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Introducere 
 

Cursul se adresează studenţilor Facultăţii de drept, anul III fiind scris într-o 

manieră sintetică, care urmăreşte însuşirea de către studenţi a dispoziţiilor Codului de 

procedură penală privind principiile dreptului procesual penal, competenţa, acţiunea 

penală, acțiunea civilă, probele şi mijloacele de probă, măsurile preventive, actele 

procesuale şi procedurale comune. 

Pe parcursul cursului se  analizează instituţiile juridice de drept procesual  

penal reglementate în Codul de procedură penală  incidente în activitatea de practica 

judiciară prin prisma dispoziţiilor legale, a Deciziilor Curţii Constituţionale a 

României si a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 

Acest curs este menit să contribuie la însuşirea şi aprofundarea instituţiilor 

specifice dreptului procesual penal şi incidenţa lor practică din activitatea organelor 

de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti. 

Studiul şi aplicarea în practică a normelor de drept procesual penal se face in 

cadrul acestei curs în strânsă legătură cu normele din Legea de organizare judiciară 

cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al instanţelor judecătoreşti şi Codul 

deontologic al magistratului, cu dispoziţiile din partea generală şi specială a Codului 

penal  şi a Codului de procedură penală. 

Această curs evidenţiază din punct de vedere teoretic şi practic modalitatea 

concretă in care trebuie analizate, interpretate şi aplicate normele imperative de drept 

procesual penal.  

Astfel, însuşirea elementelor de drept procesual şi dobândirea de abilităţi în 

vederea aplicării în cazul rezolvării unor situaţii concrete constituie principalul 

obiectiv al acestui cursului. 

 

a. Date privind titularul de disciplină 

Nume şi 

prenume:  
Lect. univ. dr. Bogdan BUNECI 
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E-mail: bogdanbuneci@yahoo.ro 

 

b. Date despre disciplină 

Anul de 

studiu:  
III 

Semestrul: 1 

c. Obiectivele disciplinei  

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Dobândirea cunoștințelor fundamentale din domeniul științelor penale  

 Însușirea unui mod de gândire logico-juridic corect 

Obiectivele 

specifice 

 Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice procesual - penale, atât a 
normelor cât și a jurisprudenței relevante cu privire la aplicarea acestora 

 Analiza evoluției legislative și a jurisprudenței în materie procesual – penală 

 Cultivarea unor abilități de interpretare contextuală prin abordarea multidisciplinară a 
soluționării unor spețe din jurisprudența penală și utilizarea în acest sens și a 
cunoștințelor de drept procesual - penal comparat. 

d. Competenţe acumulate după parcurgerea cursului 

Competenţe 

profesionale 

 cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului specific, a conceptelor și teoriilor 
dreptului procesual penal  

 utilizarea adecvată a limbajului juridic procesual penal în cadrul unei dezbateri pe 
temă dată 

 utilizarea conceptelor și teoriilor dreptului procesual penal pentru explicarea și 
interpretarea textelor de lege 

 identificarea, selectarea și aplicarea prevederilor legale într-un context determinat, 
pentru rezolvarea unei probleme concrete 

 realizarea studiului juridic și distingerea între prevederile relevante față de cele 
irelevante care au incidență în rezolvarea unor situații specifice 

Competenţe 

transversale 

 realizarea în mod eficient și responsabil, în condiții de relativă autonomie și sub 
asistență de specialitate, a sarcinilor profesionale  

 dezvoltarea profesională continuă prin utilizarea în mod eficient a resurselor de 
comunicare și a surselor de informare și formare profesională 

 Însuşirea şi aplicarea tehnicii lucrului în echipă, inclusiv prin participarea la procesele 
simulate organizate de către facultate 

e. Resurse şi mijloace de lucru 

Pentru o pregătire temeinică, vă sugerăm să efectuaţi toate testele de evaluare, 

astfel încât rezultatul pregătirii dumneavoastră să fie cât mai obiectiv. De asemenea, 

vă sugerăm să vă alcătuiţi propriile dumneavoastră planuri şi scheme, acestea 

ajutându-vă la o mai bună sistematizare a cunoştinţelor dobândite. 

