate actele procedurale efectuate în dosare 
în baza Legii 356/2006 sunt lovite de nulitate, pentru 
nerespectarea dreptului la apărare3.

În conformitate cu art.70 alin.(6) CPP RM bănui-
tul, învinuitul, inculpatul poate avea câţiva apărători. 

Acţiunile procesuale la care este necesară participarea 
apărătorului nu pot fi considerate ca fiind îndeplinite 
cu încălcarea normelor de procedură penală dacă la 
efectuarea lor nu au participat toţi apărătorii părţii în 
cauză. 

În baza art.80 alin.(2) pct.2 CPP RM, reprezentan-
tul victimei, părţii vătămate, părţii civile, părţii civil-
mente responsabile are dreptul să participe la efectu-
area acţiunilor procesuale, la propunerea organului de 
urmărire penală, în cazul în care se prezintă la începu-
tul acţiunii procesuale efectuate cu participarea per-
soanei reprezentate. 

În condiţiile art.92 alin.(2) pct.2 CPP RM, avoca-
tul-reprezentant al martorului este în drept să asiste pe 
tot parcursul desfăşurării acţiunii procesuale la care 
participă persoana pe care o reprezintă. 

Despre intenţia sa de a participa la acte de urmărire 
penală, apărătorul trebuie să informeze procurorul sau 
ofiţerul de urmărire penală, pentru ca aceştea să co-
munice în prealabil despre locul şi timpul planificat. 
Pentru siguranţă apărătorul este în drept a înainta o 
cerere în formă scrisă.

Asistarea apărătorului la actele de urmărire penală, 
la care participă învinuitul, pe de o parte, are ca scop 
acordarea unei asistenţe juridice în ceea ce priveşte 
descoperirea împrejurărilor ce au importanţă pentru 
apărare, pe de altă parte, contribuie la respectarea re-
gulilor procesuale stabilite de lege.

Neîndeplinirea prevederilor legale privind partici-
parea obligatorie a apărătorului se consideră încălcare 
esenţială a legii procesual penale. În conformitate cu 
art.94 alin.(1) pct.2 CPP RM în procesul penal nu pot 
fi admise ca probe şi, prin urmare, se exclud din dosar, 
nu pot fi prezentate în instanţa de judecată şi nu pot fi 
puse la baza sentinţei sau a altor hotărâri judecătoreşti 
datele care au fost obţinute: prin încălcarea dreptului 
la apărare al bănuitului, învinuitului, inculpatului. 

Însuşi faptul prezenţei avocatului disciplinează or-
ganul de urmărire penală sub aspect juridic, procesual 
şi psihologic4. Scopul asistării de către avocat a părţii 
în cadrul actului de urmărire penală poate fi susţinerea 
psihologică a clientului, asigurarea legalităţii actului 
ce urmează a fi realizat şi respectarea drepturilor şi 
intereselor legale ale persoanei apărate sau reprezen-
tate. 

La baza juridică a participării avocatului la ascul-
tarea bănuitului, învinuitului atribuim şi art.104 alin.
(1) CPP RM. Audierea bănuitului, învinuitului, incul-
patului se face numai în prezenţa unui apărător ales 
sau numit din oficiu, imediat după reţinerea bănuitu-
lui sau, după caz, după punerea sub învinuire, dacă 
acesta acceptă să fie audiat. 
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Altă normă procesual penală care reglementează 
participarea apărătorului este inclusă în art.114 alin.
(1) CPP RM. Pentru a verifica sau a preciza declara-
ţiile martorului, părţii vătămate, bănuitului, învinui-
tului despre evenimentele infracţiunii săvârşite într-
un loc concret, reprezentantul organului de urmărire 
penală este în drept să se prezinte la locul infracţiunii 
împreună cu persoana audiată şi, după caz, cu apără-
torul, interpretul, specialistul, reprezentantul legal şi 
să propună persoanei audiate să descrie circumstan-
ţele şi obiectele despre care a făcut sau poate face şi 
acum declaraţii. 

Apărătorul nu trebuie să admită participarea for-
mală în cadrul actelor de urmărire penală. El trebuie, 
de asemenea, să posede procedeele tactice de realiza-
re a actelor de urmărire penală, pentru a aprecia corec-
titudinea acţiunilor organului de urmărire penală şi în 
caz de oportunitate în momentul potrivit să le aplice 
şi el5. 

În legătură cu participarea la actele de urmărire pe-
nală avocatul-apărător, precum şi avocatul-reprezen-
tant sunt în drept:

Să explice persoanei pe care o apără drepturi-1. 
le şi să atenţioneze persoana care efectuează acţiunea 
procesuală asupra încălcărilor legii comise de ea.

Să ceară recuzarea persoanei care efectuează ur-2. 
mărirea penală, a judecătorului, procurorului, exper-
tului, interpretului, traducătorului, grefierului. 

