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Abrevieri 

 
 

alin.  – alineatul/alineatele 
art.  – articolul/articolele 
c.  – contra/împotriva/versus 
C. Ap.  – Curtea de apel 
C. pen.  – Codul penal 
C. pr. pen.  – Codul de procedur  penal  
CCR  – Curtea Constitu ional  a României 
CEDO  – Curtea European  a Drepturilor Omului 
Conven ia – Conven ia european  a drepturilor omului 
dec.  – decizia 
DGP  – Direc ia General  a Paşapoartelor 
DIICOT  – Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate 

Organizat  şi Terorism 
Ed.  – Editura 
ed.  – edi ia 
H.G.  – Hot rârea Guvernului 
Ibidem  – acelaşi autor, aceeaşi lucrare 
Idem  – acelaşi autor, aceeaşi lucrare, aceeaşi pagin /pagini 
IGPR  – Inspectoratul General al Poli iei Române 
IPJ  – Inspectoratul de Poli ie Jude ean 
ÎCCJ  – Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie 
Jud.  – Judec toria 
lit. – litera/literele 
M. Of.  – Monitorul Oficial al României, Partea I 
NCP  – noul Cod penal 
NCPP  – noul Cod de procedur  penal  
nr.  – num rul 
O.U.G.  – Ordonan a de urgen  a Guvernului 
p./pp.  – pagina/paginile 
par.  – paragraful/paragrafele 
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pct.  – punctul/punctele 
S. pen.  – Sec ia penal  
SA  – Societate pe Ac iuni 
SC  – Societate Comercial  
sent. pen.  – sentin  penal  
ş.a.  – şi al ii/altele 
TMB  – Tribunalul Municipiului Bucureşti 
Trib.  – Tribunalul 
TS  – Tribunalul Suprem 
UE – Uniunea European  

urm.  – urm torul/urm toarele 
VCP  – vechiul Cod penal 
vol.  – volumul/volumele 
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CAPITOLUL I 

ACORDUL DE RECUNOAŞTERE  
A VINOVĂŢIEI.  

ASPECTE INTRODUCTIVE 
 
 
I.1. Noţiuni generale privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei 

I.1.1. Premisele implement rii procedurii privind acordul de recunoaştere 
a vinov iei 

Legisla ia procesual penal  româneasc  a suferit o serie de modific ri 
radicale odat  cu intrarea în vigoare a unui nou Cod de procedur  penal  – 
Legea nr. 135/2010 la 1 februarie 2014, modific ri menite s  alinieze 
sistemul juridic autohton la realit ile sociale şi economice contemporane şi 
s  sporeasc  calitatea, eficien a şi celeritatea actului de justi ie în acord cu 
respectarea drepturilor şi libert ilor omului. 

Una dintre institu iile procesual penale cu un grad maxim de noutate 
pentru ara noastr  introduse în peisajul legislativ actual este acordul de 
recunoaştere a vinov iei, astfel cum este acesta reglementat în dispozi iile 
cuprinse în Capitolul I al Titlului IV, intitulat „Proceduri speciale” din 
Partea special , respectiv art. 478-488 C. pr. pen. 

Deşi reprezint  o reglementare f r  precedent în dreptul românesc, 
totuşi acordul de recunoaştere a vinov iei a fost şi este experimentat de 
legisla ia mai multor ri europene şi americane, legisla ii care au reprezentat 
surse de inspira ie pentru legiuitorul român în crearea acestei proceduri. 
Astfel, institu ii asem n toare sau similare au fost adoptate în mai multe ri 
europene precum Germania, Fran a, Belgia sau Grecia, sisteme din care au 
fost preluate şi adaptate specificului sistemului de drept procesual penal 
românesc, dispozi iile care alc tuiesc ast zi institu ia româneasc  a acordului 
de recunoaştere a vinov iei. 
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În linii mari, procedura acordului de recunoaştere a vinov iei împru-
mut  elemente clasice de justi ie negociat , în care un acuzat care pledeaz  
vinovat consimte s  fie condamnat în afara unui proces de judecat  tradi-
ional şi renun  practic la o serie de drepturi de care ar fi beneficiat în 

