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Discuţia prealabilă vizează persoana celui audiat şi 
aspecte cum ar fi, domeniul de activitate, preocupările 
extraprofesionale, pasiunile, starea de sănătate, raporturile pe 
care le are cu colegii de muncă, rudele, prietenii, vecinii şi au 
menirea deconectări suspectului sau inculpatului, dar şi 
atenţionarea acestuia că persoana sa este cunoscută.102 

 După verificarea identităţii şi introducerea în 
atmosferă, celui ascultat i se aduce la cunoştinţă fapta care 
formează obiectul cauzei, calitatea în care este audiat şi 
infracţiunea pentru săvârşirea căreia este suspectat.103 

De asemenea, organul de urmărire penală aduce la 
cunoştinţa suspectului sau inculpatului, drepturile şi 
obligaţiile pe care le are (conform art.83 coroborat cu art.108 
C. proc. pen), inclusiv dreptul său de a fi asistat de un 
apărător ales sau numit din oficiu, aspect ce va fi menţionat 
în conţinutul declaraţiei. Dacă suspectul sau inculpatul are un 
avocat care-i reprezintă interesele va apela la serviciile 
acestuia, în caz contrar va fi asistat de un avocat numit din 
oficiu, iar dacă refuză asistenţa juridică se va face menţiune 
expresă în declaraţie. 

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.108 alin.4 C. 
proc. pen., organul judiciar trebuie să aducă la cunoştinţa 
inculpatului posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, 
a unui acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, iar în 
cursul judecăţii posibilitatea de a beneficia de reducerea 
pedepsei prevăzute de lege, ca urmare a recunoaşterii 
învinuirii 

Ulterior i se pune în vedere să declare tot ce ştie cu 
privire la faptă şi la învinuirea ce i se aduce în legătură cu 
aceasta. 

                                                      
102 Olteanu Gabriel Ion,  Voicu Costică, Păun Costică, Pletea Constantin, 
Lazăr Elena, op.cit., p.84. 
103 Ion Neagu, Mircea Damaschin, op.cit., p.445. 
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Faza relatării libere. 
În această etapă, modalităţile de audiere se raportează, 

în primul rând, la prevederile art.109 C. proc. pen. care se 
completează cu alte reguli de tactică criminalistică, dintre care 
trebuie amintite, următoarele:104 

a. Fiecare suspect sau inculpat este ascultat separat, fără ca de 
faţă să fie alţi suspecţi sau inculpaţi, în eventualitatea în care 
există mai mulţi; la aceasta se poate adăuga că nu este 
recomandabilă nici prezenţa altor persoane, chiar străine de 
cauză, cu excepţia apărătorului sau a altei persoane, care, 
potrivit legii, trebuie să fie de faţă (interpret) 

b. Suspectul sau inculpatul trebuie lăsat să declare liber tot ce 
ştie în cauză. Aceasta înseamnă că el nu va fi întrerupt până la 
terminarea relatării, chiar dacă se constată că este nesincer. 
Numai în măsura în care se va abate intenţionat de la subiect, 
i se va pune în vedere, ferm şi calm, să revină la fondul 
problemei. 

c. Ascultarea nu poate începe cu citirea sau reamintirea 
unor eventuale declaraţii date anterior. 

d. Suspectul sau inculpatul nu poate prezenta ori citi o 
declaraţie scrisă mai înainte, dar se poate servi de însemnări 
asupra unor amănunte. 

e. Nu se va admite folosirea de violenţe, ameninţări sau alte 
mijloace de constrângere, probe, precum şi promisiuni sau 
îndemnuri, în scopul de a obţine probe (art.101 şi art.102 C. 
proc. pen.). 

În literatura de specialitate105 se regăsesc înscrise 
regulile de conduită, aplicabile în această fază de către organul 
judiciar: 

a. Se va impune o atmosferă de calm şi răbdare, evitându-se 
întreruperile sau intervenţiile inutile, chiar şi în situaţia 

                                                      
104 Emilian Stancu, op.cit., p.474. 
105 Tudorel Butoi, Ioana Butoi, op.cit., p.249. 
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nesincerităţii celui ascultat. Această fază a relatării libere nu 
exclude intervenţiile scurte, punctuale din partea organului 
judiciar. Ele trebuie să fie scurte (de genul: Clar!, E limpede, 
Mai departe...) fiind, de preferat cele neinterogative, dovedind 
astfel că relatarea celui ascultat este urmărită cu atenţie. 