Să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului 3. 
de urmărire penală şi să ceară includerea obiecţiilor 
sale în procesul-verbal respectiv.

Să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiuni-4. 
lor efectuate cu participarea lui şi să ceară completarea 
lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal 
respectiv. Participarea activă a apărătorului la efectua-
rea actelor de urmărire penală şi solicitarea de a com-
pleta procesul-verbal, precum şi includerea obiecţiilor 
pe care le are asupra veridicităţii celor consemnate, 
contribuie la stabilirea obiectivă a împrejurărilor cau-
zei şi, în special, a circumstanţelor atenuante şi a celor 
care exclud urmărirea penală6. Corespunderea celor 
consemnate în procesul-verbal cu declaraţiile făcute 
sau cu acţiunile întreprinse în cadrul actului de urmă-
rire penală este confirmată inclusiv şi de semnătura 
avocatului. Dacă acesta nu va reflecta în procesul-ver-
bal obiecţiile şi precizările respective (din neatenţie, 
nu va da dovadă de insistenţă sau principialitate etc.) 
încălcările admise nu vor putea fi contestate ulterior. 
De ex., apărătorul va atrage atenţie asupra încercări-
lor ofiţerului de urmărire penală de a da citire sau re-
aminti declaraţiile pe care acesta le-a depus anterior 
bănuitul, învinuitul, având art.104 alin.(3) CPP RM. 

În caz că ofiţerul de urmărire penală nu reacţionează 
la obiecţiile avocatului, acesta nu va ezita să insiste 
asupra includerii acestora în procesul-verbal de ascul-
tare. În cel mai rău caz, să zicem, primind refuzul de a 
consemna obiecţiile în procesul-verbal, nimic nu poa-
te să împiedice apărătorul a prezenta obiecţiile sale 
separat în scris. Aceste precizări le considerăm esen-
ţiale în contextul demarării ulterioare a procesului în 
fazele judiciare. Bazându-se pe obiecţiile consemna-
te, apărătorul în cadrul cercetării judecătoreşti ar avea 
un argument important în a convinge instanţa de a nu 
da citire declaraţiilor clientului său în faza urmăririi 
în condiţiile art.371 CPP RM, deoarece a fost admisă 
încălcarea ordinii de obţinere a declaraţiilor în faza 
urmăririi penale. Participând la audierea martorului, 
avocatul acestuia trebuie să reacţioneze adecvat în 
caz de adresare a întrebărilor sugestive. Nu se admite 
punerea întrebărilor sugestive sau care nu se referă 
la premisa probelor şi care în mod evident urmăresc 
scopul insultării şi umilirii persoanei audiate (art.109 
alin.(2) CPP RM).

Până la terminarea urmăririi penale, apărătorul 5. 
este în drept a lua cunoştinţă de actele procedurale la 
care a participat clientul său, chiar şi cu acelea la care 
avocatul nu a participat. Apărătorul este în drept să ia 
cunoştinţă de documentele care i-au fost prezentate 
(sau trebuiau să fie prezentate) bănuitului, învinuitului 
şi până la admiterea apărătorului în proces7. 

La solicitarea sa, să primească gratuit copii de 6. 
pe hotărârile care se referă la drepturile şi interesele 
persoanei pe care o apără. 

Să facă obiecţii împotriva acţiunilor ilegale ale 7. 
celorlalţi participanţi la proces. 

Ascultarea persoanelor în procesul penal constitu-
ie nu numai activitatea cea mai frecventă, ci, totodată, 
activitatea căreia, atât în cursul urmăririi penale, cât 
şi în cursul judecăţii, îi este consacrată cea mai mare 
parte din timp, cel mai mare volum de muncă, în ra-
port cu celelalte investigaţii legate de administrarea 
probelor şi reprezintă, pentru organele de urmărire 
penală, nu o dată, sursa majoră a informaţiilor nece-
sare depistării adevărului. Potrivit unor date, organele 
de urmărire penale consumă pentru ascultări 25% din 
timpul de lucru8.

Bănuitul, învinuitul şi inculpatul sunt purtători ai 
informaţiei probante la fel ca martorul şi partea vătă-
mată. Declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatu-
lui sunt informaţiile scrise sau orale depuse de aceştia 
la audiere în condiţiile prevăzute de CPP RM referitor 
la circumstanţele care au servit temei pentru a-i recu-
noaşte în această calitate, precum și la alte împreju-
rări ale cauzei pe care le cunosc (art.103 alin.(1) CPP 
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RM). Conform caracterului său procesual, declaraţii-
le bănuitului, ca, de altfel, şi declaraţiile învinuitului 
sunt, pe de o parte, surse de probă, pe de altă parte – 
mijloace de apărare a lor.