cadrul lui. 
Potrivit Expunerii de motive ale emiterii Codului de procedur  penal  

actual, principalele ra iuni care au stat la baza adopt rii institu iei în discu ie 
rezid  în reducerea duratei solu ion rii cauzelor penale, simplificarea acti-
vit ii din cadrul urm ririi penale, nefiind de neglijat nici aspectul economic 
care vizeaz  reducerea costurilor materiale şi umane esen iale în cazul 
solu ion rii unei cauze într-o astfel de procedur  simplificat . 

Totodat , încheierea unui acord de recunoaştere a vinov iei are, în 
accep iunea legiuitorului român, avantajul de a nu neglija drepturile p r ilor 
implicate în proces, inculpatul având oportunitatea de a negocia cu 
procurorul de caz condi iile acordului s u şi, astfel, de a participa la procesul 
de luare a deciziei în cadrul stabilirii pedepsei. 

Analiza pe care dorim s  o realiz m cu privire la noua institu ie juridic  
îşi propune ca punct final g sirea r spunsurilor la întreb ri precum cât de 
corespunz tor a fost adaptat  procedura acordului de recunoaştere a vino-
v iei la nevoile şi exigen ele societ ii româneşti, cât de riguros a fost 
construit  aceast  institu ie în raport de respectarea drepturilor şi libert ilor 
fundamentale ale omului, cât de viabil  şi oportun  este aceasta în contextul 
juridic actual, care sunt avantajele utiliz rii acestei proceduri, dar şi cu ce 
inconveniente se confrunt  justi iabilii care decid s  recurg  la aceast  
form  de justi ie negociat . 

Probabil c  o consistent  component  a r spunsurilor fa  de multitu-
dinea de întreb ri şi incertitudini n scute pe aceast  tem , dincolo de argu-
mentele pro şi contra ale practicii şi literaturii de specialitate, o va constitui 
timpul şi modul în care el decide s  curg  în favoarea sau în contra acestei 
institu ii. 

 
I.1.2. Avantajele şi riscurile aplic rii institu iei acordului de recunoaştere 

a vinov iei 

La o prim  vedere adoptarea acestei noi institu ii de drept procesual 
penal în legisla ia noastr  pare s  aduc  o serie de beneficii incontestabile 
tuturor participan ilor la procesul penal. 
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În ceea ce ne priveşte, consider m c  ar trebui manifestat  pruden  în 

receptarea şi aplicarea acordului de recunoaştere a vinov iei deoarece nu-
meroasele avantaje pe care aceast  procedur  le ofer , privite din alt unghi, 
pot constitui inconveniente serioase menite s  dezechilibreze ordinea juri-
dic , social  şi economic  a statului de drept. Spre exemplu, ob inerea unor 
pedepse reduse constituie indubitabil un avantaj pentru inculpat, îns  care 
este pre ul pl tit de societate pentru concesia f cut ? 

Dintre avantajele implement rii procedurii de justi ie negociat  se 
eviden iaz  în prim-plan avantajul economic. Aşa cum s-a argumentat de 
legiuitorul român şi în Expunerea de motive a adopt rii Noului Cod de 
procedura penal , noua institu ie favorizeaz  statul prin posibilitatea de a 
economisi resurse financiare şi umane importante. 

Modelul tradi ional al procesului penal este unul laborios, supraproce-
duralizat, inând cont de importan a valorilor sociale pe care tinde s  le 
apere, de caracterul contradictorial al acestuia în raport de care trebuie s  se 
ajung  la aflarea adev rului f r  niciun dubiu rezonabil, de num rul mare de 
cauze aflate în instrumentarea organelor judiciare, iar asta presupune alo-
carea unor resurse umane valoroase de personal (agen i de poli ie, procurori, 
judec tori, avoca i, grefieri, agen i de paz  etc.). 

