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„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei" 
(art. 133 alin.1 din Constituţie, republicată)A

14050 din data deyt9 .09.2022Adresa nr.

Domnului Mario Oprea
Secretar General al Senatului României 9* cfS^ ^2^ 2.JL.... y,

stimate domnule secretar generai.

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 2931/15.06.2022 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, vă comunicăm că aceasta a fost analizată în şedinţa 

din data de 20 septembrie 2022 a Comisiei nr. 1 - comună „Legislaţie şi cooperare interinstituţională".
Comisia a constatat că propunerea legislativă transmisă spre avizare se referă, în esenţă, la 

aspecte aflate în legătură cu situaţia procesuală a persoanei vătămate minore.
Majoritatea acestor aspecte au mai făcut obiectul analizei la nivelul Consiliului Superior al 

Magistraturii. Astfel, prin Hotărârea nr. 127 din 27 iulie 2021 a Plenului au fost aprobate, printre 

altele, următoarele propuneri formulate prin Raportul Inspecţiei Judiciare - tematic mixt nr. 20- 
2770/20-2771 privind „practica instanţelor de judecată şi a parchetelor de pe lângă acestea în 

investigarea şi soluţionarea cauzelor privind infracţiuni la viaţa sexuală cu victime minore":

- „modificarea dispoziţiilor Codului de procedură penală, respectiv art. 111 alin. (6) 
C.proc.pen., în sensul că măsurile privind desfăşurarea audierilor în incinte concepute 

sau adaptate acestui scop şi, respectiv, prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog 

sau a altui specialist în consilierea victimelor să dobândească forţă obligatorie;
- reglementarea legală a obligativităţii efectuării unei evaluări psihologice a persoanei 

vătămate minore în cauzele având ca obiect infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii 

sexuale;
- reglementarea legală a obligativităţii desfăşurării procedurii cu victime minore în 

cauzele având ca obiect infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, în faţa 

instanţei, în şedinţă nepublică;
- eliminarea necorelării legislative între dispoziţiile art. 93 alin. (4) şi art. 281 alin. (1) lit. 

f) C.proc.pen., în sensul reglementării sancţiunii nulităţii absolute şi în cazul în care 

persoana vătămată este audiată în absenţa unui avocat;
- dezvoltarea şi aplicarea la nivel naţional a unei metodologii obligatorii de audiere a 

victimelor minore ale infracţiunilor, în special a victimelor infracţiunilor abuzului 
sexual, adoptate în urma consultării tuturor factorilor în materie".

Prin urmare. Comisia a constatat că majoritatea propunerilor de modificare a Codului de 

procedură penală nu reprezintă altceva decât concretizări ale solicitărilor anterioare ale Consiliului.
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Comisia a apreciat, însă, că o abordare coordonată în ceea ce priveşte demersurile referitoare 

la modificarea şi completarea Codului de procedură penală se impune cu necesitate.
în altă ordine de idei, cu privire la propunerea privind instituirea obligativităţii absolute a 

înregistrării prin mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii persoanei vătămate. Comisia a 

apreciat că această măsură poate fi implementată numai în contextul dotării organelor de urmărire 

penală (parchete şi organe de cercetare penală) cu mijloace tehnice adecvate de înregistrare. Mai 
mult, trebuie să se aibă în vedere faptul că, în anumite circumstanţe concrete, o asemenea dispoziţie 

ar fi de natură a bloca efectuarea unei activităţi judiciare intempestive (de pildă, audierea persoanei 
vătămate cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului), ipoteză care se poate verifica atât în faza 

urmăririi penale, cât şi în faza judecăţii.
Cu privire la propunerea de specializare a organelor judiciare care gestionează o cauză în care 

persoana vătămată este minoră. Comisia a reţinut faptul că actuala reglementare procesuală penală 

impune specializarea judecătorilor în cauzele cu infractori minori. Aşadar, extinderea ariei de 

aplicabilitate a acestei specializări inclusiv în ceea ce priveşte cauzele cu victime minore nu ar ridica 

nicio problemă de ordin administrativ.
în ceea ce priveşte specializarea organelor de urmărire penală, ar trebui să se analizeze dacă 

o asemenea măsură ar fi posibil de implementat şi la nivelul parchetelor şi poliţiei judiciare.

Cu deosebita consideraţie,

r it
Judecător Marian^mlf^ 

Preşedintele Consiliului SupejrlâraJ urJi
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