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1. Metodologia realizării studiului 

 

Scopul studiului reprezintă identificarea soluţiei/soluțiilor (proiect de lege) referitoare la 

oportunitatea utilizării mijloacelor tehnice moderne în procesul de audiere a martorilor. Astfel, 

studiul abordează două dimensiuni distincte: modul actual de utilizare a mijloacelor tehnice 

moderne în procesul de audiere a martorilor și  calea în care poate fi optimizat; direcții de 

dezvoltare și lărgire a spectrului de mijloace tehnice moderne în procesul de audiere a martorilor 

pentru viitor. Totodată, aceste două direcții vor fi evaluate din perspectivele grupurilor țintă – 

martori și justițiabili, grefieri, judecători, etc. 

Sarcinile studiului sunt: 

 Examinarea cadrului normativ național și comunitar de referință privind utilizarea 

mijloacelor tehnice în procesul de  audiere a martorilor; 

 Analiza situației privind utilizarea mijloacelor tehnice moderne în procesul de 

audiere a martorilor; 

 Cercetarea exemplelor de bune practice din alte state în domeniul de referință; 

 Identificarea și analiza soluțiilor referitoare la oportunitatea/optimizarea utilizării 

mijloacelor tehnice moderne în procesul de audiere a martorilor. 

Pentru a realiza sarcinile puse în față și a atinge scopul studiului este realizată analiza 

cadrului normativ național în materia procesual penală și civilă în aspectele ce țin de utilizarea 

mijloacelor tehnice moderne în procesul de audiere a martorilor. Analiza oferă definiții legale 

termenelor de referință ale studiului – martor, proces de audiere, mijloc tehnic. Aceasta va 

permite interpretarea uniformă, exhaustivă și certă a obiectului cercetării. Totodată, analiza 

identifică spectrul de situații și modul în care se aplică mijloacele tehnice moderne în cadrul 

procesului de audiere a martorilor, dar  și elucidează strategia de dezvoltare a cadrului normativ 

în domeniul de referință.  

Cu acest scop sunt examinate, în special, următoarele acte normative (fără însă să ne 

reducem doar la ele): 

 Constituția Republicii Moldova; 

 Codul de Procedură Penală, nr. 122 din  14.03.2003; 

 Codul de Procedură Civilă, nr.225 din  30.05.2003; 

 Codul Contravențional, nr. 218 din  24.10.2008; 

 Legea privind asistența juridică internațională în materie penală, nr.371 din 

01.12.2006; 
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 Legea privind protecția martorilor și a altor participanți la procesul penal, nr.105 din 

16.05.2008; 

 Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 338/13 din 12.04.2013; 

 Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului 

judecătoriilor și curților de apel, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 108/3 din 28.01.2014; 

 Regulamentul cu privire la volumul, metodele, temeiurile şi procedura de verificare a 

activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 239/9 din 12.03.2013; 

 Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a 

performanţelor judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 212/8 din 05.03.2013; 

 Instrucțiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în 

judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 142/4 din 04.02.2014. 

O altă activitate inerentă realizării studiului reprezită analiza situației privind aplicarea 

mijloacelor tehnice în procesul de audiere a martorilor în cadrul instanțelor de judecată și, în caz 

de necesitate, a altor instituții de referință. Aceasta permite a crea o viziune obiectivă asupra 

implementării cadrului normativ în domeniul de referință dar și a evalua potențialul necesar 

implementării unor posibile propuneri de optimizare, ceea ce constituie scopul acestui studiu.  

Sunt realizate următoarele activități: 

o Evaluarea utilizării mijloacelor tehnice moderne în procesul de audiere a martorilor 

la momentul actual; 

o Examinarea opțiunilor Sistemului Informațional Judecătoresc – Programului Integrat 

de Gestionare a Dosarelor, Sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată 

Femida și a portalului instanțelor de judecată în corelație cu utilizarea mijloacelor 

tehnice moderne în procesul de audiere a martorilor. 

Examinarea cadrului normativ comunitar în special se va fundamenta pe analiza actelor 

normative de referință. Principalele acte, supuse studiului vor fi: 

 Convenţia Europeană de asistență juridică în materie penală din 20.03.1959, semnată 

la Strasbourg, ratificată de Moldova la 26.09.1997, intrată în vigoare de la 06.05.1998, 

publicată în ediția oficială „Tratatele internaționale” 1999, vol.14; 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/030.htm
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 Al Doilea Protocol adițional la Conventia europeană de asistență juridică în materie 

penală a fost adoptat la Strasbourg la 08.11.2001 și semnat de Republica Moldova în 

martie 2012; 

 Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre 

ale Uniunii Europene din 29 mai 2000; 

 Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea 

între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau 

comercială; 

 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea 

victimelor infracţionalităţii; 

 Regulamentul (CE) nr. 861/2007 din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri 

europene cu privire la cererile cu valoare redusă; 

 Recomandarea nr. (84) a Comitetului Miniştrilor către statele membre asupra 

principiilor de procedură civilă menite să îmbunătățească funcționarea justiției 

(adoptată de Comitetul Miniştrilor în 28 febr. 1984, în a 367-a reuniune a delegaţilor 

miniştrilor); 

 Recomandarea nr. (87) 18 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind 

simplificarea justiției penale (adoptată de Comitetul Miniştrilor în 17 sept. 1987, la a 

410-a reuniune a delegaților miniștrilor); 

 Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare 

redusă; 

 Decizia-cadru a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul 

procedurilor penale. 

În final identificarea și analiza soluțiilor privind aplicarea mijloacelor tehnice în procesul 

de audiere a martorilor  va ține cont de următoarele aspecte esențiale: 

1. Conformitatea soluțiilor propuse cadrului normativ național și comunitar, dar și 

obligațiilor asumate de RM prin semnarea actelor multinaționale și bilaterale de referință; 

2. Identificarea și analiza potențialilor beneficiari principali ai utilizării mijloacelor tehnice 

moderne în procesul de audiere a martorilor; 

3. Examinarea soluțiilor prin prisma actualelor dotări tehnice (hardware/software) din 

cadrul curților și, după caz, a altor instituții de referință; 
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4. Identificarea și analiza soluțiilor reieșind din opțiunile tehnico-informaționale ale 

Sistemului Informațional Judecătoresc și strategia de dezvoltare, optimizarea acestuia, 

dar şi cerinţele UE în domeniu; 

5. Cercetarea modului de încadrare a soluțiilor propuse în actualele condiții tehnico-

informaționale generale, interoperabilitatea și universalitatea acestora; 

6. Gradul de pregătire/nivelul de efort pentru potențialii utilizatori, implementatori privind 

introducerea și utilizarea mijloacelor tehnice moderne în procesul de audiere a martorilor; 

7. Aspecte adiacente privind posibilitatea utilizării avansate ale mijloacelor tehnice în 

procesul de audiere a martorilor; 

8. Evaluarea provocărilor legate de potenţiala implementare a soluțiilor propuse reieșind din 

experiența de referință în domeniu, cercetări, etc. 
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2. Analiza cadrului normativ național privind utilizarea mijloacelor 

tehnice în procesul de audiere a martorilor cu propuneri de modificare 
 

Potrivit art.90 alin.(1) al Codului de Procedură Penală  martorul este persoana citată în 

această calitate de organul de urmărire penală sau de instanţă, precum şi persoana care face 

declaraţii, în modul prevăzut de prezentul cod, în calitate de martor. Ca martori pot fi citate 

persoane care posedă informaţii cu privire la vreo circumstanţă care urmează să fie constatată în 

cauză. 

Totodată, Codul de Procedură Civilă specifică în art.132 alin.(1) că martor poate fi orice 

persoană care nu are interes în proces şi căreia îi sânt cunoscute, direct sau indirect, fapte 

referitoare la pricină. Depoziţiile martorului nu pot fi considerate probă dacă el nu a cunoscut 

personal faptele. 

În final, Codul Contravențional prevede în art.388 alin.(1) următoarele: este martor 

persoana citată în această calitate de către autoritatea competentă, care are cunoştinţă despre vreo 

faptă sau împrejurare de natură să servească aflării adevărului în procesul contravenţional. 

Realizând definiția specificată este clar că martor poate fi orice persoană care satisface 

cerințele enunțate în cadrul normativ expus: 

1. Persoane tinere (copii) și în etate; 

2. Persoane cu necesități special (dizabilități fizice, surdo-muți, afecțiuni psihice); 

3. Persoane care se află în țară sau în alte state; 

4. Persoane care se află relativ aproape și departe (în limitele Republicii Moldova) 

de instanța în care urmează să facă declarații; 

5. Persoane care sunt deținute; 

6. Persoane care cunosc limba de stat și care nu o cunosc; 

7. Persoanele care dispun de protecție de stat a martorilor și persoane care nu 

dispun de o astfel de protecție; 

8. Persoane care dispun de abilități minime sau chiar avansate necesare pentru 

utilizarea calculatorului și persoane care nu dispun defel de astfel de abilități. 

Această specificare permite a identifica situațiile specifice în care tehnologiile moderne 

sunt de real ajutor și pot oferi nu doar reducerea resurselor manageriale necesare realizării 

audierii, atât de partea instanței, cât și martorului, dar și a majora gradul de satisfacție a 

martorului privind realizarea obligației sale pozitive de a depune declarații cu minim efort pentru 

acesta, sporirea încrederii în sistemul judiciar. 

Cu referire la procesul de audiere nu există definiții legale, dar reieșind din prevederile 

cadrului normativ în vigoare putem da următoarea definiție operațională – proces structurat de 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330333
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expunere/preluare a informațiilor deținute privind cauza cercetată (civilă, penală, 

contravențională) de martor de către instanța de judecată sau, după caz, altă instituție abilitată. În 

această ordine de idei este relevant faptul că audierea presupune un contact direct cel puțin a 

două persoane intervievator și intervievat. Acest contact ar urma să asigure posibilitatea 

reciprocă pentru cei doi subiecți specificați de a se vedea și a se auzi. Acest aspect are importanță 

în contextul potențialelor soluții tehnice aplicabile. Astfel, contactul telefonic sau înregistrarea 

foto ar permite consemnarea doar a unor laturi a procesului de audiere – aspectelor verbale, 

paraverbale sau doar a imaginii, ceia ce nu numaidecât ar fi suficient pentru asigurarea aprecierii 

juste a probelor. 

În partea ce ține de mijloacele tehnice utilizate pentru audierea martorului iarăși definiția și 

spectrul acestora nu este expres expus în lege însă, analizând cadrul normativ, putem relata 

următoarele. 

Codul de Procedură Civilă specifică: mijloace tehnice pentru înregistrarea audio, mijloace 

tehnice pentru înregistrarea video, mijloace tehnice pentru fotografiere
1
. Lista acestor mijloace 

nu este exhaustivă. 

Codul de Procedură Penală menționează  în cadrul modalităţilor speciale de audiere  a 

martorului teleconferinţa cu circuit închis, cu imaginea şi vocea distorsionate.
2
 

Pentru audierea minorilor în cauze penale
3
 se utilizează cameră de audiere – spaţiu 

amenajat pentru audierea minorului victimă/martor al infracţiunii, în care sânt plasaţi minorul 

supus audierii şi intervievatorul, având legătură cu camera de vizualizare – în care se află pe 

parcursul audierii judecătorul de instrucţie, procurorul, apărătorul bănuitului sau al învinuitului, 

psihologul, grefierul, reprezentantul legal al minorului supus audierii, reprezentantul legal al 

părţii vătămate şi, după caz, alte persoane în condiţiile legii. Legătura este asigurată prin 

echipamentul de recepţie şi înregistrare audio/video.
4
  

Este de remarcat aici că cadrul normativ nu face referință expresă asupra utilizării în 

instanțele judecătorești a soft-urilor specializate care, în mod firesc, țin de consemnarea 

procesului de judecată, inclusiv înregistrarea și evidența depozițiilor martorilor – Sistemul de 

înregistrare audio a ședințelor de judecată Femida și Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD). 

                                                           
1
 art.18 al Codului de Procedură Civilă 

2
 art.110 și art. 110

1 
ale Codului de Procedură Penală 

3
 martorilor minor în vârstă de până la 14 ani în cauzele penale privind infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul 

de copii sau violenţa în familie, precum şi în alte cazuri în care interesele justiţiei sau ale minorului o cer (art110¹ 

alin.(1) al Codului de Procedură Penală) 
4
 art.6 pct. 4

1
) al Codului de Procedură Penală 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286229
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
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Reieșind din cele expuse în continuare vom analiza detaliat cadrul normativ privind 

utilizarea mijloacelor tehnice în procesul de audiere a martorilor, dar și vom trece în revistă 

situațiile în care ar fi posibilă, în opinia noastră, aplicarea mijloacelor tehnice moderne. 

În cadrul procesului penal declaraţiile martorilor în şedinţa de judecată se consemnează în 

scris de grefier ca documente separate care se anexează la procesul-verbal. Dacă persoana care a 

depus declaraţia confirmă conţinutul ei, o semnează pe fiecare pagină şi la sfârșit. Declaraţia 

scrisă se semnează de preşedintele şedinţei şi de grefier, precum şi de interpret în cazul în care 

acesta a participat la declarație. Dacă martorul revine asupra vreuneia din declaraţiile sale 

anterioare sau face completări, rectificări sau precizări, acestea se consemnează şi se semnează în 

condiţiile legii.
5
 

Prevederi similare se regăsesc în cadrul procesului civil - depoziţiile martorului se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată de către grefier şi se semnează pe fiecare 

pagină şi la sfârșitul lor de preşedintele şedinţei, de grefier şi de martor, după ce acesta din urmă 

ia cunoştinţă de ele. Nedorinţa sau imposibilitatea martorului de a semna se consemnează în 

procesul-verbal. Orice completare, schimbare şi ştersătură în depoziţie trebuie acceptată şi 

semnată de preşedintele şedinţei, de grefier şi de martor, sub sancţiunea nulităţii lor. Locurile 

nescrise din depoziţie trebuie împlinite cu linii, astfel încât să nu se poată adăuga nimic.
6
 

Nu există prevederi exprese privind modul de perfectare a declarațiilor martorului. Astfel, 

acestea pot fi înscrise manual sau dactilografiate. De asemenea, există divergențe la modul de 

gestionare electronică a acestor declarații.
7
 În primul rând, este de specificat că procesul-verbal, 

la care se anexează declarațiile martorilor poate fi elaborat  în trei moduri cu condiția inerentă să 

fie salvat în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor: 

1. Procesul-verbal (și depozițiile) pot fi dactilografiate în Programul Integrat de 

Gestionare a Dosarului folosind modelele; 

2. Procesul-verbal (și depozițiile) pot fi dactilografiate în Word și apoi salvate în 

Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor; 

3. Procesul-verbal (și depozițiile) pot fi dactilografiate în Sistemul de înregistrare 

audio a şedinţelor de judecată Femida cu ajutorul modelelor și apoi copiat și 

salvat în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. 