Fiecare curs debutează cu prezentarea obiectivelor pe care trebuie să le atingeţi 

– din punctul de vedere al nivelului de cunoştinţe – prin studierea temei respective. 

Vă recomandăm să le citiţi cu atenţie şi apoi, la sfârşitul cursului, să le revedeţi 
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pentru a verifica dacă le-aţi atins în întregime. 

Testele de evaluare prezente la sfârşitul fiecărui curs vă vor ajuta să verificaţi 

modalitatea specifică de învăţare şi să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele. Timpul 

recomandat rezolvării testelor este de 30 de minute. Rezolvaţi testele numai după 

studierea în întregime a unui curs şi nu vă uitaţi la răspunsuri decât după rezolvarea 

testului şi numai dacă nu reuşiţi să găsiţi răspunsul prin recitirea cursului. 

La fiecare curs există indicată o bibliografie selectivă pe care vă sfătuim să o 

parcurgeţi. 

f. Structura cursului 

 

Cursul de drept procesual penal este alcătuit din 8 capitole (fiecare capitol fiind 

aferent unei unităţi de învăţare): 

Capitolul I. Consideraţii generale privind procesul penal 

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal 

Capitolul III. Participanţii în procesul penal 

Capitolul IV. Acţiunile în procesul penal 

Capitolul V. Competenţa penalã 

Capitolul VI. Probele şi mijloacele de probã 

Capitolul VII. Mãsurile preventive şi alte mãsuri procesuale 

Capitolul VIII. Actele procesuale şi procedurale comune 

 

La sfârşitul fiecărui capitol beneficiaţi de modele de teste de autoevaluare care 

vă vor ajuta să stabiliţi singuri ritmul de învăţare şi necesităţile proprii de repetare a 

unor teme. La sfârşitul suportului de curs sunt prezentate răspunsurile corecte la 

testele de autoevaluare a cunoştinţelor.  

 

Totodată, sunt formulate 3 teme de control, în vederea evaluării pe parcurs, 

astfel: 

Tema 1 – Capitolul 2: „Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să 

tratați la alegere un principiu fundamental al procesului penal”; 
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Tema 2 – Capitolul 6: „Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să 

tratați un mijloc material de probă”; 

Tema 3 – Capitolul 7: „Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să 

tratați o măsură procesuală, la alegere”. 

Temele de control se prezintă de către fiecare student, iar rezultatele acestei 

evaluări se comunică de către cadrul didactic în mod direct şi nemijlocit studenţilor.  

 

Cursul de drept procesual penal poate fi studiat atât în întregime, potrivit 

ordinii prestabilite a capitolelor, dar se poate şi fragmenta în funcţie de interesul 

propriu mai accentuat pentru anumite teme. În vederea susţinerii examenului este 

obligatorie parcurgerea tuturor celor 8 capitole şi efectuarea testelor prezentate. 

g. Cerinţe preliminare 

 

Pentru o mai bună înţelegere a materiei, este necesară coroborarea 

cunoştinţelor dobândite în cadrul acestei discipline cu cele acumulate la Drept penal 

general, Drept penal special și Drept civil având în vedere că disciplina se studiază în 

anul III, semestrul 1. 

 

h. Durata medie de studiu individual 

 

Durata medie de învăţare estimăm a fi de aproximativ 28 de ore.  

În vederea susținerii examenului/colocviului considerăm necesar, de regulă, un 

studiu de o săptămână. 

Studierea fiecărui capitol necesită un efort de cca. 2 ore, astfel încât 

cunoştinţele specifice acestui domeniu să se fixeze temeinic. 

 

i. Evaluarea 

 

La încheierea studierii cursului, este obligatorie realizarea celor trei teme de 

control. 

Înainte de examen este indicat să parcurgeţi din nou toată materia, cu atenţie, 
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durata estimată pentru această activitate fiind de aproximativ o săptămână. 

 

Forma de evaluare  

(E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) 
 

Stabilirea notei 

finale (procentaje) 

- evaluarea finală  

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.  

- teste pe parcursul semestrului  

- teme de control  

  

  

 

 



10 

 

 

Capitolul 1 

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL ŞI 

DREPTUL PROCESUAL PENAL 

 

 

 

 

 

1.1. Introducere 

 

 

În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate cunoştinţele referitoare la 

activitatea judiciară și procesul penal în România, precum şi normele, faptele și 

conceptele raportului juridic de drept procesual penal.  