Întreruperea relatării constituie o excepţie ce devine 
operabilă numai atunci când, cel audiat se îndepărtează de la 
subiectul expunerii, solicitându-i-se ferm să revină la fondul 
problemei. 

b. Va fi urmărit cu atenţie, în permanenţă, fără să fie 
evident, comportamentul celui ascultat, privirea sa, mimica 
feţei şi poziţia corpului; 

c. Vor fi evitate, pe întreaga durată a ascultării, expresiile, 
gesturile de supărare, de nemulţumire sau de enervare, 
întreaga sa atitudine trebuind să se caracterizeze prin reţinere 
şi prin impasibilitate, astfel încât nici o reacţie să nu-i trădeze 
părerile referitoare la susţinerile persoanei anchetate. 106 

d. Se vor nota aspectele omise, ezitările, contrazicerile care 
vor constitui temeiuri pentru folosirea întrebărilor. 

Relatarea liberă oferă unele avantaje evidente, chiar 
şi în ipoteza în care este făcută cu rea-credinţă denaturând 
adevărul. Acestea pot fi: 

 cunoaşterea succesiunii reale a desfăşurării 
infracţiunii, prin prezentarea treptată a activităţii ilicite; 

 obţinerea de date noi despre faptele şi împrejurările 
cauzei, despre coparticipanţi, necunoscute organului judiciar 
din activităţile de urmărire penală efectuate; 

 observarea şi cunoaşterea suspectului sau a 
inculpatului şi a atitudinii sale faţă de fapta cercetată şi 
urmările sale. 

                                                      
106 Nathan J. Gordon, Wiliam L Fleisher, op.cit., p.44. 
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Este foarte important de ştiut că, încă din faza 
relatării libere, suspectul poate fi convins să facă declaraţii 
sincere. Astfel, deşi organul judiciar va trebui să-şi controleze 
cea mai mică reacţie care l-ar putea face permisiv pentru cel 
ascultat, totuşi, el trebuie să stabilească o punte de legătură cu 
cel ascultat, marcat psihic de starea şi situaţia în care se află, 
mai ales dacă este arestat107. 

Atenţia anchetatorului se va îndrepta şi asupra 
comunicării non-verbale, pe care o face adeseori, involuntar, 
suspectul sau inculpatul în timpul audierii. Fiind lăsat să 
relateze liber, pe fondul unei relaxări create de anchetator 
care nu intervine, acesta poate furniza prin mimică sau 
poziţia corpului acele informaţii, care pot întări sau contrazice 
afirmaţiile verbale.108 Se vor evalua, postura, braţele, mâinile, 
figura, gesturile care indică gândirea sau intenţia de câştiga 
timp pentru a răspunde, repetând întrebarea. 

Faza adresării de întrebări 
Această etapă reprezintă ultima din cadrul audierii, fii-

nd socotită momentul cel mai încordat al ascultării 
suspectului sau inculpatului. Potrivit prevederilor art.109 C. 
proc. pen., după ce suspectul sau inculpatul este lăsat să 
declare tot ceea ce doreşte referitor la fapta prevăzută de 
legea penală care i-a fost comunicată, i se pot pune întrebări. 
Acesta se poate consulta cu avocatul său, inclusiv pe perioada 
audierii, permiţându-i-se să utilizeze chiar şi însemnări sau 
notiţe. 

De asemenea, aşa cum se apreciază şi în doctrină 
recentă,109 există posibilitatea ca întrebările să fie formulate chiar şi de 

                                                      
107 Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea şi Tudorel Butoi, Psihologie 
judiciară, Editura Şansa, Bucureşti, 2000, p.192 şi urm. 
108 Virgil Enătescu, Dialogul medic-bolnav, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1981, p.86. 
109 Ion Neagu, Mircea Damaschin, op. cit, p.447. 
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către avocatul suspectului sau inculpatului, în încercarea acestuia de a-l 
apăra, urmărindu-se clarificarea unor situaţii, fapte relevante 
pentru cauză şi considerate favorabile celui audiat. 

Acest din urmă aspect este de noutate, faţă de 
reglementarea anterioară şi face ca la acest moment, să nu 
existe mari diferenţe, între modul de ascultare în faza urmăriri 
penale şi cea din faţa instanţei. 

Organul judiciar va trebui să-şi modeleze tactica de 
adresare a întrebărilor în funcţie de relatarea liberă a 
suspectului sau inculpatului, de caracterul expunerii sincere şi 
complete sau dimpotrivă, nesincere a acestuia. În practica 
judiciară s-au conturat patru tipuri de atitudini adoptate în 
anchetă de către suspecţi sau inculpaţi, astfel: 

 recunoaşte infracţiunea pentru care este învinuit; 

 respinge învinuirea şi contestă temeinicia probelor; 

 ascunde adevărul prin recunoaşterea altor fapte 
penale cu pericol social scăzut; 

 refuză să facă declaraţii sau prezintă probe şi alibiuri 
false110. 