Aceste trei căi presupun necesitatea unei viteze suficiente de dactilografiere care ar permite 

prezentarea actului spre semnare cu o diferență minima de timp între audiere și semnarea actului, 

practic în cadrul aceleiași ședințe de judecată. Acest lucru nu numaidecât se întâmplă, din motive 

                                                           
5
 art.337 al Codului de Procedură Penală 

6
 art.220 al Codului de Procedură Civilă 

7
 afirmația se bazează pe informațiile comunicate de colaboratorii instanțelor de judecată instruiți în domeniul 

aplicării Sistemului Informațional Judecătoresc de către consultant la INJ 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
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obiective, volumul mare de lucru, modul de organizare a ședințelor, abilitățile de dactilografiere, 

etc. Prin urmare, este practicat și modul de scriere de mâna a declarațiilor martorului. În această 

situație iarăși este necesar a asigura salvarea acestor declarații în Programul Integrat de 

Gestionare a Dosarelor prin scanare și atașare la documente. 

Prin urmare, este absolut necesar a asigura păstrarea depozițiilor martorilor în Programul 

Integrat de Gestionare a Dosarelor. Depășind cadrul de examinare a acestei lucrări dorim să 

atenționăm asupra faptului că utilizarea corectă și uniformă a Programului Integrat de Gestionare 

a Dosarelor de către instanțele de judecată și reducerea posibilităților interpretării ambigue a 

modului de operare, inclusiv în cazul gestionării depozițiilor martorilor, este absolut necesară.  

Reieșind din cele comunicate propunem examinarea oportunității introducerii în cadrul 

programului de instruire inițială și/sau continuă a grefierilor a disciplinei privind 

crearea/dezvoltarea abilităților de tapare/dactilografiere rapidă.
 8

 

Această practică este regăsită și în România unde Programul de învățământ pentru grefierii 

din instanțe prevede disciplina Dactilografierea cu un cuantum de 68 ore de instruire prin 

aplicații practice. 

Cursurile de dezvoltare a abilităților de dactilografiere/tapare sunt diferite după conținut, 

abordarea materialului, structură, mod de prestare. Astfel, pot fi concepute inclusiv cursuri de 

instruire e-learning
9
 sau blended learning pentru acest subiect. 

Este remarcabilă în acest sens practica curților de justiție din Statele Unite ale Americii 

care utilizează pentru consemnarea ședinței de judecată stenografierea. Această măsură este una 

eficientă, deoarece permite gestionarea raţională a resurselor. Procesul verbal este realizat paralel 

cu decurgerea ședinței de judecată, iar participanții pot vizualiza în direct consemnarea ședinței 

(în sala de ședințe este un panou conectat cu aparatul de stenografiere). 

Cu referire la soluția privind reproducerea sunetului în text, remarcată pentru comoditatea 

sa, comunicăm următoarele.  

Într-adevăr există astfel de experiențe, spre exemplu în Olanda, unde avocații și judecătorii 

folosesc echipament și soft specializat de recunoaștere a vocii/ transpunerea vocii în text. 

Această soluție nu este posibilă pentru Republica Moldova din lipsa unor soft-uri optime în acest 

sens.
10

 

                                                           
8
 instruirea inițială și continuă a grefierilor este specificată în art.14 și art.16-17 al Legii  privind statutul şi 

organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti, nr. 59 din  15.03.2007, art.4 alin.(1) lit. d) al Legii 

privind Institutul Național al Justiției, nr. 152 din  08.06.2006 
9
 un curs electronic elementar în acest sens poate fi vizualizat gratuit la acest link 

10
 spre exemplu în Olanda este folosit soft-ul Dragon, produs de întreprinderea Nuance, una dintre cele mai populare 

soluții. Același soft este propus și într-un pachet special Dragon Naturally Speaking Legal, însă nu există pentru 

limba română, lista de limbi în care este disponibil soft-ul poate fi consultată la acest link 

http://www.grefieri.ro/Docs/20141001Plan%20de%20invatamant%20instante.pdf
http://www.grefieri.ro/Docs/20141001Plan%20de%20invatamant%20instante.pdf
http://lex.justice.md/md/323743/
http://lex.justice.md/md/323743/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316513
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316513
http://www.typingstudy.com/ro/
Dragon%20Naturally%20Speaking%20Legal
http://en.wikipedia.org/wiki/Dragon_NaturallySpeaking
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În cadrul procesului civil, la perfectarea pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în 

cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloacele de înregistrare audio şi/sau video ori alte 

mijloace tehnice. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru înregistrarea şedinţei de judecată se 

consemnează în procesul-verbal. În cazul în care utilizarea acestora nu este posibilă, judecătorul 

dispune, printr-o încheiere motivată, desfăşurarea şedinţei de judecată  în lipsa mijloacelor de 

înregistrare audio şi/sau video ori a altor mijloace tehnice. Când există înregistrări audio şi/sau 

video ale şedinţei de judecată, grefierul le foloseşte după şedinţa de judecată pentru a verifica 

exactitatea procesului-verbal.
11

 

Prevederi asemănătoare sunt aplicate și în cadrul procesului penal.  Pentru a asigura 

plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloace de 

înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru 

înregistrarea şedinţei de judecată se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care utilizarea 

acestora nu este posibilă, judecătorul dispune, printr-o încheiere motivată, desfăşurarea şedinţei 

de judecată în lipsa mijloacelor de înregistrare audio şi/sau video ori a altor mijloace tehnice. 

Dacă există înregistrări audio şi/sau video ale şedinţei de judecată, grefierul le foloseşte după 

şedinţa de judecată pentru a verifica exactitatea procesului-verbal.
12

 

În această ordine de idei, este necesar a specifica că modul de înregistrare audio a 

ședințelor de judecată este reglementat în Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a 

ședințelor de judecată, aprobat prin Hotărârea Consiliului  Superior al Magistraturii, nr. 338/13 

din 12.04.2013. Este binevenit faptul că procesul de înregistrare audio a ședințelor de judecată 

evaluează, astfel încât actul normativ specificat a substituit Regulamentul privind înregistrarea 

audio digitală a ședințelor de judecată, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 212/8 din 18.06.2009. 

 Însă este necesar a specifica unele aspecte privind utilizarea inteligentă a înregistrărilor 

audio ale ședințelor de judecată: 

1. Păstrarea înregistrărilor audio pe CD-uri reprezintă un nivel sporit de risc 

deoarece CD-urile sunt fragile și utilizarea acestor purtători de informație poate 

duce la imposibilitatea reproducerii informației. Un factor de risc mai prezintă și 

circularea (expedierea/recepționarea) dosarului pe suport hârtie la care este 

atașat discul atât în cadrul instanței de judecată cât și, eventual, prin mai multe 

instanțe de judecată (în cazul apelului, recursului, etc.). În cazul în care această 

soluție va fi păstrată pe viitor sugerăm să fie utilizată o metodă suplimentară 

pentru arhivarea înregistrărilor audio mai ales în eventualitatea unei posibile 

                                                           
11

 art.275 alin. (2) și alin.(4) al Codul de Procedură Civilă 
12

 art. 336 alin.(2) și alin.(4) al Codului de Procedură Penală 

http://csm.md/files/Acte_normative/REGinregistrarea%20audio.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/REGinregistrarea%20audio.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2009/212_8.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2009/212_8.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
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“simplificări” a proceselor-verbale generate de obligativitatea înregistrărilor 

audio. În acest caz ar fi necesară modificarea Regulamentului privind 

înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată, aprobat Hotărârea 

Consiliului  Superior al Magistraturii, nr. 338/13 din 12.04.2013. 

2. Este necesar a asigura posibilitatea pentru martori a audia/prelua înregistrările 

audio a ședințelor de judecată indiferent la care instanță de judecată au fost 

realizate, astfel încât dosarul de judecată să conțină înregistrările audio în ordine 

cronologică crescătoare/descrescătoare. Aceasta presupune că dosarul, odată 

atacat, să fie transmis instanței de apel cu înregistrările audio a instanței de fond 

și mai departe, la Curtea Supremă de Justiție, cu înregistrările audio de la 

instanța de fond și de apel. În final, dosarul de judecată să fie întors la instanța 

de fond cu înregistrările audio de la Curtea de Apel. Această soluție este 

benefică din mai multe considerente: martorii (și alți participanți la proces) pot 

audia/prelua înregistrările audio la instanța unde se află de facto dosarul la etapa 

de referință (dacă dosarul de află la examinare la Curtea de Apel, martorul poate 

audia/prelua înregistrarea audio efectuate la instanța de fond). Pe de altă parte, 

judecătorii și asistenții judiciari pot audia înregistrările audio ale ședințelor de 

judecată precedente. Acest lucru se arată a fi foarte relevant mai ales în 

posibilitatea unei eventuale “simplificări” a proceselor-verbale care se arată 

rațională în contextul promovării şi asigurării obligativităţii înregistrării audio a 

ședințelor de judecată.  

Prevederile cap.6 al Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a 

ședințelor de judecată, aprobat Hotărârea Consiliului  Superior al Magistraturii, 

nr. 338/13 din 12.04.2013, nu sunt suficient de explicite la acest aspect și, în 

cazul acceptării propunerilor specificate, ar trebui să fie completat și detaliat. 

O propunere de optimizare ce ar exclude aceste probleme ar fi următoarea – asigurarea 

posibilității atașării fișierului audio la dosarul electronic. Aceasta ar permite următoarele: 

 Excluderea necesității utilizării CD-urilor pentru păstrarea înregistrărilor audio; 

 Utilizarea eficientă a timpului prin excluderea necesității arhivării înregistrărilor 

audio; 

 Reducerea mijloacelor financiare necesare pentru achiziționarea purtătorilor 

fizici de informație pentru păstrarea înregistrărilor audio; 

 Posibilitatea de a audia și a prelua înregistrările audio de către instanțele de 

judecată și martori indiferent de locul aflării fizice a dosarului de judecată; 

http://csm.md/files/Acte_normative/REGinregistrarea%20audio.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/REGinregistrarea%20audio.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/REGinregistrarea%20audio.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/REGinregistrarea%20audio.pdf
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 Asigurarea securității înregistrărilor audio și reducerea posibilităților de pierdere 

a informațiilor ca rezultat al deteriorării purtătorului fizic al informației (CD). 

Din punct de vedere al infrastructurii Sistemului Informațional Judecătoresc această soluție 

este, în principiu, fezabilă însă introducerea acesteia ar fi condiționată de eventuala necesitate de 

prevedere a acestei opțiuni în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor și asigurarea unei 

viteze înalte internet, spaţiu de stocare a informației, etc. 

Atât cadrul normativ procesual penal cât și civil prevăd posibilitatea pentru martor a 

preluării înregistrării audio  a ședinței de judecată. 

În cazul în care şedinţa a fost înregistrată cu ajutorul mijloacelor audio şi/sau video, 

participanţii la proces şi reprezentanţii lor sânt înştiinţaţi în scris şi despre posibilitatea de a primi 

copii de pe înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată.
13

 

Participanţii la proces şi reprezentanţii lor au dreptul la o copie de pe procesul-verbal şi de 

pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată. Copia de pe înregistrarea audio şi/sau 

video a şedinţei de judecată se eliberează de către grefier la solicitarea scrisă sau verbală a 

participantului la proces sau a reprezentantului lui contra unei plăţi stabilite de Guvern, care nu 

va depăşi mărimea cheltuielilor suportate de instanţă pentru eliberarea copiei. Prevederile date nu 

se aplică în cazul examinării cauzei în şedinţă închisă. În acest caz, participanţii la proces şi  

reprezentanţii lor au dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal întocmit în scris, să ia notiţe de 

pe acesta şi să audieze/vizioneze înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată 

respective.
14

 

Astfel, temeiul pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio a ședinței de judecată este 

– solicitarea scrisă sau verbală a martorului.
15

 

Însă ordinea în care se solicită audierea înregistrării audio a ședinței de judecată nu este 

specificată în cadrul normativ procesual ci doar în Regulamentului privind înregistrarea audio 

digitală a ședințelor de judecată, aprobat Hotărârea Consiliului  Superior al Magistraturii nr. 

338/13 din 12.04.2013. Astfel, pct. 7.2. al acestuia grefierul va reproduce gratis înregistrările 

audio ale şedinţelor de judecată pentru participanţii la proces la solicitarea scrisă a persoanei 

(persoanelor) respective. 

Aici este necesar a specifica că dacă copia de pe înregistrarea audio poate fi eliberată 

inclusiv la solicitarea scrisă a martorului, atunci audierea înregistrării poate fi efectuată doar la 

demersul scris al acestuia, fapt ce nu se reprezintă echitabil și este relativ neproporțional.  

                                                           
13

art.275 alin. (5
1
) al Codului de Procedură Civilă și art.336 alin (5) al Codului de Procedură Penală 

14
art.276

1 
al Codului de Procedură Civilă și art.336 alin. (8) și alin.(9) al Codului de Procedură Penală 

15
art.276

1 
alin (1) al Codului de Procedură Civilă și art.336 alin. (8) al Codului de Procedură Penală, pct.7.1 al 

Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată, aprobat Hotărârea Consiliului  Superior 

al Magistraturii, nr. 338/13 din 12.04.2013 

http://csm.md/files/Acte_normative/REGinregistrarea%20audio.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/REGinregistrarea%20audio.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://csm.md/files/Acte_normative/REGinregistrarea%20audio.pdf
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În comparație cu eliberarea copiei de pe înregistrarea audio, care este posibilă doar pentru 

ședințele de judecată publice și este exclusă pentru ședințele de judecată închise, atunci audierea 

înregistrărilor audio este posibilă atât în cazul ședințelor publice cât și închise.  

În această ordine de idei este binevenit a facilita procedura de audiere a înregistrărilor 

audio a ședințelor de judecată prin oferirea posibilității de audiere a înregistrărilor la solicitarea 

verbală a martorului (altor participanți la proces). Pentru aceasta este binevenită modificarea 

pct.7.2 al Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată după cum 

urmează “Grefierul va efectua aceste acţiuni la solicitarea verbală a persoanei (persoanelor) 

respective.” 

Totodată, este necesar a  asigura condițiile și măsurile de securitate pentru audierea 

înregistrărilor de către martori (și alți participanți în cadru procesului) în incinta instanțelor de 

judecată, astfel încât la audierea înregistrării audio să fie exclusă preluarea acesteia pe purtători 

externi de informație, ex. telefon inteligent, dictafon, etc. Pentru aceasta ar fi binevenită 

asigurarea supravegherii video a încăperii/încăperilor pentru audierea înregistrărilor  audio a 

ședințelor de judecată. 

Alt aspect ce urmează a fi abordat reprezintă utilizarea înregistrărilor video în cadrul 

audierii martorului. Cadrul normativ procesual penal și civil conține prevederi referitoare la  

înregistrarea nu doar audio, ci şi video a şedinţelor de judecată, însă înregistrarea video nu se 

aplică. Posibil, prevederea acestui mijloc de înregistrare a şedinţei a fost generată de potențialele 

strategii de dezvoltare a Sistemului Informațional Judecătoresc, însă, la moment utilizarea 

termenului ar genera posibile interpretări ambigue. Putem afirma că la momentul actual 

înregistrarea video a ședințelor de judecată nu se aplică. Însă prevederea data capătă un sens 

pozitiv dacă este raportată la potențiala posibilitate a introducerii videoconferințelor şi 

înregistrărilor video a şedinţelor de judecată ca un instrument de audiere a martorilor despre care 

vom vorbi la capitolul de referință. 

Astfel, art. 371 al Codului de Procedură Penală prevede posibilitatea reproducerii 

înregistrărilor audio şi video ale declaraţiilor martorului depuse în cursul urmăririi penale. 