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

1.2. Conţinut 

 

1.2.1. ACTIVITATEA JUDICIARĂ ŞI PROCESUL PENAL ÎN ROMÂNIA 

a) Activitatea judiciară penală în România. 

Apărarea şi impunerea ordinii de drept presupun iniţierea unui sistem de legi 

prin care se sancţionează ceea ce nu este permis sau considerat periculos. 

Realizarea ordinii de drept se face de obicei prin conformare de către cei care 

participă la viaţa socială. 

Atunci când ordinea de drept este încălcată, aceasta se face prin constrângere, 

aplicându-se sancţiunile prevăzute de lege. 

Potrivit Constituţiei, cetăţenii beneficiază de libertăţile şi drepturile 

fundamentale ale omului, iar respectarea Constituţiei şi a celorlalte legi este 

obligatorie pentru toţi cetăţenii. 

Cele mai grave încălcări de lege şi care sunt considerate infracţiuni sunt 
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combătute prin mijloace penale. 

În vederea tragerii la răspundere penală a celor care săvârşesc infracţiuni este 

organizată activitatea procesual penală. 

Pentru desfăşurarea acestei activităţi sunt necesare anumite organe judiciare ale 

statului (noţiunea de organ judiciar nu se referă strict numai la organele 

judecătoreşti), care sunt prevăzute expres în dispoziţiile constituţionale şi alte legi. 

Puterea judecătorească are, potrivit Constituţiei, sarcina fundamentală de 

înfăptuire a justiţiei. În art. 124 din legea fundamentală, justiţia se înfăptuieşte în 

numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi, iar judecătorii sunt 

independenţi şi se supun numai legii.  Aceasta se realizează prin Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. 

Vechea lege nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, în art. 

2 alin. 2 arăta că instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi 

realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte 

drepturi şi interese legitime deduse judecăţii. 

Prin Legea nr. 304/28.06.2004 privind organizarea judiciară
1
 s-au abrogat o 

serie de dispoziţii din Legea nr. 92/1992 privind organizare judecătorească, în schimb 

art. 2 alin. 2 din aceasta a rămas în vigoare, întărind rolul instanţelor judecătoreşti, în 

sensul că acestea înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor precum şi a celorlalte drepturi şi interese 

legitime deduse judecăţii. 

În completare Legea nr. 304/2004
 
stipulează că organizarea judiciară are ca 

obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea 

proceselor de către instanţele judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice 

influenţe externe. 

Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute în principal în 

următoarele documente: Carta Internaţională a Drepturilor Omului, Convenţia pentru 

                                            
1 Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 13 septembrie 

2005, cu ultima modificare prin Ordonanța de urgență nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

în domeniul justiției, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 16 octombrie 2018.  
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Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Convenţia Organizaţiei 

Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta Drepturilor Fundamentale ale 

Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor 

ţării. 

În schimb, Legea nr. 304/2004 a abrogat dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 

92/1992 referitoare la atribuţiile Ministerului Public, stabilind în art. 62 că acesta îşi 

exercită atribuţiile în temeiul legii şi este condus de Procurorul General al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiilor legalităţii, 

imparţialităţii şi controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei, în condiţiile 

legii. Ei îşi exercită funcţiile în conformitate cu legea, respectă şi protejează 

demnitatea umană şi apără drepturile persoanei. 

Potrivit art. 63 din Legea nr. 304/2004, Ministerul Public, prin procurori, 

efectuează urmărirea penală în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, conduce şi 

supraveghează activitatea de cercetare penală, sesizează instanţele judecătoreşti 

pentru judecarea cauzelor penale, exercită acţiunea civilă în cazurile prevăzute de 

lege, precum şi căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti. 

Activitatea judiciară presupune atât activitatea realizată de instanţele judecă-

toreşti pentru judecarea celor vinovaţi de săvârşirea unor infracţiuni, cât şi activitatea 

de urmărire penală desfăşurată de procurori şi organele de cercetare penală, care este 

anterioară cazurilor deduse judecăţii. 