Ca urmare, faţă de poziţia adoptată de suspect sau de 
inculpat, întrebările formulate de către organul de urmărire 
penală sau de către instanţa de judecată vor viza obiective 
specifice111. 

a. În situaţia primelor două variante menţionate mai 
sus, sunt necesare întrebări cu caracter de verificare, clarificare şi 
eventual de completare ori de precizare. Sunt rare cazurile în care 
nu este nevoie de întrebări.  

b. În ultimele două ipoteze, pe lângă întrebările de 
verificare sau de clarificare, se va pune accentul pe întrebări de 
completare, de detaliu, care vor servi atât la stabilirea integrală a 

                                                      
110 Posibilitatea de a nu face declaraţii este prevăzută expres la art.109 
alin.3 C. proc. pen. 
111 Gabriel Ion Olteanu, Marin Ruiu, op.cit, p.247. 
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adevărului, cât şi la dovedirea declaraţiilor mincinoase. Astfel, 
unele întrebări pot avea drept scop şi ajutarea suspectului să-
şi reamintească o serie de detalii semnificative pentru 
lămurirea deplină a cauzei. 

Pentru formularea întrebărilor vor fi avute în vedere 
atât problemele a căror rezolvare era prevăzută în planul 
iniţial de ascultare, cât şi aspectele noi, apărute în timpul 
audierii, care au implicat adaptarea planului de ascultare. 

Întrebările vor fi formulate într-un mod clar, precis şi 
concis, folosindu-se o terminologie adecvată, nivelului de 
instrucţie al persoanei ascultate. Ele vor fi puse, astfel încât să 
reprezinte un element surpriză pentru cel audiat, fiind dozate 
şi intercalate astfel încât să nu permită celui audiat să îşi 
adapteze tactica de răspuns. Se va evita adresarea şi abordarea 
frontală prin întrebări cheie, urmărindu-se crearea unei 
presiuni continue asupra celui ascultat, organul judiciar 
trebuind să aleagă atent momentul psihologic, când cu 
probele prezentate poate convinge suspectul sau inculpatul să 
răspundă corect şi fidel la întrebările importante. 

Când suspectul sau inculpatul nu recunoaşte 
învinuirea sau o recunoaşte după care retractează cele 
declarate, pe lângă întrebările problemă şi cele de detaliu se 
vor folosi şi unele procedee tactice de ascultare care şi-au 
dovedit eficienţa în practică. 

Procedeele tactice de ascultare a suspectului sau 
a inculpatului, raportate la împrejurările menţionate 
anterior, pot fi următoarele:112 

a. Tactica ascultării repetate, folosită în cazul declaraţiilor 
incomplete, contradictorii şi mincinoase, în care întrebările de 
detaliu au o mare importanţă. Acest procedeu constă în 
ascultarea, la anumite intervale de timp, a făptuitorului cu 
privire la aceleaşi fapte şi împrejurări, punându-se un accent 

                                                      
112 Emilian Stancu, op.cit., p.478. 
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deosebit pe amănunte, cum ar fi: descrierea modului de 
supraveghere a activităţii victimei ce constituia obligaţia 
suspectului, descrierea modului şi a condiţiilor în care a 
pornit utilajul ce a condus la accidentarea victimei. 

b. Tactica ascultării încrucişate, utilizată în scopul 
destructurării sistemului de apărare al suspectului sau 
inculpatului, fiind însă recomandat a se folosi cu anumite 
rezerve, deoarece poate avea ca efect dezorientarea, 
încurcarea celui ascultat. Interogarea suspectului de două sau 
mai multe persoane în acelaşi timp, într-un ritm alert, poate 
deruta, zăpăci, o persoană sinceră, mai ales dacă are o 
structură psihică labilă. În cadrul acestui procedeu tactic de 
interogare este foarte importantă poziţia ocupată de 
anchetatori. În condiţiile desfăşurării ascultării de către doi 
anchetatori, aceştia trebuie să se aşeze frontal, lateral stânga şi 
dreapta, la o distanţă suficientă pentru ca cel ascultat să nu 
poată avea contact vizual concomitent cu ambii ascultători.113 

e. Tactica întâlnirilor surpriză, folosită în momentele 
psihice de o anumită tensiune, create special pentru obţinerea 
unor declaraţii sincere. De exemplu, adresarea întrebării, cine 
v-a ajutat să reporniţi utilajul deşi nu aveaţi autorizaţia să o faceţi?, 
după ce suspectul a văzut că unul dintre complici a fost 
introdus într-o încăpere alăturată. 

d. Tactica complexului de vinovăţie, care constă în 
alternarea unor întrebări neutre cu întrebări ce conţin cuvinte 
cheie, critice, referitoare la faptă, la rezultatele ei, la per-
soanele implicate (numele victimei, starea ei după accident, 
etc.), care dă rezultate bune la persoanele mai sensibile, 
melancolice, ce pot ceda sub presiunea remuşcărilor. 