Cu referire la această prevedere este importat să fie asigurate posibilitățile pentru 

efectuarea înregistrărilor audio, dar în special video a depozițiilor martorului. Dacă consemnarea 

scrisă a depozițiilor păstrează doar aspectele verbale într-o formă prelucrată (expunerea în scris a 

informației comunicate oral), atunci înregistrarea audio permite conservarea consemnării verbale 

și paraverbale ale depozițiilor, iar înregistrarea  video – şi a consemnării nonverbale care, din cîte 

cunoaștem, are o importanţă mare la aprecierea depoziţiilor. Considerăm că înregistrarea video 

prevalează asupra înregistrării audio sau consemnării scrise a depozițiilor verbale,  deoarece 

http://csm.md/files/Acte_normative/REGinregistrarea%20audio.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
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asigură conservarea atât a aspectelor comunicării verbale cât și paraverbale dar și nonverbale
16

. 

Mai mult ca atât, Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție Cu privire la practica asigurării 

controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, nr.7 din 

04.07.2005, care ţine de utilizarea videoconferinţelor pentru audierea martorilor în condiţii 

speciale conţine prevederi de referinţă şi pentru situaţia de faţă, astfel aceasta stipulează 

necesitatea asigurării posibilităţii ca “…cei ce se  află în instanţă să poată vedea şi audia 

declaraţiile pe care le va face martorul audiat”. Este important a avea posibilitatea de a vizualiza 

aceste trei forme de comunicare, deoarece aceasta va permite instanţei să examineze complex 

depozițiile chiar şi atunci când prezența martorului eventual nu este posibilă, iar asigurarea 

videoconferinței/teleconferinţei (legătura audio/video transmisă prin mijloace tehnice) în general 

va revoluționa modul de lucru a instanțelor și va oferi maxim de comoditate martorilor (și altor 

participanți la proces), dar și a profesioniștilor din sectorul justiției. În orice caz la acest aspect 

legislația oferă cadru necesar și suficient pentru a aplica înregistrările video ale depozițiilor 

martorului. 

În cadrul procesului penal avem două situații specifice în aspectul audierii martorilor – 

audierea martorilor în condiţii speciale și audierea martorilor minori. În continuare vom analiza 

separate aceste două subiecte. 

Astfel, potrivit art.109 alin.(3) al Codului de Procedură Penală în cazul în care prezenţa 

martorului la judecarea cauzei va fi imposibilă din motivul plecării lui peste hotarele ţării sau din 

alte motive întemeiate, precum şi pentru a reduce sau a exclude supunerea martorului unui vădit 

pericol sau pentru a reduce revictimizarea martorului, procurorul poate solicita audierea acestuia 

de către judecătorul de instrucţie, cu asigurarea posibilităţii bănuitului, învinuitului, apărătorului 

acestuia, părţii vătămate şi procurorului de a pune întrebări martorului audiat. Este important a 

specifica că în acest caz consemnarea declaraţiilor martorului se efectuează în condiţiile art.260 

şi 261 sau, după caz, în condiţiile art. 336 şi 337
17

 ale Codului de Procedură Penală. 

Art.260 și art.261 ale Codului de Procedură Penală, la rândul său, conțin prevederi foarte 

generale privind modul de consemnare a acțiunii de urmărire penală. Doar art.260 alin.(6) al 

Codului prevede că la procesul-verbal se anexează schiţele, fotografiile, peliculele, casetele 

audio şi video, mulajele şi tiparele de urme executate în cursul efectuării acţiunilor de urmărire 

penală. Nu există o careva indicație privind obligativitatea înregistrării video a acțiunii de 

urmărire penală în detrimentul evidentei utilități a acesteia și caracterului substituibil (de regulă, 

înregistrările video cu echipament modern, chiar și de nivelul amator presupun funcția de 

                                                           
16

 în acest sens există mai multe surse bibliografice dar în special aducem argumentele specificate în “Credibility 

assessment”, John C.Yuille, Kluwer Academic Publishers in cooperation with NATO Scientific Affairs Division, 

1989, Netherlands 
17

 art.109 alin.(4) al Codului de Procedură Penală 

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=9
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=9
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://books.google.md/books?id=NpaehYQ-5YsC&lpg=PA127&ots=n54y3FRmCv&dq=witness%20paraverbal&hl=ru&pg=PA126#v=onepage&q=witness%20paraverbal&f=false
http://books.google.md/books?id=NpaehYQ-5YsC&lpg=PA127&ots=n54y3FRmCv&dq=witness%20paraverbal&hl=ru&pg=PA126#v=onepage&q=witness%20paraverbal&f=false
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171


16 
 

înregistrare audio iar imaginile video pot fi convertite în fotografii de rezoluții satisfăcătoare, pe 

când echipamentul semiprofesional și profesional, utilizat inteligent, poate oferi un spectru foarte 

larg de beneficii, atât pentru desfășurarea investigării penale, cât și consemnări mersului acesteia. 

Prin urmare, nu putem avea o careva predictibilitate privind dispunerea de înregistrări video a 

acțiunii de urmărire penală care ar consta, eventual, din depozițiile martorului audiat în modul 

descris în art.109 al Codului de Procedură Penală.
18

 

Art.336 și 337 ale Codului de Procedură Penală, precum am specificat mai sus, prevăd 

expres utilizarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio/video a ședinței de judecată. Prin 

urmare, putem  considera că cel puțin înregistrarea audio a ședinței de judecată care va conține și 

depozițiile martorului va fi disponibilă pentru eventuala utilizare pe viitor în cadrul procesului de 

judecată. 

Protecția martorilor reprezintă o preocupare firească și rațională care reiese atât din 

necesitatea asigurării drepturilor și libertăţilor omului, cât și necesitatea asigurării unui proces de 

urmărire penală și judecare a cauzei echitabil  și complex în vederea atingerii scopurilor acestuia 

prevăzute în art.1 alin. (2) al Codului de Procedură Penală. Dacă prevederea normativă de mai 

sus specifică audierea martorului la judecătorul de instrucție, inclusiv în situația în care este 

necesar a  exclude supunerea martorului unui vădit pericol, atunci art.110 al Codului de 

Procedură Penală reglementează modul de audiere în condiții speciale a martorilor sub protecție 

de stat.  

Astfel, Legea cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal, nr. 

105  din  16.05.2008 și art.110 alin.(1) al Codului de Procedură Penală permit a stabili spectrul 

de martori care cad sub incidența noțiunii de persoană protejată, persoană cu care s-a încheiat un 

acord de protecţie în condiţiile prezentei legi şi care are statut procesual de … martor în cauză 

penală ce ţine de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, aflată în fază de 

urmărire penală sau de judecată, potrivit art.90 al Codului de Procedură Penală. 

Astfel, pentru această categorie de martori se aplică prevederile art.110 al Codului de 

Procedură Penală
19

, care prevăd “…dacă există mijloacele tehnice respective, judecătorul de 

instrucţie sau, după caz, instanţa poate admite ca martorul respectiv să fie audiat fără a fi prezent 

                                                           
18

 Recomandarea nr. (87) 18 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind simplificarea justiției penale 

(adoptată de Comitetul Miniştrilor in 17 sept. 1987, la a 410-a reuniune a delegaților miniștrilor) în  Cap. III lit. a) 

pct.9 specifică că dacă la audierea sa, inculpatul își recunoaste vinovatia, ancheta ar trebui să fie redusă la acele acte 

absolut necesare pentru stabilirea faptelor, ținându-se cont de procedura anterioară fazei judecătoreşti. Ar trebui să 

se evite, mai ales în măsura în care este posibil, procedura audierii martorilor deja ascultați de către o autoritate 

judiciară. 
19

 aspecte practico-aplicative de referință la aplicarea prevederilor cadrului normativ pot fi regăsite în Hotărârea 

Plenului Curții Supreme de Justiție Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de 

instrucţie în procesul urmăririi penale,nr.7 din 04.07.2005  
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http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328268
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR%2887%2918e.pdf
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=9
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=9
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=9
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fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfăşoară şedinţa de 

judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute în prezentul articol.”  

Cu referire la condițiile tehnice tindem a specifica următoarele.  

În Republica Moldova un astfel de sistem inovativ de video/audio conferinţă a fost lansat 

oficial la data de 21 septembrie 2012, şi este instalat în cadrul Curţilor de Apel şi Procuraturilor 

din Bălţi, Cahul şi Chişinău, acoperind astfel cele trei zone geografice ale Republicii Moldova: 

nord, centru şi sud. Această lansare a fost realizată în cadrul proiectului “Consolidarea 

capacităţilor pentru investigarea și urmărirea penală a infracţiunilor de trafic de persoane în 

Moldova”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA cu susţinerea Ambasadei SUA în 

Republica Moldova și implementat de Organizația Internaţională pentru Migraţie (OIM), 

Misiunea în Republica Moldova, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova
20

. 

Prin urmare, în situația dispunerii de  mijloace tehnice necesare condiționalitatea privind 

existența acestora urmează, în mod firesc, a fi exclusă. Propunem următorul text al alin.(1) 

art.110 al Codului de Procedură Penală - “Dacă există motive temeinice de a considera că viaţa, 

integritatea corporală sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui sânt în pericol în 

legătură cu declaraţiile pe care acesta le face într-o cauză penală privind o infracţiune gravă, 

deosebit de gravă sau excepţional de gravă, judecătorul de instrucţie sau, după caz, instanţa poate 

admite ca martorul respectiv să fie audiat fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de 

urmărire penală sau în sala în care se desfăşoară şedinţa de judecată, prin intermediul mijloacelor 

tehnice prevăzute în prezentul articol.”
21

 

Totodată, este necesar a specifica că la momentul actual audierea în condiții special se 

utilizează relativ rar. Posibil, o cauză ar fi necesitatea unor activități organizatorico-funcționale 

privind asigurarea desfășurării audierii în condiții speciale, care urmează să asigure realizarea 

unor cerințe:
22

 

 La locul unde se află martorul care face declaraţii în condiţiile menţionate acesta 

va fi asistat de judecătorul de instrucţie respectiv; 

 Martorul poate fi audiat prin intermediul unei teleconferinţe cu circuit închis, cu 

imaginea şi vocea distorsionate astfel încât să nu poată fi recunoscut; 

 Învinuitului, inculpatului şi apărătorului acestuia, părţii vătămate i se asigură 

posibilitatea de a adresa întrebări martorului audiat; 

                                                           
20

 Vitalie Ionașcu, Ana Cațer “Audierea martorilor sau a victimelor cu aplicarea unor modalități speciale”, articol 

publicat în Materialele Conferinței științifico-practice internaționale “Probleme actuale privind protecția și 

securitatea persoanelor implicate în procesul penal”, 21.03.2013, Chișinău 
21

 această modificare este susținută și de cercetătorii Vitalie Ionașcu, Ana Cațer “Audierea martorilor sau a 

victimelor cu aplicarea unor modalități speciale”, articol publicat în Materialele Conferinței științifico-practice 

internaționale “Probleme actuale privind protecția și securitatea persoanelor implicate în procesul penal”, 

21.03.2013, Chișinău 
22

 art.110 alin. (4)-(7) ale Codului de Procedură Penală 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://academy.police.md/assets/files/pdf/2013_21-martie_protectia_martorilor.pdf
http://academy.police.md/assets/files/pdf/2013_21-martie_protectia_martorilor.pdf
http://academy.police.md/assets/files/pdf/2013_21-martie_protectia_martorilor.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
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 Declaraţiile martorului, audiat în condiţiile prezentului articol, se înregistrează 

prin mijloace tehnice video şi se consemnează integral în procesul-verbal 

întocmit în conformitate cu prevederile art.260 şi 261 ale Codului de Procedură 

Penală.  

 Casetele video pe care a fost înregistrată declaraţia martorului, sigilate cu sigiliul 

instanţei, se păstrează în original la instanţă împreună cu copia procesului-verbal 

al declaraţiei. 

Cu referință la aceste condiții avem următoarele intervenții.  

Cadrul normativ prevede posibilitatea și nu obligativitatea audierii prin intermediul unei 

teleconferinţe cu circuit închis, cu imaginea şi vocea distorsionate astfel încât să nu poată fi 

recunoscut. Posibil acest lucru este datorat condiționalității prevăzute în art.110 alin. (1) al 

Codului de Procedură Penală – “…dacă există mijloacele tehnice respective…”. În cazul în care 

se acceptă modificarea propusă mai sus referitor la  excluderea acestei condiționalități în temeiul 

existenței mijloacelor tehnice, ar fi logic  de a exclude și caracterul relativ al audierii martorului 

prin intermediul unei teleconferinţe. Prin urmare, propunem modificarea art.110 alin.(5) al  

Codului de Procedură Penală “În condițiile prezentului articol martorul este audiat prin 

intermediul unei teleconferinţe cu circuit închis, cu imaginea şi vocea distorsionate astfel încât să 

nu poată fi recunoscut.” 

Totodată, este de reținut eventuala posibilitate de a utiliza teleconferința (videoconferința) 

cu circuit închis pentru audierea martorilor în condițiile art.109 alin.(3) ale Codului de Procedură 

Penală. Aceasta ar  permite a crește siguranța martorilor și calitatea declarațiilor în condițiile în 

care aceștia vor fi audienți prin aplicarea teleconferinței. În cazul acceptării propunem 

completarea art.109 cu alin.(6) cu următorul conținut  “În condițiile alin.(3) martorul poate fi 

audiat potrivit prevederilor art.110 alin.(5) cu sau fără cu imaginea şi vocea distorsionate”.  

În această ordine de idei, este de menționat că teleconferința ar fi utilizată şi întru 

executarea art. 28 din Legea cu privire la asistența juridică internațională în materie penală, nr. 

371 din 01.12.2006. Astfel, prevederea art.28 alin.(2) al Legii nominalizate face o trimitere la 

modalităţile speciale de audiere a martorului. În contextul dat, reieșind din cele comunicate mai 

sus, propunem revederea conținutului normei după cum urmează – “Solicitarea prevăzută la 

alin.(1) poate fi acceptată de Republica Moldova în condiţiile prevăzute de Codul de procedură 

penală privind modalităţile speciale de audiere a martorului şi protecţia lui”.  

 Alt aspect important este utilizarea termenului de teleconferință. Cadrul normativ nu oferă 

o careva definiție legală termenului de “teleconferință”.  Generic există anumite diferențe între 

teleconferință și videoconferință. Teleconferința poate implica utilizarea telefonului, 

calculatorului, radio, internet, satelit, pentru a asigura o comunicarea în timp real între persoane 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=320384
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aflate la diferite locații. Videoconferința presupune posibilitatea persoanelor aflate în diferite 

locații să comunice cu posibilitatea de a se vedea şi auzi în timp real.
23

 În unele surse 

videoconferința este percepută ca tip de teleconferință
24

. Totuși, utilizarea termenului de 

“teleconferință” în textul prevederii legale deschide calea aplicării unui spectru foarte larg de 

tehnologii  - telefonului, calculatorului, radio, internet, satelit, care ar permite comunicarea însă, 

din câte am menționat mai sus, pentru audierea martorului și asigurarea plenitudinii procesului 

de audiere, pentru a putea percepe comportamentul martorului, aspectele comunicării verbale, 

nonverbal și paraverbale, este binevenit a oferi anume videoconferință – posibilitatea a vedea și 

auzi martorul în timp real.
25

  Teleconferința  prevede mai multe moduri practice de audiere a 

martorului acest lucru, pe de o parte este bun și oferă flexibilitate și eventual facilitează aplicarea 

audierii în condiții speciale, iar pe de altă parte lasă deschisă întrebarea privind utilizarea atât a 

videoconferinței cât și a altor forme de teleconferință, spre exemplu  conferinței telefonice ceia 

ce poate fi insuficient potrivit  pentru audierea martorului în condiții speciale. 