Astfel, activitatea judiciară este realizată de organele judiciare, şi anume: 

instanţele judecătoreşti, procurorii şi organele de cercetare penală (expresia de organ 

judiciar este folosită în mai multe articole din Codul de procedură penală, cum ar fi: 

art. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 28, 29, 30, etc.). 

În activitatea judiciară alături de organele judiciare mai participă şi alți 

participanți cum ar fi: părţile, (inculpat, partea civilă, partea responsabilă civilmente), 

subiecţii procesuali principali (suspect, persoana vătămată), martori, experţi, 

interpreţi. 
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b) Procesul penal. 

Noţiune. 

Procesul penal este o activitate prevăzută de lege, activitate desfăşurată de 

organele competente într-o cauză penală unde, alături de organele judiciare, mai 

participă şi alte persoane, care au drepturi şi obligaţii stabilite de lege, iar această 

activitate are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a infracţiunilor, precum şi 

tragerea la răspundere penală a celor care le-au săvârşit, pentru respectarea ordinii de 

drept. 

Scopul procesului penal 

În dispoziţiile art. 1 din Codul de procedură penală se arată că normele de 

procedură penală reglementează desfășurarea procesului penal și a altor proceduri 

judiciare în legătură cu o cauză penală. Normele de procedură penală urmăresc 

asigurarea exercitării eficiente a atribuțiilor organelor judiciare cu garantarea 

drepturilor părților și ale celorlalți participanți în procesul penal astfel încât să fie 

respectate prevederile Constituției, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, 

ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum 

și ale pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care 

România este parte. 

Săvârşirea unei infracţiuni duce la un conflict de drept şi, deci, la un raport 

juridic de drept penal, raport care constituie obiectul juridic al procesului penal. Tot 

din acest articol derivă şi scopul mediat, prin care procesul penal are rolul de a 

contribui la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei, a drepturilor şi 

libertăţilor acesteia, la prevenirea infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în 

spiritul legii.  

Pedeapsa care se aplică celor care săvârşesc fapte penale trebuie să influenţeze 

conştiinţa şi voinţa acestora, să determine o schimbare a comportamentului lor 

începând cu atitudinea faţă de valorile sociale pe care le-au negat prin săvârşirea 

infracţiunii şi continuând cu dirijarea în sens pozitiv a tuturor actelor lor de conduită.  

c) Fazele procesului penal: urmărirea penală; camera preliminară; 

judecata (în fond și în căile de atac); punerea în executare a hotărârilor penale. 
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Fazele procesului penal 

Procesul penal presupune o activitate judiciară complexă ce se desfăşoară după 

anumite reguli stricte stipulate de normele dreptului procesual penal. 

Astfel, procesul penal se desfăşoară pe parcursul unor etape necesare şi 

succesive care poartă denumirea de faze ale procesului penal. 

Actuala reglementare a Codului de procedură penală arată în dispoziţiile art. 3, 

care sunt funcţiile judiciare: 

a) funcția de urmărire penală; 

b) funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale 

persoanei în faza de urmărire penală; 

c) funcția de verificare a legalității trimiterii ori netrimiterii în judecată; 

d) funcția de judecată. 

Funcțiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se 

dispune altfel. În desfășurarea aceluiași proces penal, exercitarea unei funcții 

judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcții judiciare, cu excepția celei 

prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcția de judecată, mai puțin 

când se dispune începerea judecății potrivit art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c). (Cu privire 

la acest articol, el a fost modificat aşa cum este prevăzut în prezent prin OUG nr. 

18/2016 datorită constatării neconstituţionalităţii acestuia prin Decizia CCR nr. 

552/2015 – M.Of. nr. 707/21.12.2015) 

Procesul penal cuprinde patru faze procesuale:  

– urmărirea penală;  

– faza camerei preliminare; 

– judecata (judecata în primă instanţă şi judecata în căile de atac); 

– punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti. 

În faza de urmărire penală sunt cuprinse etapele cercetării penale şi ale 

trimiterii în judecată. Prin activităţile întreprinse în această fază se identifică autorul 

infracţiunilor şi se administrează probele în cauză în vederea trimiterii în judecată. 

Aceste activităţi se îndeplinesc de către organele de cercetare penală (inclusiv cele 

speciale prevăzute de lege) şi de către procuror prin actele procesuale şi procedurale 
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prescrise de lege. 