Utilizarea acestor modalităţi de audiere sau de 
adresare a întrebărilor nu trebuie realizată distinct şi pot fi 

                                                      
113 Olteanu Gabriel Ion, Voicu Costică, Păun Costică, Pletea Constantin, 
Lazăr Elena, op.cit., p.88. 
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conjugate cu celelalte reguli tactice aplicate în activităţile 
desfăşurate în direcţia obţinerii de declaraţii sincere şi 
complete. 

Aşa cum am arătat, anchetatorul trebuie să dozeze 
momentul psihic în care poate sparge bariera de comunicare 
cu cel ascultat, şi-l poate convinge să fie sincer. Astfel, uneori 
este recomandată şi utilizarea unor strategii de interogare care 
folosesc prezentarea altor probe sau mijloace materiale de probă, 
obţinute în timpul cercetărilor, din care rezultă indubitabil 
temeinicia învinuirii. 

Din acest punct de vedere, strategiile tactice se 
împart în două mari categorii:114 

a. Strategia ascultării progresive, în care suspectului sau 
inculpatului i se prezintă gradat probele sau datele privind 
învinuirea ce i se aduce, începând cu datele despre care ştie că 
se află în posesia anchetatorului şi terminând cu cele la care 
nu se aştepta să fie deţinute de organul judiciar. La sfârşit 
sunt lăsate probele cele mai puternice, ce dovedesc în mod 
nemijlocit şi fără tăgadă vinovăţia.115 

Procedeul menţionat corespunde acelui deziderat 
exprimat în literatura de specialitate, potrivit căruia suspectului 
sau suspectului nu trebuie să i se arate în mod prematur probele 
vinovăţiei sale, întrucât pot exista şi altele, încă necunoscute de 
organul de urmărire penală şi care ar putea fi obţinute în 
continuare. Din acest motiv este folosit, destul de frecvent în 
practica organelor de anchetă. 

b. Strategia ascultării frontale, constând în prezentarea 
încă din primul moment, pe neaşteptate, a probelor esenţiale, 
din care rezultă fără dubiu vinovăţia celui ascultat şi adresarea 
de întrebări directe cu privire la fapta săvârşită. Prezentarea 
frontală a probelor se va face după relatarea liberă a 

                                                      
114 Emilian Stancu, op.cit., p.478. 
115 Ion Mircea, op.cit., p.279. 
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suspectului sau inculpatului şi cu o prealabilă verificare 
completă a exactităţii tuturor datelor care stau la baza 
învinuirii. Înaintea acestui moment, suspectul sau inculpatul 
va fi interogat cu privire la circumstanţele dovedite prin 
probele care urmează a fi folosite, urmărindu-se reacţiile sale, 
în încercarea de a se crea momentului psihologic propice 
recunoaşterii faptelor.116 

c. Strategia interogării unei persoane despre activitatea 
celorlalţi participanţi la comiterea infracţiunii este folosită numai 
dacă în cauza cercetată sunt mai mulţi suspecţi sau inculpaţi, 
urmând a se ţine seama şi de acest aspect, în ipoteza în care 
între aceştia există o înţelegere prealabilă sau se manifestă o 
anumită solidaritate în nerecunoaşterea faptelor.117 În aceste 
cazuri, organul judiciar va căuta veriga cea mai slabă a sis-
temului de apărare a grupului de suspecţi. Se solicită celui 
ascultat să declare ceea ce cunoaşte despre activitatea 
celorlalţi participanţi la infracţiune, lăsându-i-se impresia că 
persoana sa interesează mai puţin organul de urmărire penală. 
Datele obţinute în urma mărturisirii acestui suspect, vor 
putea fi exploatate în ascultarea celorlalţi, desigur fără să se 
divulge sursa acestora. În acest caz, contradicţiile din 
declaraţii nu trebuie semnalate imediat suspectului şi nici puse 
ca atare în discuţia celorlalţi. 