Art.110 alin.(7) ale Codului de Procedură Penală prevede că casetele video pe care a fost 

înregistrată declaraţia martorului, sigilate cu sigiliul instanţei, se păstrează în original la instanţă 

împreună cu copia procesului-verbal al declaraţiei. Prevedere referitoare la păstrarea înregistrării 

declarației martorului pe casetă video este depășită. Posibil, aceasta se datorează faptului că 

prevederile au fost elaborate/adoptate în anul 2003, când erau în uz casetele video.
26

 La 

momentul actual sunt diverse modalități de păstrare a înregistrării video care pot fi utilizate.
 27

 

Prin urmare, caracterul restrictiv privind obligația păstrării înregistrării declarațiilor 

martorului pe casete video urmează a fi excluse din textul legii, lăsând la discreția organelor 

implicate modul de stocare și păstrare a înregistrărilor obținute în cadrul audierii martorului prin 

intermediul teleconferinței. Totuși, pentru a asigura posibilitatea păstrării în condiții sigure a 

înregistrării video cu depozițiile martorului, este binevenit a stoca fișierul video pe un dispozitiv 

optic
28

.  

Relevant în acest sens se prezintă modul de expunere folosit de legislator în situația 

similară  - art. 110
1
 alin.(7) al Codului de Procedură Penală. Astfel, în cadrul audierii minorului 

potrivit prevederilor articolului nominalizat “Judecătorul de instrucţie sigilează suportul 

informaţional pe care a fost înregistrată declaraţia martorului şi îl păstrează în original împreună 

cu copia de pe procesul-verbal al audierii.” Deci pentru a utiliza un limbaj comun propunem 

                                                           
23

 http://smallbusiness.chron.com/main-difference-between-teleconferencing-videoconferencing-72923.html  
24

 http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/4-2.htm  
25

 în acest sens există mai multe surse bibliografice dar în special aducem argumentele specificate în “Credibility 

assessment”, John C.Yuille, Kluwer Academic Publishers in cooperation with NATO Scientific Affairs Division, 

1989, Netherlands 
26

 http://en.wikipedia.org/wiki/Videotape  
27

 http://www.bog.pp.ru/hard/cdrom.html  
28

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Dispozitive_optice_de_stocare  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://smallbusiness.chron.com/main-difference-between-teleconferencing-videoconferencing-72923.html
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/4-2.htm
http://books.google.md/books?id=NpaehYQ-5YsC&lpg=PA127&ots=n54y3FRmCv&dq=witness%20paraverbal&hl=ru&pg=PA126#v=onepage&q=witness%20paraverbal&f=false
http://books.google.md/books?id=NpaehYQ-5YsC&lpg=PA127&ots=n54y3FRmCv&dq=witness%20paraverbal&hl=ru&pg=PA126#v=onepage&q=witness%20paraverbal&f=false
http://en.wikipedia.org/wiki/Videotape
http://www.bog.pp.ru/hard/cdrom.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dispozitive_optice_de_stocare
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folosirea termenului de “suport informațional” pentru desemnarea suportului de stocare a 

fișierului video/audio obținut în cadrul audierii martorului prin intermediul teleconferinței. 

Propunem următoarea formulare a art.110 alin.(7) al Codului de Procedură Penală: 

“…Declaraţiile martorului, audiat în condiţiile prezentului articol, se înregistrează prin mijloace 

tehnice video şi se consemnează integral în procesul-verbal întocmit în conformitate cu 

prevederile art.260 şi 261. Suportul informațional pe care este înregistrată declarația martorului, 

sigilate cu sigiliul instanţei, se păstrează în original la instanţă împreună cu copia procesului-

verbal al declaraţiei.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
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3. Analiza cadrului normativ comunitar de referinţă privind utilizarea 

mijloacelor tehnice în procesul de audiere a martorilor 
 

Cu referire la cadrul normativ comunitar, enunțăm următoarele acte: 

1. Convenţia Europeană de asistență juridică în materie penală din 20.03.1959, 

semnată la Strasbourg, ratificată de Moldova la 26.09.1997, intrată în vigoare de 

la 06.05.1998, publicată în ediția oficială „Tratatele internaționale” 1999, vol.14; 

2. Al Doilea Protocol adițional la Conventia europeană de asistență juridică în 

materie penală adoptată la Strasbourg la 08.11.2001 și semnat de Republica 

Moldova în martie 2012; 

3. Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele 

membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000; 

4. Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind 

cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în 

materie civilă sau comercială; 

5. Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea 

victimelor infracţionalităţii;  

6. Regulamentul (CE) nr. 861/2007 din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri 

europene cu privire la cererile cu valoare redusă; 

7. Recomandarea nr. (84) a Comitetului Miniştrilor către statele membre asupra 

principiilor de procedură civilă menite să îmbunătățească funcționarea justiției 

(adoptată de Comitetul Miniştrilor în 28 febr. 1984, în a 367-a reuniune a 

delegaţilor miniştrilor);  

8. Recomandarea nr. (87) 18 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind 

simplificarea justiției penale (adoptată de Comitetul Miniştrilor în 17 sept. 1987, 

la a 410-a reuniune a delegaților miniștrilor); 

9. Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu 

valoare redusă; 

10. Decizia-cadru a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în 

cadrul procedurilor penale. 

Al Doilea Protocol adițional la Convenţia europeană de asistență juridică în materie penală, adoptat 

la Strasbourg la 08.11.2001 și semnat de Republica Moldova în martie 2012 în art.9 prevede norme 

referitoare la audierea prin videoconferință. De asemenea, în art.10 există prevederi privind conferința 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/030.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/182.htm
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telefonică.  

Astfel, dacă o persoană care se află pe teritoriul unei părţi trebuie să fie audiată ca martor sau ca 

expert de către autorităţile judiciare ale altei părţi, aceasta din urmă poate cere, dacă este inoportun sau 

imposibil pentru persoana care urmează a fi audiată să compară personal pe teritoriul său, ca audierea să 

aibă loc prin videoconferinţă (pct.9 sbp.1 al Protocolului). Dacă partea solicitată nu dispune de mijloacele 

tehnice care să permită videoconferinţa, partea solicitantă poate pune la dispoziţie părţii solicitate aceste 

mijloace, cu acordul acesteia din urmă (pct.9 sbp.2 al Protocolului). 

Dacă o persoană care se află pe teritoriul unei părţi trebuie să fie audiată ca martor sau expert de 

către autorităţile judiciare ale altei părţi, aceasta din urmă poate cere, atunci când dreptul său naţional 

prevede, ajutorul primei părţi pentru ca audierea să poată avea loc prin conferinţă telefonică (pct.10 sbp.1 

al Protocolului). O audiere nu poate avea loc prin conferinţă telefonică decât dacă martorul sau expertul 

acceptă ca audierea să se efectueze prin acest mijloc (pct.10 sbp.2 al Protocolului). 

Ratificarea acestuia de către ţările-membre ale Consiliului Europei a început din februarie 2007. 

După ultimele date, Protocolul este ratificat de către Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, 

Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Elveţia, Slovacia, Israel.
29

 

Prevederi similar regăsim în Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între 

statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000 

Prin urmare, putem să ne așteptăm la situații în care urmează să asigurăm realizarea acestor măsuri 

în vederea audierii martorilor. 

Recomandarea nr. (84) a Comitetului Miniştrilor către statele membre asupra principiilor de 

procedură civilă menite să îmbunătățească funcționarea justiției (adoptată de Comitetul Miniştrilor în 28 

febr. 1984, în a 367-a reuniune a delegaţilor miniştrilor) în Principiul 1, pct.3 al Principiilor procedurii 

civile menite să îmbunătăţească funcţionarea justiţiei (anexa a Recomandarea nr. (84) 5) specifică că 

pentru a facilita depunerea mărturiilor, trebuie să existe posibilitatea de a apela la mijloace tehnice 

moderne, precum telefoane sau sisteme audio-video, în funcţie de caz. 

Recomandarea nr. (87) 18 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind simplificarea 

justiției penale (adoptată de Comitetul Miniştrilor în 17 sept. 1987, la a 410-a reuniune a delegaților 

miniștrilor) în  Cap. I II lit. a) pct.9 specifică că dacă la audierea sa, inculpatul își recunoaşte vinovăţia, 

ancheta ar trebui să fie redusă la acele acte absolut necesare pentru stabilirea faptelor, ținându-se cont de 

procedura anterioară fazei judecătoreşti. Ar trebui să se evite, mai ales în măsura în care este posibil, 

procedura audierii martorilor deja ascultați de către o autoritate judiciară. 

Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor 

                                                           
29

 C.Gurschi, G.Nicolaev, D.Rotundu, L.Nani, S.Capcelea “Asistența juridică internațională în materie penală. 

Manualul judecătorului și al procurorului”, Chișinău 2012 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:EN:PDF
http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR%2887%2918e.pdf
http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR%2887%2918e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0080&from=EN
http://inj.md/files/Maket-Budeanu_3.pdf
http://inj.md/files/Maket-Budeanu_3.pdf
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infracționalității în art.9 alin.(1) lit. a) menționează părțile interesate să fie audiate direct de către 

autoritatea de decizie, conform dreptului din statul membru căruia îi aparțin, în special prin sistemul de 

teleconferință sau videoconferință. 

Decizia-cadru a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor 

penale aduce în atenție situația victimelor rezidente în alt stat membru. Decizia cadru relevă că autoritățile 

trebuie, în special, să fie în măsură să: recurgă cât mai mult posibil la dispozițiile privind 

videoconferințele și teleconferințele prevăzute la articolele 10 și 11 din Convenția privind asistența 

judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000  în 

scopul audierii victimelor rezidente în străinătate. 

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între 

instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială prevede în 

art.10 alin.(4) următoarele: Instanța solicitantă poate cere instanței solicitate să folosească tehnologia 

comunicațiilor pentru îndeplinirea actului de cercetare, în special folosind videoconferința și 

teleconferința. Art.17 alin.(4) specifică că organismul central sau autoritatea competentă
30

 încurajează 

utilizarea tehnologiei comunicațiilor, cum ar fi videoconferința sau teleconferința. 

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de 

stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă conține prevederi analogice. 

Astfel, Instanța poate organiza o dezbatere orală prin videoconferință sau prin intermediul altor tehnici de 

comunicare, atunci când sunt disponibile mijloacele tehnice corespunzătoare (art.8 al Regulamentului). 

instanța poate încuviința, de asemenea, obținerea de probe prin videoconferință sau prin intermediul altor 

tehnici de comunicare, atunci când sunt disponibile mijloacele tehnice corespunzătoare (art.9 alin.(1) al 

Regulamentului. 

Utilizarea videoconferințelor în materia civilă și comercială este specificată și în 

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între 

instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială, care 

specifică în art.10 alin.(4) - Instanța solicitantă poate cere instanței solicitate să folosească 

tehnologia comunicațiilor pentru îndeplinirea actului de cercetare, în special folosind 

videoconferința și teleconferința. 

Este de reținut importanța cu care Consiliul Europei tratează subiectul utilizării 

videoconferințelor. Astfel, Planul de acțiuni multianual 2009-2013 privind e-justiția europeană 

(2009/C 75/01) prevedea inter alia îmbunătățirea utilizării tehnologiilor de videoconferință. 

Aceiași tendință pozitivă este menținută în Planul de acțiuni multianual 2014-2018 privind e-
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 potrivit art.3 alin.(3) al Regulamentul (CE) nr.. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între 

instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială fiecare stat membru își 

desemnează și organismul central ... sau una sau mai multe autorități competente care sunt responsabile pentru 

luarea deciziilor privind cererile care intră sub incidența actului. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0080&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0220&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0220&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1206&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1206&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0861&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1206&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1206&from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN
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justiția europeană, care prevede că utilizarea pentru audieri a videoconferinței, a teleconferinței 

sau a altor mijloace adecvate de comunicare la distanță ar trebui extinsă, după caz, pentru a se 

evita necesitatea deplasării în instanță cu scopul de a participa la procedurile judiciare, în special 

în cazurile transfrontaliere. De asemenea, ar trebui continuată dezvoltarea comunicării 

electronice între autoritățile judiciare ale statelor membre, în special în cadrul instrumentelor 

adoptate în spațiul judiciar european în domeniul dreptului civil, penal și administrativ (de 

exemplu, prin intermediul videoconferințelor sau al schimburilor electronice securizate de date).  

Utilizarea  videoconferințelor la nivelul Uniunii Europene ține de două planuri distincte – 

domeniul penal și domeniul civil în cadrul cauzelor transfrontaliere.  

Astfel utilizarea videoconferințelor presupune realizarea a trei faze consecutive
31

: 

 

Etapă Conținut Resurse 

Solicitarea unei 

videoconferințe  

 

• Formularul pentru solicitare 

• Trimiterea solicitării 

• Răspunsul la solicitare  

• Actori implicați 

 

1 În materia civilă și 

comercială - 
http://ec.europa.eu/civiljustic

e/index_ro.htm   
 

2 În materia penală - 
http://www.ejn-

crimjust.europa.eu/   

3 În cauze transfrontaliere - 
http://www.eurojust.europa.e

u/  
 

Instituirea 

videoconferinței 

 

• Pregătiri la nivel practic a 

videoconferinței 

• Accesul la echipamentul pentru 

videoconferință 

• Costul videoconferinței 

Audierea prin 

intermediul 

videoconferinței 

 

• Procedura judiciară pe parcursul 

videoconferinței 

• Măsuri ulterioare sesiunii de 

videoconferință 
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 Tabel elaborat în baza informațiilor din Videoconferinţele ca parte a e-justiţiei europene © Comunităţile 

Europene, 2009 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_ro.htm
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/
http://www.eurojust.europa.eu/
http://www.eurojust.europa.eu/
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4. Analiza cadrului normativ al altor state de referinţă cu exemple de 

bune practici în domeniul utilizării mijloacelor tehnice în procesul de 

audiere a martorilor 
 

La nivelul Uniunii Europene au fost dezvoltate instrumente facile privind cooperarea  în 

materie penală și civilă. Astfel, sursele de informaţii remarcate în capitolul anterior conţin date 

referitoare la procedurile necesare, existența echipamentului tehnic, formulare de completare și 

chiar un sistem electronic de solicitare a diverselor operațiuni – inclusiv desfășurarea 

videoconferințelor. 

Cu referire la utilizarea videoconferinţei în cauze penale şi altele decât cele penale la 

nivelul european avem următoarea situaţie potrivit  hărţii:
32

 

 

 

Întru-un şir de state europene sunt realizate reforme sau proiecte pentru introducerea sau 

extinderea utilizării videoconferinţelor – Germania, Croaţia, Danemarca, Franţa, Italia, Lituania, 

Republica Moldova, Monaco, Norvegia, România, Rusia, Republica Cehă. O majoritate vastă de 
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 Aici şi în continuare potrivit datelor preluate din Raportul “Sistemele Judiciare Europene – Ediţia 2014 (date 

2012): eficienţa şi calitatea justiţiei” 

 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
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state sau entităţi utilizează videoconferinţele pentru cauzele penale şi de altă natură. Pentru nouă 

state sau entităţi videoconferinţele sunt utilizate numai pentru cauze penale – Albania, Bosnia şi 

Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Macedonia, Republica Moldova, Montenegro, 

Slovacia şi Republica Cehă.
33

  

Situaţia referitoare la utilizarea videoconferinţelor în general şi în cadrul audierii martorilor 

în special în statele europene
34

 oferă un cadru inteligibil şi realist privind starea şi evoluţia 

dezvoltării tehnologiilor informaţionale în cadrul sistemelor judecătoreşti la nivelul Uniunii 

Europene şi nu numai. 

