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Domnului Mario Oprea
Secretar General al Senatului României

Stimate domnule secretar general,

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 2815/07.06.2022 prin care aţi transmis Consiliului 
Superior al Magistraturii, spre avizare. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (b355/02.06.2022), vă comunicăm că 

aceasta a fost analizată în şedinţa din data de 20 septembrie 2022 a Comisiei nr. 1 - comună 

„Legislaţie şi cooperare interinstituţională".
Faţă de propunerile de reglementare formulate. Comisia a reţinut că, de lege lata, legea 

procesuală penală prevede condiţii speciale de desfăşurare a audierii minorului martor sau 

persoană vătămată, fiind prevăzută atât posibilitatea desemnării unui psiholog care să asiste ia 

audiere, cât şi posibilitatea înlocuirii reprezentantului minorului pentru îndeplinirea activităţii 
judiciare privind audierea.

Astfel, cu privire la calitatea de martor cu vârsta de până la 14 ani, audierea acestui 
subiect procesual are loc în prezenţa unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a 

reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare. Atunci când 

există suspiciunea rezonabilă că prezenţa reprezentantului minorului la audiere ar putea influenţa 

declaraţia acestuia, organul judiciar va dispune ca audierea să aibă loc în prezenţa unui 
reprezentant al autorităţii tutelare sau a unui rude apropiate cu capacitate deplină de exerciţiu.

Totodată, organul judiciar în faţa căruia se află pendinte cauza poate dispune ca la 

audierea martorului minor să asiste un psiholog.
Nu în cele din urmă, legea prevede că audierea martorului minor trebuie să evite 

producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia, victimizarea secundară 

încadrându-se în această clasificare.
în ceea ce îl priveşte pe minorul persoană vătămată. Comisia a reţinut că vârsta fragedă a 

acestui subiect procesual principal justifică acordarea statutului de „martor vulnerabil" de către
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organul judiciar în faţa căruia se află pendinte cauza. în considerarea acestui statut pot fi luate o 

serie de măsuri de protecţie, printre care se numără, întocmai ca în cazul martorului minor, 
posibilitatea desfăşurării audierii în prezenţa unui psiholog şi cele în considerarea evitării 
producerii oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia.

în acest sens, sunt relevante dispoziţiile art. 113 şi art. 124 Cod procedură penală, 
în altă ordine de idei. Comisia a constatat că evitarea victimizării secundare generate ca 

urmare a audierilor repetate reprezintă o justificare pentru folosirea procedurii audierii 
anticipate, desfăşurarea acestei activităţi judiciare în condiţii de contradictorialitate nemaifăcând 

necesară reluarea ei în sensul reaudierii martorului ori persoanei vătămate la momente ulterioare 

ale procesului penal.
Sub acest aspect, sunt relevante dispoziţiile art. 308 Cod procedură penală.
Faţă de cele arătate, deşi politica penală a statului este lăsată la latitudinea legiuitorului. 

Comisia a apreciat că modificarea Codului de procedură penală în sensul arătat nu este oportună 

raportat la motivele invocate de către iniţiator.

Cu deosebită consideraţie.
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0 '■Judecător Marian Bu^ă
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