Până la începutul audierii, avocatul trebuie să se 
convingă că bănuitului sau învinuitului îi este clară 
esenţa bănuirii sau învinuirii, iar în caz de necesitate, 
să participe la lămurirea ei. O importanţă deosebită 
acest fapt are în cazurile când în calitate de învinuit 
sunt minorii sau persoanele care suferă de boli psihice 
sau fizice, deoarece starea lor îi limitează în percepe-
rea corectă a cazului incriminat.

Atenţia apărătorului, în timpul audierii, trebuie să 
fie îndreptată spre:

– determinarea împrejurărilor, care ar putea să 
contribuie la achitarea învinuitului ori să-i atenueze 
răspunderea;

– evidenţierea probelor în acest sens, astfel, învinu-
itul poate numi familiile martorilor, care vor confirma 
versiunea sa, să indice locul aflării probelor materiale 
şi a documentelor ş.a.m.d.;

– stabilirea împrejurărilor, ce vor dovedi starea să-
nătăţii învinuitului sau bănuitului în cazul când este 
bolnav de vreo maladie psihică sau fizică.

Numai în conformitate cu prevederile art.110 alin.
(6) CPP RM avocatului apărător i se asigură posibili-
tatea de a adresa întrebări martorului audiat în condiţi-
ile speciale necesare pentru protecţia acestuia. 

Dreptul de a adresa întrebări este un instrument 
destul de eficient ce permite avocatului participarea 
activă în acumularea probelor. Întrebările apărătoru-
lui pot fi îndreptate asupra descoperirii noilor împre-
jurări, care nu au fost redate de persoana ascultată, 
detalierea fiecărui fragment în parte şi folosirea lor în 
scopul apărării. De asemenea, întrebările pot fi date 
pentru concretizarea declaraţiilor date anterior. Aceas-
tă oportunitate apare, deoarece ofiţerul de urmărire 
penală, întocmind procesul-verbal, îl interpretează în 
felul său, deseori schimbând sensul celor consemnate. 
De aceea declaraţia învinuitului sau bănuitului trebuie 
să fie la maxim redată literalmente.

Conţinutul întrebărilor, momentul când au fost 
puse – toate acestea trebuie să aibă un scop unic: de-
terminarea împrejurărilor ce vor favoriza situaţia învi-
nuitului. Întrebările apărătorului trebuie profund gân-
dite şi adresate numai atunci când va exista garanţia 
că nu vor agrava situaţia învinuitului.

În procesul formulării întrebării, apărătorul trebuie 
să ia în consideraţie nivelul intelectual al persoanei, la 
care este îndreptată, starea lui emoţională, cunoaşte-
rea situaţiei, caracterul relaţiilor cu învinuitul ş.a. Câ-
teodată e mai eficient de a da mai multe întrebări mai 

simple decât a formula întrebări prin fraze compuse, 
formate din mai multe propoziţii. La adresarea între-
bărilor, apărătorul trebuie să ţină cont de capacităţile 
psihofiziologice ale persoanelor audiate.

Conform art.92 alin.2 pct.6 CPP RM, avocatul 
martorului este în drept a se adresa, cu permisiunea 
organului de urmărire penală, persoanei interesele că-
reia le reprezintă cu întrebări, observaţii, îndrumări. 
Cu regret dreptul de adresare a întrebărilor în cadrul 
ascultării bănuitului, învinuitului nu este expres sti-
pulat în art.68 şi 80 CPP RM, cu alte cuvinte, acest 
drept nu este prevăzut pentru avocat-apărător şi avo-
cat reprezentant al victimei, părţii vătămate, părţii ci-
vile, părţii civilmente responsabile, în caz de asistare 
la realizarea actelor de urmărire penală. Propunem a fi 
inclus acest drept în art.68 şi 80 CPP RM.

În funcţie de acest fapt, se alege timpul în care se 
dau întrebările, posibilitatea de a le repeta, concretiza, 
se iau măsuri în vederea epuizării, emoţiilor, neîncre-
derii etc.

Nu se admite înaintarea întrebărilor în procesul 
povestirii, expunerii libere, deoarece persoana poate 
uita multe momente importante care se pot reflecta 
negativ asupra apărării.

Apărătorul trebuie să adreseze bănuitului, învi-
nuitului întrebări la care ar putea să prognozeze răs-
punsul şi se înscriu în poziţia şi strategia de apărare 
elaborată. Participarea activă a apărătorului la audieri 
este posibilă numai datorită cunoaşterii şi înţelegerii a 
tuturor circumstanţelor şi împrejurărilor ce urmează a 
fi clarificate, precum şi planificării întrebărilor (deter-
minarea consecutivităţii, a momentului de adresare, 
formulării adecvate). O întrebare nereuşită poate avea 
drept consecinţă declaraţii distructive pentru poziţia 
apărării. Ofiţerul de urmărire penală, ascultând între-
bările apărătorului, le analizează atât sub aspectul le-
galităţii, cât şi importanţei pentru cercetarea comple-
tă, obiectivă şi sub toate aspectele a circumstanţelor 
cauzei penale. 