Albania are câteva legi privind videoconferinţele - „Privind protecţia martorilor şi 

colaboratorilor justiţiei”, „Privind organizarea şi funcţionarea Curţii privind Crimele Grave” şi 

prevederi în Codul de Procedură Penală. 

Andora: Până acum, utilizarea videoconferințelor a avut loc în afara incintelor instituţiilor 

de justiţie. 

Austria: Începând cu anul 2005 există precondiţii procedurale privind utilizarea sistemelor 

de videoconferinţe pentru audierea martorilor, părților, experţilor şi interpreților în procedura 

civilă, precum şi pentru audierea martorilor în procedura penală. Pentru programarea  audierilor 

prin videoconferinţă a fost prevăzută o bază de date pentru rezervarea sistemului de 

videoconferinţă prin internet, pentru judecători şi procurori. 

Începând cu martie 2011 toate curţile, procuraturile şi penitenciarele sunt echipate cu 

sistem de videoconferinţă.  În 2012 au fost realizate 3330 videoconferinţe, aproximativ 16% cu 

curţile din ţările străine. 

Belgia: Este posibil de  a audia prin videoconferinţă  martorii şi experţii, dar nu inculpații. 

Sistemul din Biroul Federal al Procuraturii este funcțional şi se utilizează în cauze penale la 

cererea statelor străine sau procesele din Belgia, sau pentru alte scopuri adiacente. Sistemul este 

disponibil pentru alte Birouri ale Procuraturii. De asemenea, există echipament în Curtea de Apel 

din Anvers pentru cauze civile. Este în implementare un proiect care propune de a face 

videoconferinţele disponibile pentru autorităţile administrative din provincii şi Birourile 

Procuraturii din provincii. 

Bosnia şi Herțegovina: În funcție de vârstă, condiţia fizică şi psihică sau alte motive 

justificative, martorul poate fi audiat cu utilizarea mijloacelor tehnice pentru transferul imaginii 

şi sunetului, în modul în care să permită părţilor şi avocatului apărării să adreseze întrebări, deşi 

nu se află în aceiaşi încăpere cu martorul. Un expert poate fi atribuit în scopul examinării. 
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 Descrierile pe state sunt preluate din  Raportului CEPEJ „Sisteme judiciare europene – Ediţia 2014 (date 2012): 

eficienţa şi calitatea justiţiei” 
34

 Ibidem  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf
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Croaţia: Potrivit modificărilor la Codul de Procedură Penală, care au intrat în vigoare în 

iulie 2011, există posibilitatea pentru toate cauzele penale a organiza şedinţa de judecată în afara 

curţilor (inclusiv poliţie sau închisoare). Există posibilitatea legală şi tehnică pentru  utilizarea 

videoconferinţelor în cauze diferite de cele penale, dar în practică se utilizează doar în cauze 

penale (în special în cauze transfrontaliere).  

Republica Cehă: Din 2013 aici este implementat un proiect finanţat de Granturile 

Norvegiene EEA care se numeşte „Consolidarea capacităţilor şi cooperarea  în justiţie” care este 

orientat spre reconstrucția câtorva închisori, formarea angajaţilor Serviciului de Probaţiune şi 

Mediere şi a Serviciului Penitenciar şi, de asemenea, sporirea  eficienței justiţiei prin 

introducerea şi extinderea videoconferințelor. 

Danemarca: Două modificări au fost introduse în Legea privind Administrarea Daneză a 

Justiţiei (Retsplejeloven). Acestea ţin de două tipuri de videoconferinţe:  

 instanță poate permite unui bănuit/inculpat să participe la o ședință de judecată 

prin utilizarea videoconferinței dacă prezența acestuia în instanță nu este necesară; 

 cuprinde utilizarea videoconferinţelor în cauze privind prelungirea termenului de 

detenţie. 

Sistemul de videoconferinţe este parţial implementat la nivel naţional fiind în extindere în 

toată ţara până la finele anului 2014. 

Estonia: Videoconferinţele sunt utilizate pentru a organiza audierea martorilor pe cauze 

penale. Nu există careva reglementări specifice privind drepturile de apărare. În ceea ce privește 

conferințe telefonice, în scopul de a proteja suspectul și persoană acuzată, consimțământul lor 

este necesar. Numărul de dispozitive de videoconferința a crescut în ultimul timp. La momentul 

de faţă  în fiecare curte și închisoare estoniană există cel puțin un dispozitiv de videoconferință. 

Finlanda:  În conformitate cu Codul de Procedură Penală, şedinţa preliminară poate fi 

realizată prin utilizarea videoconferinţei sau conferinţei telefonice, dacă curtea consideră acest 

lucru adecvat. Persoanele deţinute în penitenciare pot fi audiate prin videoconferinţă. În cauzele 

civile, administrative şi penale martorii sau alte persoane audiate pentru scopuri probatorii pot fi 

audiaţi  în şedinţă fără participarea personală prin utilizarea videoconferinţei sau altor mijloace 

tehnice de comunicare corespunzătoare, dacă curtea consideră acest lucru adecvat.  

Franţa: Codul de Procedură Penală permite utilizarea mijloacelor de telecomunicaţii în 

timpul anchetei sau în cazul investigărilor, pentru audieri, interpretări, confruntări, inclusiv 

prelungirea termenului de detenţie. Art.100 al Legii privind orientarea  şi programarea pentru 

realizarea securităţii interne din 14 martie 2011 prevede o nouă extensie a utilizării 

videoconferinţelor, dar cu condiţii stricte. 
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Germania: Toate instanțele de judecată, procuraturile, penitenciare și administrația 

judiciară au aproximativ 160 de sisteme de videoconferinţe la dispoziția lor. Numărul a crescut 

considerabil în ultimii ani. În esență, toate locațiile judiciare majore sunt echipate în mod 

corespunzător. De asemenea, videoconferinţa este utilizată în instanțele administrative și 

financiare. Utilizarea sistemelor este reglementată în Codurile de Procedură. Audierea 

investigatorilor sub acoperire poate fi efectuată în procedură penală într-o locație secretă cu 

imaginea şi vocea distorsionate. 

Cu toate acestea, utilizarea de videoconferinţelor nu este încă implementată în toate 

domeniile în practică instanțelor. Sprijinul crescut al videoconferințelor la nivelul UE se 

dovedește a fi de folositor. 

Irlanda: Judecătorul este întotdeauna în sala de şedinţe. Inculpatul poate fi audiat prin 

legătură video din închisoare. Videoconferinţa şi tehnologiile de afişare video au fost 

implementate pe larg în Înalta Curte şi Curtea de Circuit şi în unele săli de şedinţe din Curtea 

Districtuală. Videoconferinţa este permisă în cauzele penale potrivit legislaţiei pentru audierea 

unor tipuri de martori, în acest sens înregistrarea video urmează a fi păstrată. De asemenea, 

videoconferinţa este posibilă în unele proceduri preliminare şi contestaţii unde 

inculpatul/condamnatul este deţinut în închisoare. Videoconferinţa este disponibilă pentru 

utilizare în procesul civil când instanţa direcţionează o parte să participe, sau un martorul poate 

da probe prin astfel de mijloace. Serviciul Curţilor din Irlanda a investit din greu în 

implementarea înregistrărilor audio digitale. 

Italia: Videoconferinţele au constituit un accent particular în ultima perioadă şi sunt parte 

a unui Plan de trei ani (2012-2014) care are drept obiectiv îmbunătățirea infrastructurii 

tehnologice a sistemului judiciar italian. 

Letonia: Pentru a pune în aplicare instrumentele de videoconferinţe, următoarele legi au 

fost modificate: Legea Procedurală Civilă, Legea Procedurală Penală, Legea Procedurală 

Administrativă. 

În cadrul programului de cooperare leton și elvețian, proiectului întitulat "Modernizarea 

Instanțelor din Letonia", începând din iunie 2012 cel puțin o sală de judecată în fiecare instanță a 

fost dotată cu echipamente de videoconferință și toate sălile de judecată sunt dotate cu 

echipament de înregistrare a sunetului. 

Lituania: Trebuie de menţionat că Legea privind audierea martorilor prin intermediul 

videoconferinței  a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014. Cu toate acestea, serviciului de urmărire 

penală utilizează videoconferințe ca un instrument de cooperare internațională. În plus, trebuie 

menționat implementarea unui proiect în cadrul programului de cooperare lituanian-elvețian care 
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își propune să creeze un sistem pentru organizarea ședințelor de judecată la distanță și de 

înregistrare/păstrare a materialelor acestor sesiuni în format electronic. 

Luxemburg: Deși există atât posibilitățile tehnice și legale privind videoconferințele, 

impactul practic este limitat datorită distanțelor scurte din Luxemburg. Utilizarea frecventă a 

facilităţilor  video este realizată în materie civilă, precum şi penală în cazuri de asistenţă juridică 

reciprocă.  

Malta: Videoconferinţele se utilizează în cauze civile cu privire la probleme de familie, 

atunci când sunt implicaţi minori care necesită protecţie. 

Monaco: Legea nr.1349 de modificare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală 

cu privire la corupție și tehnici speciale de anchetă a intrat în vigoare la 9 octombrie 2012. Trei 

săli ale Palatului de Justiție au fost dotate cu echipament pentru videoconferințe, în primul rând 

pentru cauzele penale. Audierea prin videoconferință a fost utilizată, înainte de luna octombrie 

2012, exclusiv pentru onorarea obligațiilor ce reies din convențiile internaționale. Această Lege, 

care a modificat Codul de Procedură Penală, prevede că: "Atunci când nevoile anchetei justifică 

audierea sau interogatoriul, precum și confruntarea între mai multe persoane, acestea se pot 

realiza între un punct de pe teritoriul  Principatului și un punct exterior, conexate prin 

intermediul mijloacelor de comunicare electronice pentru vizualizarea și audierea părților, și cu 

asigurarea confidențialităţii transmisiei... ". Legea nu interzice utilizarea unei astfel de metode în 

secțiile de poliție sau în închisoarea Principatului. Cu toate acestea, echipament adecvat, şi  o 

rețea securizată sunt disponibile în sălile specificate de mai sus.  

Montenegro: Codul de Procedură Penală prevede posibilitatea interogării martorilor 

dislocați în alte state şi, de asemenea, a persoanelor care din cauza vârstei sau bolii nu sunt în 

stare să facă depoziţii în curte. Martorii pot face declaraţii prin utilizarea echipamentului pentru 

transmiterea sunetului şi imaginii (dispozitive de videoconferinţă) cu posibilitatea de a răspunde 

la întrebările altor participanţi la proces.  

Olanda: Videoconferinţa este utilizată numai pentru unele cauze penale specifice (ex. 

extinderea pedepsei) şi în cauzele ce ţin de cadrul normativ privind imigrarea. Există un decret 

ce restrânge utilizarea videoconferinţei în cauzele penale. 

Norvegia: Realizările unui proiect pilot finalizat, implementat în 6 curţi, au fost  aplicate în 

toate curţile printr-o legiferare în vigoare din anul 2011.  Noile prevederi ale Codului de 

Procedură Penală îmbunătățesc utilizarea videoconferinţelor în cadrul detenţiei preventive, 

prelungirea arestului preventiv. 

Portugalia: Videoconferințele sunt utilizate pe scară largă în instanțele de judecată. În 

cauzele civile, Codul de Procedură Civilă portughez stabileşte în art.621 că în cadrul ședinței 

finale martorii depun declaraţii personal sau prin videoconferinţă, cu excepția anumitor 
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circumstanțe specifice. Când martorii au reședința în afara țării ei pot fi, de asemenea, audiaţi 

prin videoconferință, dacă instanța din străinătate dispune de mijloacele necesare pentru 

videoconferințe.  În procedurile penale, experți din entități oficiale, laboratoare sau alte instituţii 

pot fi audiaţi prin videoconferință  la locul de muncă, în cazul în care acest lucru este tehnic 

posibil. 

Utilizarea teleconferinței este, de asemenea, permisă în alte cazuri speciale, cum ar fi 

protecția martorilor (Legea nr.93/99, 14 iulie) și violența în familie (Legea nr.112/2009, 16 

septembrie). 

România: Codul de Procedură Penală prevede în prezent posibilitatea utilizării mijloacelor 

audio/video pentru înregistrarea depoziţiilor părţii vătămate, părţii civile şi martorilor ca mijloc 

de protecţie a vieţii, integrităţii corporale sau a libertăţii acestora sau a rudelor apropiate ale 

acestora. 

Noul Cod de Procedură Penală (adoptat prin Legea 135/2010, care intrat a vigoare la 1 

februarie 2014), extinde utilizarea mijloacelor  audio/video pentru înregistrarea declarațiilor în 

alte situații, atunci când organul urmărire penala sau  instanţa consideră că este necesar (din 

oficiu sau la cererea persoanei interesate). În ceea ce privește infrastructura de videoconferință, 

în România 139  din 236 instanțe sunt dotate cu terminale de videoconferinţă, disponibile să fie 

conexate folosind tehnologia IP. În ceea ce privește videoconferințe cu mai mult de 5 

participanți, Ministrul Justiției și toate instanțele au acces la facilităţile serverului de 

videoconferințe al Serviciul de Telecomunicații Speciale. Consiliul Superior al Magistraturii are, 

de asemenea, facilități de videoconferință. 

Federaţia Rusă: Art.240 alin.(4) şi art.278.1 al Codului de Procedură Penală rus, introduse 

în anul 2011 permit în mod expres utilizarea videoconferinţelor pentru audierea martorilor şi 

interogarea inculpaţilor.  Anterior, aceste posibilități erau restricţionate.   

Codul de Procedură Civilă rus nu prevede utilizarea videoconferinței. Prin Legea federală 

nr. 228-FZ din 27 iulie 2010, a Codului de Procedură Comercială rus a fost modificat pentru a 

permite videoconferințele  în cauzele comerciale. Din decembrie 2010, facilitățile de 

videoconferință au fost disponibile în 100% din instanțe comerciale. 

Serbia: Statul a ratificat al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență 

judiciară în materie penală, fapt care dă, în conformitate cu articolul 9, posibilitatea de a utiliza 

solicitările de conferinţă. Legea privind asistența internațională reciprocă în materie penală și  

Legea privind Procedurile Penale prevăd posibilitatea de a satisface solicitările de conferințe. În 

conformitate cu Codul de Procedură Civilă, Curtea poate decide printr-o decizie în calitatea sa 

oficială sau la propunerea părților să examineze o mărturie prin legătură video, conferință 

telefonică, sau prin utilizarea echipamentelor pentru înregistrarea audio sau video. În 
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conformitate cu Codul de Procedură Penală, autoritatea care efectuează procedura poate dispune 

că examinarea unei probe sau alte acțiuni pot fi înregistrate cu un dispozitive de înregistrare 

audio sau video. 