Infrac ionalitatea crescut  atrage dup  sine o cazuistic  bogat  care la 
rândul s u necesit  pentru func ionarea sistemului judiciar fonduri b neşti 
semnificative care s  acopere cheltuielile generate de angajarea de personal, 
de acoperirea costurilor adi ionale de birotic , între inere, salarii, utilit i şi 
alte costuri adi ionale necesare desf şur rii activit ii judiciare.  

În contra acestor avantaje, s-a argumentat1 c  totuşi într-un sistem de 
drept în care nu ar exista institu ia acordului de recunoaştere a vinov iei, 
paradoxal, mai pu ine persoane ar fi aduse în fa a instan ei de judecat , 
având în vedere c , în lipsa posibilit ii de a încheia o astfel de în elegere, un 
num r important de dosare „slabe” ar putea primi solu ia clas rii. De ase-
menea, ar putea fi redus  şi durata medie a pedepselor aplicate pornind de la 
ideea c  în unele sisteme de drept care au adoptat aceast  procedur  se 
utilizeaz  tactica înaint rii unor învinuiri mai grave decât ar trebui pentru a 
descuraja inculpatul s  urmeze procedura de judecat  de drept comun. 
                                                 

1 V. Rotaru, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, Chişin u, 2004, p. 101. 
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Un alt avantaj al procedurii acordului de recunoaştere a vinov iei îl 
reprezint  degrevarea instanţelor de judecată prin solu ionarea anumitor tipuri 
de cauze penale în care nu exist  o disput  real  potrivit procedurii abre-
viate a acordului. De multe ori, în cazuri cu probe evidente, singura disput  
între procuror şi ap r tor nu este în privin a vinov iei, ci în privin a pedep-
sei, iar în temeiul dispozi iilor legale care reglementeaz  procedura acordului 
de recunoaştere a vinov iei, aceast  pedeaps  poate fi negociat  f r  a fi 
administrate de c tre instan a de judecat  în mod inutil probatorii care nu 
au leg tur  cu obiectul disputei. Se las , în acest fel, spa iul şi timpul necesar 
aplec rii judec torilor c tre celelalte cauze care necesit  o aten ie distribuit  
pe mai multe planuri, în ideea sporirii calit ii actului de justi ie. 

Un argument demn de luat în considerare în aderarea la aceast  pro-
cedur , de aceast  dat  din perspectiva celor direct implica i, inculpa ii, este 
ocrotirea, într-o oarecare m sur , a reputaţiei acestora. Procesul penal în faza 
public  a judec ii, desf şurându-se în baza sesiz rii instan ei de judecat  cu 
un angajament de recunoaştere a vinov iei, reduce semnificativ uneori 
expunerea unor aspecte mai pu in pl cute din via a personal  a inculpa ilor 
(de exemplu, conducerea în stare de ebrietate), pledarea ca vinovat atr -
gând solu ionarea mai rapid  şi mai pu in mediatizat  a cauzei, în compa-
ra ie cu procesul penal tradi ional unde toate probele sunt expuse public.  

Evitarea stigmatizării sociale, minimalizarea cheltuielilor judiciare suportate 
de inculpat se num r , de asemenea, printre beneficiile oferite de institu ia 
acordului de vinov ie. 

Elementul psihologic constând în efectul pozitiv pe care recurgerea la 
încheierea unui astfel de acord îl produce la nivelul conştiin ei inculpatului, 
constând în aceea c  acesta particip , având rol activ, la luarea deciziei 
asupra pedepsei, p strându-şi în acest fel demnitatea şi dând poate o nou  
semnifica ie respectului fa  de lege şi institu iile penale, sunt argumente 
care de asemenea stau la baza persisten ei şi popularit ii acestei institu ii la 
nivel mondial. 

De cealalt  parte a literaturii de specialitate se situeaz  opinia conform 
c reia în astfel de cazuri participarea inculpatului la procesul decizional este 
mai mult iluzorie în condi iile în care de cele mai multe ori acesta nu are 
preg tire de specialitate şi nici nu îşi poate superviza în mod competent 
ap r torul1. 

                                                 
1 V. Rotaru, Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, Chişin u, 2004, p. 103. 