Considerăm inadmisibile recomandările unor au-
tori despre înţelegerile dintre apărător şi client asupra 
unor gesturi şi alte semne neverbale de comunicare, 
pentru realizarea comunicării prin intermediul lor în 
cadrul actului de urmărire penală9. 

La încercările apărătorului de a influenţa răspunsul 
clientului prin semne neverbale de comunicare (mi-
mică, gesturi, semne)10, un ofiţer de urmărire penală 
competent va curma aceste acţiuni utilizând procedee 
tactice, sau bazându-se pe legislaţia în vigoare, care ar 
putea să dăuneze carierei şi reputaţiei apărătorului11.

Suntem de părerea că în atare situaţii ar fi mai co-
rectă cerea apărătorului de a face întrerupere pentru a 
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avea consultaţii cu bănuitul, învinuitul. Cererea în ca-
uză nu contravine legislaţiei în vigoare şi poate fi din 
punctul de vedere al tacticii corectă, pentru a degaja 
atmosfera încordată şi a preveni un conflict în curs de 
apariţie12.

Nu există în acest caz şi situaţie un impediment 
legal şi pentru ofiţerul de urmărire penală, atât pentru 
satisfacerea cererii, cât şi pentru respingerea acesteia.

În acest caz, avocatul are posibilitate a apela şi 
a cere pentru aplicare corespunzătoare prevederile 
art.104 CPP RM. Nu se permite audierea bănuitului, 
învinuitului, inculpatului în stare de oboseală, precum 
şi în timpul nopţii, decât doar la cererea persoanei 
audiate în cazurile ce nu suferă amânare, care vor 
fi motivate în procesul-verbal al audierii. 107 CPP 
RM. 

În caz de reprezentare a martorului, avocatul este 
în drept a apela la cerinţele art. 107 alin.(2) CPP RM. 
Durata audierii neîntrerupte a martorului nu poate 
depăşi 4 ore, iar durata generală, în aceeaşi zi, nu 
poate depăşi 8 ore. 

Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului mi-
nor se efectuează în condiţiile art.104 CPP RM şi nu 
poate dura mai mult de 2 ore fără întrerupere, iar în 
total nu poate depăşi 4 ore pe zi. 

O cauză esenţială a respingerii întrebărilor de ofi-
ţerul de urmărire penală sau de procuror poate fi nete-
meinicia lor, fiind considerate irelevante.

În cazul când unele întrebări sau date nu au fost 
introduse în procesul-verbal, apărătorul trebuie să-i 
amintească clientului său despre dreptul care îl are el 
de a introduce unele precizări sau completări în proce-
sul-verbal a actului procesual la care a participat, ori, 
personal să facă observaţii în scris vizând corectitudi-
nea şi deplinătatea celor scrise în procesul-verbal al 
actului de urmărire penală la care a participat13. 

Conform art.92 alin.(2) pct.6 CPP RM, avocatul 
martorului este în drept să se adreseze, cu permisiu-
nea organului de urmărire penală, persoanei interesele 
căreia le reprezintă cu întrebări, observaţii, îndrumări. 
Cu regret, dreptul de adresare a întrebărilor nu este 
expres stipulat în art.68 şi 80 CPP RM, cu alte cuvinte, 
acest drept nu este prevăzut pentru avocatul-apărător 
şi avocatul reprezentant al victimei, părţii vătămate, 
părţii civile, părţii civilmente responsabile. Propune-
rea noastă, în acest sens, este completarea art.68 şi 80 
CPP RM cu prevederi privind dreptul avocatului de a 
adresa, cu permisiunea organului de urmărire penală, 
persoanei interesele căreia le apără sau le reprezintă, 
întrebări, observaţii, îndrumări.

Având în vedere cele relatate în acest articol, vom 
considera că participarea avocatului la activitatea pro-

cesuală de ascultare a învinuitului sau a inculpatului 
în faza de urmărire penală, în vederea stabilirii ade-
vărului, reclamă, din partea organelor de urmărire pe-
nală şi a procurorului, procedee corecte de interoga-
re, ascultare, confruntare, în concordanţă cu valorile 
morale ale societăţii democratice, care nu va admite 
procedeele probatorii de luare a declaraţiilor învinui-
tului, pe termen foarte lung, prelungit în timpul nopţii, 
procedee degradante în obţinerea de informaţii, măr-
turisiri de la învinuit sau inculpat, care aduc atingere 
demnităţii umane. 
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