Slovacia: Codul de Procedură Penală reglementează procesul de audiere a unui martor prin 

mijloace tehnice. Dacă martorul audiat nu este prezent personal în sala de judecată (de exemplu, 

martor protejat), judecătorul supleant (membru al panoului/completului) trebuie să fie prezent la 

locaţia martorului în timpul ședinței prin videoconferință. 

Slovenia: Echipamentul pentru videoconferințe poate fi găsit în 100% din instanțe. Toate 

cele 11 judecătorii sunt echipate cu tehnologie + 2 unităţi mobile, ceea ce înseamnă că 

tehnologia este disponibilă  pentru toate instanțele atunci când este necesar. Trei seturi mobile 

pentru  videoconferinţă sunt, de asemenea, disponibile în instanțele locale sau oriunde este 

nevoie. Pentru audierea martorilor protejați există o sală de videoconferință (locație 

necunoscută), care se află sub supravegherea poliției. O cameră similară este disponibilă, de 

asemenea, în închisoare, astfel încât deținutul poate face declarații într-un proces judiciar prin 

utilizarea videoconferinței. 

Sisteme de videoconferință sunt utilizate, de asemenea, pentru audierea minorilor, victime 

ale infracțiunilor de  abuz, care este cel mai  vulnerabil grup în cadrul societății. Copiii stau într-

o cameră prietenoasă copilului la centrul de asistență socială, unde judecătorul sau  un expert 

conduce audierea minorului  şi toţi ceilalţi participanţi pot urmări audierea online în sala de 

şedinţe. 

Spania: În zilele de azi facilităţile pentru utilizarea videoconferinţelor sunt mai extinse. 

Curţile au extins implementarea depunerii electronice a cererilor. Legea privind Codul de 

Procedură Civilă 1/2000 stabileşte capacitatea şi obligaţia înregistrării procedurilor orale şi 

utilizarea sistemelor computerizate. Legea privind Noul Birou Judiciar 13/2009 permite 

secretarul judiciar să lipsească din sale de şedinţe în timpul procesului de judecată dacă acolo 

există sistem sigur care garantează autenticitatea şi integritatea înregistrării video. Codul de 

Procedură Penală reglementează utilizarea videoconferinţelor. Restricţiile privind tipurile de 

probe care pot fi obţinute prin videoconferinţe reprezintă o preocupare privind drepturile 

fundamentale ale minorilor. În corespundere cu art.147 al Legii privind Procedura Civilă 1/2000  

procedurile orale, examinările şi şedinţele pot fi înregistrate  pe un suport conceput adecvat 

pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii. Toate curţile din Spania au dispozitive 

audio/video pentru înregistrarea şedinţelor de judecată. Videoconferinţa este posibilă în toate 

jurisdicţiile. 

Suedia: Cadrul legal privind utilizarea videoconferințelor este documentat în Codul de 

Procedură Judiciară și  Legea privind Procedura Administrativă. Instanța decide dacă 
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videoconferință urmează să fie utilizată. Regulile aplicate sunt același precum pentru o audiere 

cu prezenţă la curte. 

Elveţia: Articolul 144 din Codul de Procedură Penală al Elveţiei permite videoconferinţa 

dacă persoana care urmează a fi audiată nu este în stare să fie fizic prezentă sau costul prezenţei 

este disproporţionat. 

Republica Macedonia: Utilizarea videoconferinţelor în cauze penale este reglementată în 

Legea privind Procedura Penală. 

Turcia: În cadrul Proiectului „Accesul mai Bun la Justiţie” care este implementat cu 

suportul Uniunii Europene, echipamentul pentru înregistrarea audio/video şi sistemul de 

videoconferinţe a fost pus în funcţiune cu scopul de a realiza înregistrarea audio/video a 

şedinţelor de judecată desfăşurate în 133 Centrele de Pedepse Grele şi 225 Curţi Penale Înalte  de 

Jurisdicţie Specială şi pentru a facilita discuţiile online a aspectelor de referinţă  între diferite 

curţi. Sistemul este în prezent  utilizat de unele instanțe judecătorești. Legea cu privire la 

Procedura Civilă permite instanțelor civile de a utiliza videoconferința în timpul audierilor. 

Ucraina: Legislaţia naţională a Ucrainei nu permite utilizarea videoconferinţelor de către 

curţi. 

UK - Anglia şi Ţara Galilor: În cauzele penale videoconferinţele pot fi utilizate pentru 

inculpaţi şi martori de către secţiile de poliţie, deţinuţii din închisori şi martorii vulnerabili. 

Aproape toate clădirile curţilor penale au cel puţin o sală de şedinţe echipată cu echipament de 

videoconferinţă. Unele videoconferinţe au loc în cauze civile, familiale, la discreţia 

judecătorului. 

Situaţia privind audierea martorilor prin conferinţă telefonică şi videoconferinţă în materie 

penală în cadrul statelor europene este expusă potrivit următorului tabel
35

: 

 

Statul UE Audierea martorilor prin telefon Audierea martorilor prin 

videoconferinţă 

Austria Da  Da  

Danemarca //-// Audierea un martor prin videoconferință 

între Danemarca și un alt stat membru 

este posibilă. Audierea se poate 

desfășura în instanță sau la o secție de 

poliție. În cazul în care audierea se 

desfășoară în instanță, martorul este 

obligat să spună adevărul sub sancțiunea 

legii. Dacă martorul urmează să fie 

audiat prin videoconferință de poliția 

daneză, martorul nu are obligația să se 

prezinte. Dacă se prezintă martorul, el 

sau ea, nu poate fi tras la răspundere 
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penală pentru depunerea probelor false. 

Trebuie remarcat, totuși, că nici poliția, 

nici instanțele daneze, nu au facilități 

pentru videoconferințe, astfel încât 

echipamentul necesar ar trebui să fie 

închiriat, de exemplu, de la 

TeleDanmark. 

Franţa Da, aceasta este prevăzut expres în 

art.694-5 al Codului de Procedură 

Penală  

Da. Acest lucru este în special prevăzut 

la art.694-5 al Codului de Procedură 

Penală. Dezvoltarea utilizării 

videoconferinței în cadrul procedurilor 

judiciare îndeplinește mai multe 

obiective. Acestea includ introducerea 

efectivă a mijloacelor de comunicare 

audiovizuale în activitățile judiciare și 

limitarea transferurilor de deținuți, 

persoane reţinute pentru interogatoriu, 

persoane aflate în detenție, sau martori, 

în scopul de a spori siguranța şi a reduce  

volumul de lucru. 

Ungaria  Da Da  

Letonia Da //-// 

Malta  N/A Da  

Portugalia Da, dacă circumstanțele  arăta a fi 

recomandabil, cu condiția să existe 

un acord între Portugalia și statul 

străin sau organism juridic 

internațional, ședința poate fi 

realizată utilizând resurse de 

telecomunicații în timp real, în cadrul 

procedurilor penale conform Legii 

portugheze privind procedurile 

penale. 

//-// 

Slovenia Da, dacă este prevăzut într-un tratat 

internaţional, în conformitate cu 

condiţiile prevăzute în acesta.  

Da, cu condiţia de reciprocitate sau dacă 

este determinat printr-un tratat 

internaţional. 

Marea 

Britanie 

Da, în conformitate cu secțiunea 31 

din Legii Penale (Cooperare 

Internaţională) din 2003 Marea 

Britanie este în măsură să răspundă la 

solicitările  de asistență - permiterea 

audieri telefonice la cererea unei "țări 

participante". Toate țările UE sunt 

țări participante. Țări din afara UE 

poate fi țări participante dacă sunt 

desemnate de către Secretarul de 

Stat. 

Da, potrivit secțiunii 31 din Legea 

Penală (Cooperare Internaţională) din 

2003. 

Belgia Da Da 
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Cipru Nu //-// 

Germania Nu Da  

Irlanda //-// Nu 

Lituania Această măsură poate fi aplicată 

atunci când se execută cererile de 

asistență judiciară. 

Această măsură poate fi aplicată atunci 

când se execută cererile de asistență 

judiciară. 

Olanda Da. Este posibil pentru poliţie să 

audieze martorii prin telefon. 

N/A 

România N/A Da, este posibil. O astfel de cerere poate 

fi acceptată de către statul român dacă nu 

se încalcă principiile sale fundamentale 

de drept și cu condiția că mijloacele 

tehnice necesare pentru audierea prin 

videoconferință  sunt  disponibile. 

Spania Nu există nici o prevedere legală. //-// 

Bulgaria Da  Da 

Republica 

Cehă 

Numai în temeiul unui tratat 

internațional obligatoriu pentru 

Republica Cehă care conține 

dispoziția privind conferinţa 

telefonică. 

Numai în temeiul unui tratat 

internațional obligatoriu pentru 

Republica Cehă care conține dispoziția 

privind videoconferinţă. 

Finlanda Da, în conformitate cu Convenția din 

2000 (Convenţia privind asistenţa 

judiciară reciprocă în materie penală 

între statele membre ale Uniunii 

Europene din 29 mai 20000, m.a.). O 

conferință telefonică poate fi 

instituită în conformitate cu articolul 

11 din Convenție pentru audierea 

părții vătămate. Măsura poate fi 

utilizată atât în cadrul cercetării 

penale cât şi în timpul procesului de 

judecată. În ceea ce privește statele 

membre care încă nu aplică 

Convenţia, măsura este executată în 

conformitate cu dreptul finlandez sau 

potrivit unei proceduri speciale 

specificate în cerere. 

Da, în conformitate cu Convenția din 

2000 (Convenţia privind asistenţa 

judiciară reciprocă în materie penală 

între statele membre ale Uniunii 

Europene din 29 mai 20000, m.a.). O 

videoconferinţă poate fi instituită în 

conformitate cu articolul 10 din 

Convenție pentru audierea părții 

vătămate. Măsura poate fi utilizat atât în 

cadrul cercetării penale cât şi în timpul 

procesului de judecată. În ceea ce 

privește statele membre care încă nu 

aplică Convenţia, măsura este executată 

în conformitate cu dreptul finlandez sau 

potrivit unei proceduri speciale 

specificate în cerere. 

 

Grecia Nu  Nu 

Italia Nu  Această măsură este întotdeauna posibilă 

pentru examinarea persoanelor care 

colaborează cu ancheta și pentru cei 

acuzați de o infracțiune conexă. În ceea 

ce privește inculpații și martorii, măsura 

este posibilă dacă este prevăzută de 

tratatele multilaterale sau bilaterale. 

Luxemburg Da Da. Bază legală: - (Art. 10) Convenția 

privind asistența judiciară reciprocă în 

materie penală între statele membre ale 

Uniunii Europene din 29 mai 2000 

Polonia Da Da 
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Slovacia Da Da 

Suedia Da  Da  

 

Situaţia privind audierea martorilor prin videoconferinţă în materie civilă în cadrul statelor 

europene este expusă potrivit următorului tabel:
 36

 

 

Statul UE Audierea martorilor prin videoconferinţă 

Anglia şi 

Ţara Galilor 

Martorii pot depune mărturii prin videoconferință doar dacă acest lucru este 

permis de instanţă. Pentru a decide în acest caz instanţa ţine cont de justificarea 

utilizării videoconferinţei – dacă martorul este bolnav, sau se află după hotare), 

raţionalitatea financiară a utilizării videoconferinţei şi asigurarea echităţii 

judecăţii. 

Irlanda de 

Nord 

Unele facilităţi de videoconferinţă se utilizează acum de către Curtea Supremă 

din Belfast, pentru a uşura lucrul participantul se poate conecta la instanţă prin 

legătura Skype dacă  este dificilă deplasarea la curte din altă jurisdicţie. 

 

 

Scoţia În corespundere cu Legea privind martorii vulnerabili din 2004 martorii 

vulnerabili au dreptul să utilizeze măsurile speciale (de exemplu legătura în timp 

real prin televiziune) pentru a fi ajutaţi să depună mărturie. În cazuri speciale, în 

cadrul Legii privind copii din 1995, depoziţiile martorului, de asemenea pot fi 

acceptate prin legătură directă de televiziune. 

Gibraltar Martorii pot depune mărturii prin videoconferință doar dacă acest lucru este 

permis de instanţă. Pentru a decide în acest caz instanţa ţine cont de justificarea 

utilizării videoconferinţei – dacă martorul este bolnav, sau se află după hotare, 

etc., raţionalitatea financiară a utilizării videoconferinţei şi asigurarea echităţii 

judecăţii. 

Suedia Părţile, martorii şi alte persoane, care urmează să participe în şedinţa de judecată 

trebuie să fie în stare să participe de la distanţă în videoconferinţă, dacă aceasta 

nu este neadecvat. Regula de bază este însă ca cei care participă la judecată să fie 

prezenţi fizic în sala de şedinţe. 

Finlanda Martorul poate fi audiat prin videoconferinţă sau alte tehnologii adecvate care 

permit legătura audio-video între cei ce participă la şedinţa de judecată, dacă 

curtea consideră că audierea prin videoconferinţă este necesară. Această 

procedură poate fi utilizată, de exemplu, dacă martorul  a fost lipsit de 

posibilitatea participării fizice în şedinţă, dacă participarea martorului generează 

costuri nejustificate sau dacă martorul are o vârstă mai mică de 15 ani. În unele 

situaţii martorul poate fi audiat prin legătura telefonică. 

Slovacia Instanța poate, cu acordul părților, să permită o dezbatere orală prin 

videoconferință sau alte tehnologii de comunicare. 

Slovenia Instanţa poate, cu acordul părţilor, să permită părţilor sau reprezentanţilor 

acestora să fie în alt loc în timpul şedinţei şi să realizeze acţiunea procesuală în 

locul aflării, dacă există o legătură de videoconferinţă între locul aflării 

martorului şi sala de şedinţe. Tot aşa se poate proceda în cazul audierii experţilor. 

România Nu există prevederi legale în privinţa cazurilor în care mărturia poate fi 

înregistrată cu mijloace audiovizuale, însă aceasta este admisibil. Depoziţiile vor 

putea fi ulterior transcrise la cererea părţii interesate, în condiţiile legii. 
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Polonia Martorii pot fi audiaţi prin videoconferinţă. 

Austria Audierea martorilor cu ajutorul tehnologiilor video este posibilă în principiu şi 

urmează a fi utilizată în cadrul asistenţei juridice reciproce din raţionalităţi de 

economie. Toate instanţele au fost dotate cu echipament pentru videoconferinţe 

din anul 2011. 

Olanda Legislația olandeză nu exclude posibilitatea videoconferinţei, și nu există 

dificultăți practice pentru a realiza videoconferință. Este la discreţia judecătorului 

să decidă cu privire la utilizarea videoconferinţei. 

Malta Martorii care nu locuiesc în Malta pot fi audiați prin videoconferință. 

Ungaria //-// 

Luxemburg Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind 

cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în 

materie civilă sau comercială este conceput pentru a uşura şi a accelera 

cooperarea  între curţile statelor-membre privind acceptarea probelor. Nu există 

prevederi concrete privind videoconferinţele în legislaţia Luxemburgului. 

Videoconferința se realizează după regulile generale din noul Cod de Procedură 

Civilă. Curţile sunt dotate cu echipament tehnic necesar. Judecătorul poate 

ordona înregistrarea video a videoconferinţei în întregime sau a unei părţi. 

Oricare dintre părţi poate cere  copia sau transcrierea achitând din cont propriu. 