Dincolo de avantajele evidente ale descoperiri unor 
date valoroase, care pot fi exploatate, credem că strategia 
prezintă şi dezavantaje pentru că nu întotdeauna cel ascultat 
este dispus să denunţe acţiunile participanţilor, având în 
vedere înţelegerile stabilite înainte. 

                                                      
116 Ioana-Teodora Butoi, Tudorel Butoi, op.cit., p.209. 
117 Ibidem. 
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2.2.3 Consemnarea declaraţiilor suspectului sau ale 
inculpatului 

Conform art.110 C. proc. pen., declaraţiile suspectului 
sau ale inculpatului se consemnează în scris, de către organele 
judiciare. Dincolo de evidenţa tautologică a expresiei folosite, 
remarcate de doctrină118, utilitatea acestei activităţi este 
evidentă, ea permiţând fixarea procesului de ascultare 
suspectului ori a inculpatului, cu cele trei faze ale sale 
(discuţii prealabile, relatare liberă şi ascultare dirijată). 

Pentru că legiuitorul a prevăzut în cazul depoziţiilor 
de martor, că acestea se consemnează potrivit celor prevăzute 
în cazul suspecţilor sau inculpaţilor şi aceste dispoziţii au fost 
detaliate deja în secţiunea anterioară, pentru a nu fi 
redundanţi, ne vom limita la punctarea celor mai relevante şi 
specifice elemente care însoţesc această activitate. 

1. Declaraţia suspectului sau a inculpatului va 
cuprinde obligatoriu atât ora de începere a audierii, cât şi ora 
de finalizare a acesteia, evitându-se astfel posibilitatea 
realizării unor abuzuri, prin utilizarea unor reprize 
nejustificate de astfel de activităţi, pentru a scădea voinţa 
celor audiaţi. 

2. Întotdeauna declaraţiile vor cuprinde întrebările 
formulate şi răspunsurile oferite, nefiind posibilă, alterarea 
sau modificarea acestora.  

Forma de redare a declaraţiilor trebuie să fie cât mai 
precisă şi fidelă expunerii învinuitului sau inculpatului, 
folosindu-se cuvintele şi expresiile sale, fără reformulări sau 
încercări de sintetizare a celor declarate. 

3. Declaraţia se consemnează pe formular tipizat, 
după care este citită suspectului sau inculpatului, iar dacă 
acesta cere, i se va da s-o citească. Când este de acord cu 

                                                      
118 Ion Neagu, Mircea Damaschin, op.cit., p.448. 
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conţinutul ei, o semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit. Dacă 
suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, se 
face menţiunea despre aceasta în declaraţia scrisă. 

4. Declaraţia scrisă va fi semnată şi de organul de 
urmărire penală care a procedat la ascultare, ori de 
preşedintele completului de judecată şi de grefier, precum şi 
de către avocat, parte civilă, parte responsabilă civilmente, 
dacă aceştia au fost prezenţi ori de către interpret, dacă 
declaraţia a fost luată prin intermediul acestuia. Dacă 
suspectul sau inculpatul revine asupra vreuneia dintre 
declaraţiile sale sau are de făcut completări, acestea se 
consemnează şi se semnează în condiţiile sus-amintite. 

Se vor bara spaţiile libere pentru a se înlătura orice 
suspiciune a unei completări ulterioare şi de asemenea, pentru 
situaţia în care suspectul declară că nu răspunde la întrebarea 
sau întrebările anchetatorului, se va menţiona expres acest 
aspect. 

2.2.4. Înregistrarea declaraţiilor suspecţilor sau 
inculpaţilor  

Înregistrarea declaraţiilor învinuiţilor sau inculpaţilor, 
cu mijloace tehnice audio sau audio-video, se face potrivit 
regulilor procesual-penale şi cu aplicarea aceloraşi reguli 
tactice de ascultare, suspectului sau inculpatului aducându-i-
se la cunoştinţă că declaraţia sa va fi înregistrată. Modul de 
înregistrare este acelaşi ca şi în cazul martorului, respectându-
se aceleaşi reguli tehnico-tactice, deja analizate, motiv pentru 
care nu le vom mai relua. 

Se cuvine să menţionăm faptul că, legiuitorul actual a 
acordat o importanţă deosebită, înregistrărilor audio sau 
audiovideo, specificând în mod expres obligativitatea lor 
(art.110 alin.5 C. proc. pen.), în cadrul audierilor realizate în 
faza de urmărire penală ori în faza judecăţii, aceasta spre 

Extras din volumul: Bulea, E. (2017). Acte de urmarire penala efectuate in investigarea accidentelor
de munca urmate de moartea victimei. Iasi, Romania: Lumen.