Asupra actelor și măsurilor din cadrul urmăririi penale, care restrâng drepturile 

și libertățile fundamentale ale persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuții în 

acest sens, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. 

Faza camerei preliminare 

Asupra legalității actului de trimitere în judecată și probelor pe care se bazează 

acesta, precum și asupra legalității soluțiilor de netrimitere în judecată se pronunță 

judecătorul de cameră preliminară, în condițiile legii. 

Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după 

trimiterea în judecată, a competenței și a legalității sesizării instanței, precum și 

verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de 

urmărire penală. (Art. 342 Cod pr.pen.) 

În faza de judecată, după sesizarea instanţei de judecată şi trecerea de faza 

camerei preliminare se procedează la judecarea cauzei în fond şi în căile de atac (dacă 

este cazul) de către instanţa de judecată cu participarea procurorului. Această fază 

cuprinde toate activităţile ce se desfăşoară de la sesizarea instanţei până la rămânerea 

definitivă a hotărârii penale. 

Instanţa de judecată poate fi sesizată prin rechizitoriu (conform 327 lit. a 

C.pr.pen. şi 328 C.pr.pen. dacă din materialul de urmărire penală rezultă că fapta 

există, că a fost săvârşită de inculpat şi că acesta răspunde penal), prin acord de 

recunoaştere al vinovăţiei (conform art. 478-488 C.pr.pen.) precum şi atunci când 

judecătorul de cameră preliminară judecând o plângere împotriva măsurilor şi actelor 

de urmărire penală potrivit art. 341 alin. 7 pct. 2 lit. c) C.pr.pen. prin încheiere poate 

admite plângerea, desființează soluția atacată și dispune începerea judecății cu privire 

la faptele și persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mișcare 

acțiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente, trimițând dosarul 

spre repartizare aleatorie, urmând a fi judecată cauza.    

Constituie faza principală a procesului penal şi se desfăşoară pe baza 

principiilor publicităţii, oralităţii, nemijlocirii şi contradictioralităţii, principii 

importante pentru legislaţia europeană şi aplicate cu stricteţe de către Curtea 
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Europeană a Drepturilor Omului. 

Punerea în executare a hotărârilor penale reprezintă ultima fază a 

procesului penal prin care o hotărâre penală definitivă se pune în aplicare de către 

instanţa de judecată (instanţa de executare – art. 550 – 601 C.pr.pen.). După sesizarea 

organului de executare se încheie procesul penal. Executarea propriu-zisă nu este 

reglementată de normele de procedură. Existenţa celor patru faze nu este obligatorie 

dacă intervine o cauză care să înlăture aptitudinea funcţională a urmăririi penale. 

 

1.2.2. NORMELE, FAPTELE ŞI RAPORTURILE JURIDICE 

PROCESUAL PENALE 

a) Normele şi faptele juridice procesual penale 

Normele ce reglementează procesul penal sunt cele din Codul de procedură 

penală, completate cu  dispoziţii cuprinse în anumite legi speciale (legea de 

organizare judiciară, legea privind executarea pedepselor etc.) şi formează o ramură 

distinctă: Dreptul procesual penal.  

În literatura de specialitate s-a definit dreptul procesual român ca fiind 

activitatea reglementată de lege, pe care o desfăşoară autorităţile publice, anume 

desemnate, cu participarea activă a persoanelor interesate, ca titulare de 

drepturi şi obligaţii, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor 

care constituie infracţiuni, astfel că orice persoană care a săvârşit o infracţiune 

să fie sancţionată potrivit legii penale şi nici o persoană nevinovată să nu fie 

trasă la răspundere penală. Aşadar, procesul penal constă într-o activitate prin 

care infractorul este supus sancţiunii penale. 

Dreptul procesual penal are ca obiect aplicarea sancţiunii penale, persoanei 

care a săvârşit o infracţiune. 

Dreptul procesual, ca ramură distinctă a dreptului românesc, are o legătură 

strânsă şi cu alte ramuri de drept, cum ar fi: dreptul constituţional, dreptul penal, 

dreptul civil, dreptul procesual civil. 