Lituania Codul de Procedură Civilă în art.803 prevede posibilitatea statelor străine să 

solicite utilizarea  tehnologiilor de comunicaţie (conferinţele video, 

teleconferinţele şi alte) pentru acumularea probelor. 

Letonia  În circumstanţele vârstei, bolii, invalidității sau altor cauze martorul poate fi 

audiat prin videoconferinţă la locul aflării acestuia sau locaţie special amenajată. 

Cipru Martorul poate da declaraţii prin teleconferinţă sau alte mijloace tehnice dacă 

prezenţa fizică a martorului este imposibilă, cu condiţia că curtea este în stare să 

asigure astfel de facilităţi tehnice. 

Italia În pofida faptului că videoconferinţele nu sunt prevăzute direct în Codul de 

Procedură Civilă, acestea nu sunt excluse. Sec.202 al Codului de Procedură 

Civilă se prevede că la solicitarea acumulării dovezilor curtea trebuie să 

stabilească ora, locul şi mijlocul obţinerii probelor,  aceasta permite curţii să 

comande audierea martorului prin videoconferinţă. Sec.261 al Codului de 

Procedură Civilă, de asemenea, prevede dreptul curţii de a dispune înregistrarea 

video. Videoconferinţa este direct conţinută în Codul de Procedură Penală (de 

exemplu în sec.205). 

Franţa Judecătorul poate face înregistrarea sunetului, imaginii sau audiovizuală dacă o 

solicită circumstanțe (de exemplu locaţia geografică). 

Spania Martorii pot depun mărturii  prin videoconferinţă. 

Grecia Videoconferința poate fi decisă de instanţă sau la solicitarea părţilor. Decizia 

finală este luată de curte. În cadrul videoconferinţelor urmează a satisface un rând 

de cerințe  legate de organizarea şi desfăşurarea audierii cu utilizarea mijloacelor 

tehnice. 

Irlanda Au fost introduse modificări pentru a permite martorilor să depună depoziţii prin 

videoconferinţă în direct, în anumite situaţii. În chestiuni ce ţin de bunăstarea 

copilului sau privind persoanele cu dereglări psihice, curtea poate audia minorul 

prin videoconferinţă. În pofida faptului că  legătura video este în direct, 

întrebările pot fi adresate minorului prin intermediar. Legătură directă prin 

televiziune poate fi permisă dacă martorul locuieşte în afara jurisdicţiei Irlandei. 

Estonia În conformitate cu art.350 al Codului de Procedură Civilă se permite organizarea 

videoconferinţelor.  

Germania Martorii pot fi audiaţi prin videoconferinţă dacă părţile interesate îşi dau acordul. 
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Acordul martorului sau expertului de asemenea sunt necesare deoarece 

transmisiunea  atrage drepturile sale. 

 

Utilizarea facilităţilor tehnice pentru comunicarea între curte şi părţi la nivelul statelor 

membre pot fi utile indirect în temeiul faptului că martorii urmează să aibă acces la informaţiile 

de relevanţă privind cauza şi aspectele procedurale. Aceasta oferă siguranţă şi comoditate, 

sporeşte speranţa depunerii depoziţiilor şi calităţii acestora, dar şi ridică gradul de satisfacţie 

privind serviciile de justiţie. 

În continuare propunem o evaluare privind utilizarea de către curţi a opţiunilor tehnice 

pentru comunicarea cu părţile:
37

 

 

 

 

       Stat 

Comunicarea între curte şi părţi 

(% de curţi care utilizează opţiunile tehnice specificate ) 

Web-

formulare 

electronice 

Website Urmărirea 

cauzelor 

on-line 

Registre 

electronice 

Videoconferințe Alte 

facilitate 

electronice 

de 

comunicare 

Albania 0 100 >50 >50 0 10 

Andora 0 0 0 0 0 0 

Armenia 100 100 100 100 0 0 

Austria 100 100 100 100 100 100 

Azerbaidjan 100 100 >50 >50 >50 >50 

Belgia 10 >50 0 10 10 0 

Bosnia şi 

Herțegovina 

10 100 100 100 <50 100 

Bulgaria 100 100 0 100 10 0 

Croaţia 10 >50 >50 >50 10 100 

Cipru 0 100 0 0 100 0 

Republica 

Cehă 

100 100 100 100 <50 100 

Danemarca 0 100 0 0 100 100 

Estonia 100 100 100 100 100 100 

Finlanda 100 100 0 100 100 100 

Franţa 100 100 <50 <50 <50 <50 

Georgia 100 100 100 100 10 0 

Germania >50 100 100 100 <50 100 

Grecia 10 10 10 10 10 >50 

Ungaria >50 100 0 100 100 100 

Islanda 0 100 0 100 0 0 

Irlanda 100 100 >50 >50 >50 100 

Italia <50 <50 <50 100 <50 <50 

Letonia 100 100 100 100 100 100 
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Lituania 100 100 100 100 >50 100 

Luxemburg 100 100 0 0 100 100 

Malta 100 100 100 100 100 100 

Republica 

Moldova 

0 100 100 100 10 0 

Monaco 100 100 100 100 100 100 

Montenegro 100 100 100 100 0 0 

Olanda 100 100 100 100 100 100 

Norvegia 10 100 0 0 >50 100 

Polonia >50 100 10 100 <50 <50 

Portugalia 100 100 100 100 100 100 

România 100 >50 100 >50 >50 >50 

Federaţia 

Rusă 

100 100 100 100 >50 >50 

Serbia 100 100 >50 100 <50 0 

Slovacia <50 100 10 100 10 >50 

Slovenia >50 100 <50 100 100 100 

Spania 100 100 10 100 >50 >50 

Suedia 100 100 0 100 100 100 

Elveţia >50 >50 <50 >50 10 <50 

Republica 

Macedonia 

0 100 0 100 <50 100 

Turcia 0 100 100 100 <50 100 

Ucraina >50 >50 0 0 <50 0 

UK - Anglia şi 

Ţara Galilor 

100 100 <50 >50 >50 >50 

UK - Irlanda 

de Nord 

<50 100 100 100 >50 10 

UK – Ţara 

Scoţiei 

100 100 100 100 100 100 

Israel 100 100 100 100 10 100 

 

Exemple de bune practici  sunt aduse mai jos. 

Austria a creat un sistem centralizat de rezervare a videoconferințelor pentru  instanțele  

naționale. Sistemul este  disponibil pentru  toate  instanțele naționale  și se pot  face rezervări 

directe  pentru sălile de judecată  dotate  cu echipament pentru videoconferințe.
38

 

Finlanda a început instalarea diferitelor tipuri de echipamente pentru  videoconferințe în 

diverse scopuri. Pentru ședințele  de judecată, există un set complet,  cu o calitate a imaginii de 

înaltă definiție (HD) pentru camerele video și pentru ecrane. Pentru audierile  preliminare, există 

un set separat  pentru sălile de reuniune. Pentru audierea martorilor, există un set de bază cu un 

terminal, o cameră video și un microfon. Pentru utilizare mobilă, de exemplu în centre sociale, 
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spitale, centre de azil etc. este disponibilă o soluție portabilă, inclusiv un laptop cu software-ul și 

camera video necesare.
39

 

În Regatul Unit, s-au instalat legături la distanță prin videoconferință cu sala martorilor în 

câteva birouri de sprijinire a victimelor și sedii ale poliției, în cadrul dotărilor naționale finanțate 

la nivel central.
40

 

Germania a  introdus  în  mod  ocazional  o facilitate de  interpretare simultană  în  

echipamentul de videoconferință,  astfel încât să poată  fi utilizat un interpret  în cadrul  

procedurilor  în care unii pârâți se exprimă într-o limbă străină. În procedurile instanțelor  

administrative, interpreții au fost de asemenea implicați prin intermediul  legăturilor  de 

videoconferință în vederea reducerii costurilor.
41

 

În Marea Britanie există instanța  virtuală, ca legătură  video între o instanță și un sediu al 

poliției, a făcut posibilă abordarea primelor audieri în termen  de 2-3 ore de la formularea 

acuzației pentru  cauzele simple și are potențialul  de a permite  un număr  semnificativ de prime 

audieri în aceeași zi. Accelerarea procesului  s-a dovedit  un avantaj în cauzele care implică 

violență domestică și se așteaptă ca multe victime și martori să beneficieze de un serviciu care să 

răspundă  mai bine nevoilor lor.
42

 

În Albania proiectul de susţinere a justiţiei finanţat de USAID a introdus înregistrarea 

audio a şedinţelor de judecată care substituie procesele-verbale. Înregistrarea audio a şedinţelor 

de judecată este obligatorie şi acestea, în mod firesc, conţin şi depoziţiile martorilor. 

În SUA se folosesc pe larg tehnologiile informaţionale în sistemul judiciar, inclusiv pentru 

audierea martorilor, traducerile simultane, soft-uri pentru recunoaşterea vocii, stenografierea 

şedinţei de judecată  şi plasarea ei on-line în timp real, facilităţi pentru persoanele cu nevoi 

speciale.  
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5. Concluzii şi recomandări 
 

Utilizarea mijloacelor tehnice pentru audierea martorilor în Republica Moldova este relativ 

redusă, potenţialul acestora nefiind pe deplin valorificat. Pe de altă pare, urmează a ţine cont de 

nivelul de implementare a tehnologiilor informaţionale în sectorul justiţiei şi potenţialii 

beneficiari ai mijloacelor tehnice. Alt aspect pe care dorim să îl evidenţiem este faptul că uneori 

este imposibil a examina şi reduce analiza doar la audierea martorilor fără a menţiona aspectele 

generale de utilizare a tehnologiilor de comunicare în cadrul procesului civil sau penal. Prin 

urmare,  am încercat să extragem din contextul general şi să punem pe prim plan anume audierea 

martorilor fără a reduce din amploarea problematicii abordate şi eliminarea legăturii fireşti de 

interconexiune. 

Pentru a oferi un cadru inteligibil de dezvoltare a soluţiilor tehnice propunem următoarea 

abordare  - pe trei dimensiuni distincte, dar interoperabile: 

 
 

 Echipament şi posibilităţi tehnice  

 

Cu referire la echipamentul disponibil pentru audierea martorilor specificăm: 

Hard/soft Facilităţi pentru martori Cauze 

Programul Integrat 

de Gestionare a 

Dosarelor 

 Elaborarea şi păstrarea procesului-verbal al şedinţei 

de judecată, a depoziţiilor martorilor; 

 Transmiterea datelor la portalul instanţelor 

judecătoreşti pentru informarea publicului  (inclusiv 

a martorului). 

Toate tipurile 

Sistemul de  Înregistrarea audio a şedinţei de judecată; Toate tipurile 

Tehnologii 
pentru 

audierea 
martorului 

Echipament 

(sigur, 
performant şi 
interoperabil) 

Proceduri 

(clare şi 
cunoscute) 

competenţe 

(necesare pentru 
utilizarea 

echipamentului) 
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înregistrare audio a 

şedinţelor de 

judecată FEMIDA 

 Preluarea înregistrării audio pe CD. 

 

Portalul instanţelor 

de judecată 
 Vizualizarea agendei şedinţelor; 

 Vizualizarea hotărârilor judecătoreşti; 

 Vizualizarea informaţiei despre instanţele de 

judecată. 

Toate tipurile 

Sistemul de 

videoconferinţe/ 

teleconferinţe 

Audierea martorilor pe cauze penale privind o infracţiune 

gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă dacă 

există motive temeinice de a considera că viaţa, integritatea 

corporală sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate 

a lui sânt în pericol în legătură cu declaraţiile pe care acesta 

le face.  

Audierea martor sau expert care se află pe teritoriul 

Republicii Moldova de către organele de urmărire penală 

ori instanţele judecătoreşti ale unui stat străin, ori de către o 

instanţă internaţională. 

Penale  

Camera de audiere 

a minorilor 

Minor în vârstă de până la 14 ani în cauzele penale privind 

infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau 

violenţa în familie, precum şi în alte cazuri în care 

interesele justiţiei sau ale minorului o cer. 

Penale cu 

implicarea 

minorilor 

 

Tindem a specifica  că şedinţele de judecată la noi în ţară se înregistrează audio pe când  

există practici de înregistrare video şedinţelor de judecată spre exemplu în Spania şi SUA. 

Această măsură nu implică mai mult efort decât înregistrarea audio şi o poate facil substitui. 

Potenţialul  acestor înregistrări este mai mare,  deoarece permite consemnarea atât a 

intervenţiilor verbale şi paraverbale, cât şi nonverbale. Înregistrările video a şedinţelor de 

judecată  prezintă mai multe avantaje: 

1. Asigurarea ordinii în sala de şedinţe; 

2. Respectarea programărilor şedinţelor; 

3. Asigurarea utilizării eficiente a sălilor de şedinţe: 

4. Asigurarea solemnităţii ședințelor; 

5. Asigurarea respectării/realizării drepturilor şi intereselor legitime ale 

participanţilor, inclusiv martorilor la proces; 

6. Responsabilizarea actorilor implicaţi în înfăptuirea actului de justiţie (asigurarea 

prezenţei, pregătirea pentru şedinţă, asigurarea probelor); 

7. Reducerea amânărilor (prin imposibilitatea tolerării întârzierilor, argumentarea 

solicitărilor de amânare, etc.); 

8. Garantarea posibilităţii de reproducere audio/video a şedinţelor de judecată la 

necesitate; 

9. Facilitarea examinării apelurilor/recursurilor prin acces la înregistrarea audio/video; 
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10. Reducerea volumului de lucru a colaboratorilor instanţei prin raţionalitatea firească 

de simplificare a procesului-verbal al şedinţei de judecată; 

11. Reducerea pericolului de corupţie; 

12. Reducerea posibilităţilor de pierdere, deteriorare a informaţiilor prin instituirea unui 

sistem sigur de depozitare şi reproducere; 

13. Sporirea încrederii în sistemul judecătoresc; 

14. Sporirea gradului de satisfacţie a beneficiarilor serviciilor de justiţie; 

15. Transparentizarea maximă a actului de înfăptuire a justiţiei; 

16. Ameliorarea climatului investiţional în temeiul garanţiilor unui proces echitabil, 

transparent; 

17. Soluţie compatibilă cu cadrul normativ actual; 

18. Soluţie compatibilă cu practicile statelor europene; 

19. Sistemul de înregistrare audio a şedinţelor de judecată Femida poate fi integrat cu 

soluţiile de înregistrare video.
43

 

Provocări: 

1. Reticenţa sistemului judecătoresc şi judiciar la etapele iniţiale de implementare a 

soluţiei; 

2. Necesitatea unor cheltuieli financiare; 

3. Instruirea utilizatorilor (nivel utilizator); 

4. Mentenanţa  tehnico-informațională a echipamentului şi soft-ului; 

5. Instituirea obligativităţii înregistrării video a şedinţelor de judecată; 

6. Stabilirea unor reguli inteligibile şi cunoscute de aplicare a înregistrării video/audio 

a şedinţelor de judecată şi asigurarea respectării acestora. 

Altă opţiune tehnică care merită atenţie este videoconferinţa. Această soluţie nu reprezintă 

o opţiune, dar o cerinţă legală a cadrului normativ naţional, dar şi comunitar. Astfel, actele 

comunitare care acum, în cadrul procesului de integrare europeană, urmează să ne ghideze, 

stipulează expres utilizarea videoconferinţei. Prin urmare, statul nostru trebuie să fie pregătit să 

satisfacă solicitările de videoconferinţe. Toate statele europene, cu mici excepţii care au fost 

specificate în capitolul anterior, utilizează videoconferinţele.  

