
Din analiza şi evaluarea juridică a celor două teze ale art.129 rezultă următoarele: 

 

● Textul este de natură să determine dificultăţi de interpretare referitor la modul în care 

autorităţile competente vor asigura punerea în executare a prevederilor Cpp. 

Avem în vedere şi propunem iniţiatorului ca textul în cauză să fie reanalizat şi prin raportare 

la: 

- art.61 alin.(4) noul Cpp adoptat prin Legea nr.135/2010, potrivit căruia „actele încheiate 

împreună cu mijloacele materiale de probă se înaintează de îndată organelor de urmărire 

penală”, situaţie ce poate fi în contradicţie cu teza II a alin.(1) din art.129, care dispune că nu 

este necesară anexarea la procesul verbal de sesizare şi a convorbirilor sau comunicărilor 

înregistrate pe suportul optic decât în cazul celor care au vizat infracţiuni contra securităţii 

naţionale, ceea ce poate fi de natură să impieteze atât asupra celerităţii urmăririi penale cât 

şi a procesului penal; 

- art.291 din noul Cpp, potrivit căruia există obligativitatea persoanelor cu funcţii de 

conducere într-o unitate publică sau cu atribuţii de control de a conserva orice mijloace de 

probă şi de a le pune la dispoziţia organelor de urmărire penală, cu ocazia sesizării acestora; 

- modul de punere în aplicare a dispoziţiilor art.363 din noul Cpp referitor la obligativitatea ce 

revine procurorului de a exercita rol activ, în vederea aflării adevărului şi a respectării 

dispoziţiilor legale; 

- respectarea unuia din principiile fundamentale de aplicare a legii procesual-penale, potrivit 

căruia „organele judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu 

privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectului sau 

inculpatului” - art.5 alin.1 din noul Cpp; 

- posibilitatea tragerii la răspundere penală a reprezentanţilor organelor de stat cu atribuţii în 

domeniul securităţii naţionale pentru nerespectarea prevederilor art. 269 din noul Cod penal, 

referitor la favorizarea făptuitorului, în situaţia în care la procesele-verbale de sesizare a 

organelor de urmărire penală competente având ca obiect săvârşirea unei fapte prevăzute 

 de legea penală nu vor fi ataşate „convorbirile sau comunicările interceptate”. 

 

● Interpretarea potrivit căreia la procesul verbal întocmit potrivit art.61 alin.(1) din noul Cpp 

nu este necesară ataşarea mijloacelor materiale de probă pe care se bazează şi din care 

izvorăşte conţinutul concret al acestui act procedural contrazice, în mod evident, însăşi 

ipoteza de la alin.(4) al art.61 potrivit căreia „actele încheiate împreună cu mijloacele 

materiale de probă se înaintează, de îndată, organelor de urmărire penală”. 

 

● Supunem atenţiei că ne putem afla în situaţia în care un act juridic emis de judecătorul 

anume desemnat din cadrul ÎCCJ este lipsit de eficienţă juridică. 

Astfel, în plan procesual-penal, lipsa de eficienţă juridică se va manifesta prin faptul că 

organele de urmărire penală îşi vor desfăşura activitatea de aflare a adevărului fără 

beneficiul indiscutabil al datelor şi informaţiilor conţinute de suportul optic pe care se află 

înregistrate convorbirile sau comunicările interceptate în temeiul mandatului de securitate 

naţională. 

De asemenea, în planul cunoaşterii şi prevenirii fenomenului infracţionalităţii, activitatea de 

documentare specifică are de suferit, fiind lipsită de unul din instrumentele recunoscute atât 

de Legea nr.51/1991, cât şi de Cpp, a cărui eficienţă nu poate fi pusă la îndoială, în condiţiile 

în care aceste activităţi specifice se dipun tocmai pentru că: 

- „nu există alte posibilităţi ori sunt posibilităţi limitate pentru cunoaşterea, prevenirea sau 

contracararea riscurilor sau ameninţărilor la adresa securităţii naţionale” – art.122 alin.1 lit.a) 



din Legea nr.51/1991, aşa cum se propune a fi modificat prin LPACPP; 

- „probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi 

deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a 

unor bunuri de valoare” – art.139 alin.1 lit.c) din Cpp. 

 

● Teza a II-a a art.129 impune ca la dispoziţia organelor de urmărire penală competente să 

fie puse numai convorbirile sau comunicările interceptate care vizează infracţiuni contra 

securităţii naţionale. 

Astfel, nu se are în vedere situaţia practică în care prin punerea în executare a mandatului 

de securitate naţională se pot documenta şi împrejurări privind pregătirea ori săvârşirea unor 

fapte prevăzute de legea penală şi care nu ar trebui să rămână nepedepsite. Invocăm în 

acest sens dispoziţiile art.8 din Cpp conform cărora organele judiciare au obligaţia de a-şi 

desfăşura activitatea „astfel încât să fie constate la timp şi în mod complet faptele care 

constituie infracţiuni (…) iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită 

potrivit legii, într-un termen rezonabil.” Supunem atenţiei că aceste reguli nu se aplică doar în 

cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale. 

De asemenea, nu există dispoziţii normative care să diferenţieze în sensul că unele fapte ar 

trebui să fie întotdeauna pedepsite, iar altele de la caz la caz, numai dacă sunt instrumentate 

de alte organe decât cele cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. 

De altfel, în noul Cod penal, infracţiunile contra securităţii naţionale se află la Titlul X, 

înaintea acestora fiind incriminate alte fapte de drept comun. Aceasta indică voinţa clară a 

legiuitorului de a nu acorda prioritate de incriminare infracţiunilor contra securităţii naţionale 

şi de a pune accent pe dreptul la viaţă şi la integritate corporală, fapte ce pot fi documentate 

în colateral inclusiv prin mandatul de securitate naţională. În caz contrar, poate exista 

posibilitatea ca fapte prevăzute de legea penală ca infracţiuni să rămână nepedsite, iar 

făptuitorii să nu fie traşi la răspundere penală, ceea ce, evident contrazice principiile de bază 

ale legii procesual penale. 

 

►Supunem atenţiei că nu se poate acorda eficienţă normativă doar situaţiei în care din 

mandatul de securitate naţională rezultă exclusiv infracţiuni de securitate naţională, bazat pe 

considerente ce ţin de natura juridică a mandatului în cauză (mandat de securitate, informaţii 

de securitate, ameninţări la adresa securităţii, infracţiuni contra securităţii). 

Această interpretare este în mod evident limitativă şi nu are în vedere toate situaţiile ce se 

pot ivi în activitatea de aplicare practică a actului normativ, respectiv faptul că, din punerea în 

executare a mandatului în cauză pot rezulta şi situaţii care să releve săvârşirea ori pregătirea 

săvârşirii unor fapte prevăzute de legea penală ce se încadrează în categoria dreptului 

comun. 