La momentul actual în Republica Moldova videoconferinţele au, potrivit legii, o arie foarte 

restrânsă de aplicare, dar şi în cazurile pasibile de videoconferinţă aceasta se aplică foarte rar. 

Cauze ale acestei situaţii sunt aria restrânsă de aplicare, necesităţile în măsuri organizatorice cu 

implicarea mai multor persoane, disponibilitatea unui şir foarte restrâns de locaţii - Curţilor de 

Apel şi Procuraturilor din Bălţi, Cahul şi Chişinău ceia ce, potenţial, din start presupune 
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 Mai multă informaţie la subiect poate fi consultată la http://www.femida.inforser.ru/zal_sudebnyh_zasedaniiy/  

http://www.femida.inforser.ru/zal_sudebnyh_zasedaniiy/
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deplasarea la una din locaţii. Deci, în cauze penale videoconferințele se aplică doar pentru 

audierea martorilor pe cauze penale privind o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau 

excepţional de gravă, dacă există motive temeinice de a considera că viaţa, integritatea corporală 

sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate a lui sânt în pericol în legătură cu declaraţiile 

pe care acesta le face. Alte cauze sunt exceptate, pe când practicile statelor europene şi SUA 

prevăd utilizarea videoconferinţelor pentru audierea în cauze penale a martorilor care se află în 

detenţie, în spital sau care fizic nu pot fi prezenţi la curte din motivul vârstei, stării sănătăţii, 

invalidităţii, disproporţionalităţii cheltuielilor sau pentru asigurarea securităţii.  

În cauze civile legislaţia Republicii Moldova, în general, nu prevede posibilitatea utilizării 

videoconferinţelor pe când acest instrument ar fi util mai ales în situaţia în care va fi revizuită 

harta judecătoriilor şi, posibil, redus numărul de instanţe de judecată. Deplasările la instanţele de 

judecată pe teritoriul Republicii pot fi anevoioase mai ales pe timp de iarnă, dar şi depind de 

circulaţia transportului public utilizat, în mare parte de către justiţiabilii din raioane.  

Audierea martorilor prin videoconferinţe prezintă următoarele avantaje: 

1. Majorarea participării martorilor care depun depoziţii; 

2. Majorarea comodităţii martorilor; 

3. Asigurarea securităţii martorilor; 

4. Reducerea amânărilor din cauza neprezentării martorilor legal citaţi; 

5. Oferirea posibilităţii audierii martorilor care se află în imposibilitatea obiectivă să 

fie prezenţi la şedinţă din cauza vârstei, stării sănătăţii, distanţei lungi de parcurs; 

6. Reducerea costurilor pentru examinarea cauzelor şi asigurarea activităţii instanţei în 

temeiul asigurării unei bune planificări a şedinţelor, reducerea amânărilor, 

tergiversărilor, necesităţii rambursării costurilor pentru participarea în şedinţă a 

martorului; 

7. Economisirea resurselor materiale şi umane pentru escortarea martorilor care se află 

în detenţie; 

8. Sporirea gradului de satisfacţie a justiţiabililor (inclusiv martorilor); 

9. Sporirea încrederii în sistemul judecătoresc; 

10. Asigurarea respectării termenelor optime de judecare a cauzei. 

Aplicarea videoconferinţelor pentru audierea martorilor aduce următoarele provocări: 

1. Necesitatea achiziţionării sistemului de videoconferinţe; 

2. Necesitatea asigurării interoperativităţii la nivel european, potrivit standardelor 

speciale în domeniu; 

3. Formarea personalului privind utilizarea sistemului de videoconferinţe; 
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4. Stabilirea unor reguli inteligibile şi cunoscute de aplicare a videoconferinţei a şi 

asigurarea respectării acestora; 

5. Asigurarea posibilităţii pentru martori de a solicita audierea prin videoconferinţă şi 

reducerea arbitrarului la deciderea de către instanţă a acceptării/refuzării solicitării; 

6. Asigurarea mentenanţei tehnico-informaţionale a sistemului de videoconferinţe. 

Este de remarcat că examinarea utilităţii videoconferinţelor doar din perspectiva utilizării 

acesteia pentru audierea martorilor este relativ iraţională, deoarece opţiunea videoconferinţei 

deschide posibilităţi mult mai vaste cum ar fi participarea la şedinţă prin teleconferinţă/ 

videoconferinţă  a avocaţilor sau a reprezentanţilor instituţiilor de stat în cauze de contencios 

administrativ (doar unele dintre posibilele aplicări). 

Republica Moldova este un stat relativ mic şi locaţiile posibile pentru desfăşurarea 

videoconferințelor  sunt, de asemenea, relativ reduse, mai ales reieşind din tendința de reducere a 

numărului de instanţe de judecată manifestată în ultimul timp. 

Prin urmare, o soluţie optimă ar fi dotarea sistemului judecătoresc cu sisteme de 

videoconferinţe mobile, după exemplul Sloveniei şi Finlandei, care să poată fi dislocate la locul 

solicitării sau altă locaţie comodă.  

Sistemul ar presupune minim următoarele componente - ecran + cameră + difuzor + 

microfon + accesorii.
44

 Cerinţele tehnice necesare de satisfăcut pentru asigurarea 

interoperabilităţii sistemului de videoconferinţe sunt detaliate în Ghidul privind utilizarea 

videoconferinţelor în cadrul procedurilor transfrontaliere. 

Reieşind din faptul că în Republica Moldova există deja o infrastructură pentru 

videoconferinţe la curţile de apel şi procuraturile din Bălţi, Cahul şi Chişinău propunem 

examinarea posibilităţii dotării fiecărei curţi de apel cu două sisteme de videoconferinţe mobile, 

care vor fi utilizate la necesitate, la început în cadru judecătoriilor din circumscripția curţii de 

apel, iar apoi la nivelul ţării, în funcție de practica acumulată şi necesităţile reale.  

Gestionarea eficientă a 8 sisteme  de videoconferinţe la nivelul circumscripţiilor nu ar fi o 

sarcină dificilă, însă este recomandabil a elabora un sistem de rezervare a echipamentului, astfel 

încât să fie evitate suprapunerile de solicitări în perspectiva potenţialei majorări a numărului de 

solicitări de videoconferinţe. Mai mult ca atât, nu poate fi evitată situaţia diferenţelor în volumul 

de utilizare a videoconferinţelor la nivelul judecătoriilor din curţilor de apel astfel, cu timpul, ar 

fi cazul de dezvoltat un sistem naţional de rezervare a echipamentului pentru videoconferinţe 

după exemplul Austriei. 

Tot cu timpul ar fi cazul de a examina oportunitatea oferirii accesului la echipamentul de 

videoconferinţă a procuraturii şi organelor de urmărire penală după exemplu altor state. 
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 Ghidul privind utilizarea videoconferinţelor în cadrul procedurilor transfrontaliere 

https://e-justice.europa.eu/content_manual-71-en.do?init=true
https://e-justice.europa.eu/content_manual-71-en.do?init=true
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Pe viitor ar fi binevenit de a dezvolta o soluţie de integrare a sistemului de videoconferinţe 

cu Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. Cel mai facil mod ar fi ataşarea fişierului video 

cu înregistrarea videoconferinţei la dosarul electronic. Acest lucru ar fi posibil dacă fişierele 

video ar putea fi încărcate şi depozitate pe Serverul Central al Sistemului Informaţional 

Judecătoresc. 

 

Proceduri şi reglementări 

 

În cadrul implementării soluţiilor tehnice avem următorul algoritm de acţiune: 

 
 

Procedurile care reflectă în mod explicit şi expres modul de utilizare a soluţiei tehnice 

joacă un rol decisiv în penetrarea soluţiei în modus operandi a utilizatorilor. Dacă cadrul 

normativ naţional prevede expres utilizarea unei soluţii tehnice,  spre exemplu înregistrarea 

audio a şedinţelor de judecată, atunci Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a 

şedinţelor de judecată explică detaliat modul de operare a Sistemului de înregistrare audio a 

şedinţelor de judecată Femida şi a dictafoanelor. 

Prin urmare, se prezintă inoportun de a institui o obligaţie/posibilitate legală sau a 

reglementa modul de utilizare a videoconferinţelor în lipsa parcurgerii etapelor specificate mai 

sus. Mai mult ca atât, din experienţa acumulată la implementarea Sistemului Informațional 

Judecătoresc este de evitat „formulările preparatorii” de genul „…până la creare condiţiilor 

tehnice…” care, după cum s-a constatat, au generat interpretări ambigue privind modul de 

procedare  şi stabilirea momentului cert de la care se consideră existente şi funcţionale condiţiile 

tehnice. Astfel s-a întâmplat la implementarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor 

Analiza situaţiei 
stabilirea 

necesităţilor, 
elaborarea 
caietului de 

sarcini 

Elaborarea 
soluţiei tehnice 

Integrarea şi 
testarea  soluţiei 

tehnice 

Elaborarea 
cadrului 

normativ privind 
aplicarea 

soluţiei tehnice 

formarea  în 
vederea utilizării 
soluţiei tehnice 
şi  mentenanţă 
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(la aspectul distribuirii dosarelor) şi la implementarea Sistemului de înregistrare audio a 

şedinţelor Femida.  

Prin urmare, trebuie de parcurs toate etapele specificate şi de a insista asupra elaborării 

cadrului normativ de referinţă cu consultarea utilizatorilor (instanţelor pilot/grupului de test) şi a 

aduce la cunoştinţă/explica tuturor factorilor implicaţi modul în care sunt puse la dispoziţie 

facilităţile de videoconferinţă. 

Un aspect important reprezintă faptul că audierea prin videoconferinţă şi audierea cu 

prezență fizică nu trebuie nici într-un mod să prejudicieze calitatea depoziţiilor, dar şi să ofere un 

cadrul interactiv de comunicare pentru martor audiat prin videoconferinţă, actorii implicaţi în 

înfăptuirea actului de justiţie şi alţi participanţi la proces.  

Spre exemplu, în prezent audierea minorilor în condiţii speciale nu presupune audierea 

minorului prin videoconferinţă între sala de şedinţe şi camera de audiere a minorului, ci 

organizarea unei audieri separate cu înregistrarea video/audio care, printre altele, nu exclude 

audierea repetată în condiţia în care bănuitul sau învinuitul, ce din start nu poate participa la 

audierea minorului în condiţii speciale,  doreşte să-i adreseze întrebări martorului minor.  

Astfel audierea minorului potrivit art. 110
1 

al Codului de Procedură Penală a Republicii 

Moldova presupune participarea la audiere a minorului şi intervievatorului – în camera de 

audiere a minorului şi a judecătorului de instrucţie, procurorului, apărătorului bănuitului sau al 

învinuitului, psihologului, grefierului, reprezentantului legal al minorului supus audierii, 

reprezentantului legal al părţii vătămate şi, după caz, alte persoane în condiţiile legii – în camera 

de vizualizare
45

. Declaraţiile martorului minor audiat în condiţiile prezentului articol se 

înregistrează prin mijloace audio şi video şi se consemnează integral într-un proces-verbal. 

Este de reţinut că o legătură prin videoconferinţă a camerei de audiere a minorului cu sala 

de şedinţe prin care să fie posibil de urmărit audierea martorului minor din sala de şedinţe ar 

reduce esenţial volumul de lucru şi măsurile organizatorice necesare la momentul de faţă pentru 

audierea martorului minor în condiţiile  art. 110¹ al Codului de Procedură Penală a Republicii 

Moldova. Mai mult ca atât, ar reduce necesitatea unor eventuale situaţii de audiere repetată în 

cazul în care bănuitul sau învinuitul, ce din start nu poate participa la audierea minorului în 

condiţii speciale potrivit prevederi specificare,  ar dori să-i adreseze întrebări martorului minor. 

Această practică se aplică în Slovenia.  

                                                           
45

 În cazul audierii minorului potrivit prevederilor nominalizate sunt utilizate două camere unite conectate la 

echipament. cameră de audiere – spaţiu amenajat pentru audierea minorului victimă/martor al infracţiunii în 

condiţiile art. specificat, având legătură cu camera de vizualizare prin echipamentul de recepţie şi înregistrare 

audio/video, în care sânt plasaţi minorul supus audierii şi intervievatorul; cameră de vizualizare – spaţiu amenajat 

pentru audierea minorului victimă/martor al infracţiunii în condiţiile art. specificat în care sânt plasaţi participanţii la 

procesul de audiere, cu excepţia minorului supus audierii şi a intervievatorului. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171
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O altă utilitate furnizată de legătura audio/video în timp real este utilizarea interpreţilor la 

distanţă, inclusiv pentru audierea martorilor. Aceasta este o practică cunoscută la nivelul SUA 

dar şi european şi examinarea raţionalităţii acesteia la nivelul Republicii Moldova urmează a fi 

reţinută. 

În partea ce ţine de cadrul normativ actual şi necesităţile de optimizare a acestuia opiniile 

privind modificările necesare şi argumentare acestora se conţine în analiza cadrului normativ 

naţional privind utilizarea mijloacelor tehnice pentru audierea martorilor. 

 

Competenţe  

 

Competenţele au un rol decisiv privind aplicarea soluţiilor tehnice. Competența 

încorporează următoarea triadă: 

● cunoștințe „știu”; 

● abilități „știu să fac”; 

● atitudini și valori „cum fac ceea ce știu să fac”.
46

  

Implementarea Sistemului Informaţional Judecătoresc a demonstrat rolul decisiv al 

atitudinii profesionale în procesul de preluare şi utilizare a tehnologiilor informaţionale – 

Programului  Integrat de Gestionare a Dosarelor şi a Sistemului de înregistrare audio a şedinţelor 

de judecată Femida şi nu va fi, eventual, o excepţie nici progresul tehnic în audierea martorilor.  

Pentru ca curţile să aplice eficient opţiunile tehnice este necesar nu doar de a crea un cadru 

normativ clar şi a-l aduce la cunoştinţă, dar şi a motiva factorii de decizie şi execuţie în acest 

sens prin valorificarea exemplelor de bune practici, stimulare, monitorizare şi evaluare 

transparentă a performanţei pe sectorul de referinţă.  

Un alt aspect importat dedus din experienţa implementării Sistemului Informațional 

Judecătoresc este necesitatea unui cadru de aplicare uniform, excluderea din start a posibilităţii 

interpretării ambigue a prevederilor de reglementare. Procedurile de utilizare a soluţiilor tehnice 

urmează să fie clare şi cunoscute de către toţi cei implicaţi în gestionarea sistemului 

informaţional și să nu lase loc ambiguităţii. 

Astfel, în cazul acceptării propunerilor tehnico-informaționale va fi necesar a include 

subiectul de referinţă în programul de formare a judecătorilor şi procurorilor, dar şi a 

colaboratorilor instanţelor judecătoreşti care asigură asistenţă judecătorilor şi procurorilor. 

De fapt, este remarcabil faptul că gestionarea sistemelor de înregistrare video şi a 

videoconferinţelor nu necesită careva cunoştinţe speciale, fiind concepute astfel încât să ofere un 

cadru facil de exploatare.   
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Mulțumiri 
 

Adresez muțumiri Dnei Raista Botezatu, Judecător al Curţii Supreme de Justiţie în demisie 

onorată, expert în justiţie şi drepturile omului pentru ajutorul oferit la elaborarea acestei lucrări. 