Analiza mai pe larg a acestor raporturi se va face pe măsura abordării 

instituţiilor dreptului procesual penal. 
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Normele juridice penale prind viaţă numai în cazul când apar anumite raporturi 

sociale ce implică intervenţia acestor norme. Sigur, aceste raporturi sociale apar în 

anumite împrejurări de fapt, care potrivit legii capătă semnificaţia unor fapte juridice. 

Aceste fapte juridice pot să dea naştere, să modifice sau să stingă raporturi sociale ce 

devin raporturi juridice în măsura în care sunt reglementate de norme juridice. 

Faptele juridice sunt împrejurări care prin apariţia lor duc la naşterea, 

modificarea ori stingerea raporturilor juridice sau împiedică naşterea lor.  

În marea lor majoritate, faptele juridice apar prin acţiunile oamenilor 

(săvârşirea unei infracţiuni, constituirea de parte civilă) sau prin anumite evenimente 

(decesul făptuitorului, boala gravă a suspectului sau inculpatului). 

Fapte juridice care împiedică naşterea raportului juridic procesual penal sunt: 

decesul făptuitorului înainte de declanşarea procesului penal, lipsa plângerii 

prealabile. 

b) Raporturile juridice procesual penale 

Raporturile sociale devin raporturi juridice dacă sunt reglementate de normele 

juridice. 

Raporturile juridice sunt reglementate de normele procesual penale, apar în 

cadrul procesului penal şi sunt raporturi juridice procesuale. 

În cadrul acestor raporturi juridice procesuale putem avea: raporturi juridice 

principale, care sunt, de fapt, raportul procesual dintre părţi; raportul juridic accesoriu 

(exemplu: raportul procesual rezultat din luarea unor măsuri preventive sau 

asiguratorii). În cadrul procesului penal poate apărea şi un raport procesual civil 

alăturat raportului procesual penal (pretenţiile civile ale persoanei vătămate). 

Raportul juridic procesual, ca structură, prezintă următoarele elemente: 

a) subiecţii raportului juridic sunt participanţii la desfăşurarea procesului penal 

(statul – participant ca subiect în toate raporturile juridice, făptuitorul, persoana 

vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente etc.); 

b) conţinutul este format din drepturile şi obligaţiile subiecţilor procesului 

penal; 

c) obiectul se referă la stabilirea existenţei sau inexistenţei raportului de drept 
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substanţial de conflict adus spre soluţionare în faţa organelor judiciare.  

Trăsăturile specifice ale raporturilor procesual penale rezultă din 

particularităţile pe care ele le au referitoare la: structura, conţinutul şi obiectul 

acestora. 

Ca trăsături specifice putem menţiona: 

– sunt raporturi juridice de autoritate, de putere; tragerea la răspundere penală 

se realizează prin manifestarea de voinţă a puterii şi autorităţii statului; 

– raporturile procesual penale iau naştere, de regulă, peste şi în afara voinţei 

părţilor (cu unele excepţii: exemplu - plângerea prealabilă, constituirea de parte civilă 

etc.); 

– drepturile organelor judiciare în cadrul procesului penal apar ca obligaţii ale 

acestora, dar în majoritatea raporturilor unul dintre subiecţi este un organ al statului. 

 

1.2.3. ŞTIINŢA DREPTULUI PROCESUAL PENAL 

a) Obiectul, sarcinile şi metodele dreptului procesual penal 

Studierea dreptului procesual penal, ca ramură a sistemului de drept, constituie 

obiectul ştiinţei dreptului procesual penal. 

Ca obiect de studiu al dreptului procesual penal în înţelesul de ştiinţă juridică îl 

constituie normele juridice ce reglementează acest domeniu, practica judiciară şi 

doctrina. 

Ştiinţa dreptului procesual penal, datorită obiectului propriu de cercetare, 

foloseşte ca metode logice analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia. Pentru studierea 

fenomenului procesual în evoluţia lui în timp, ea foloseşte metoda istorică, iar analiza 

de drept comparat cu alte legislaţii o face prin metoda comparativă. 

b) Legăturile ştiinţei dreptului procesual penal cu ştiinţe ale dreptului 

Deşi însumează un ansamblu de cunoştinţe şi are un caracter autonom, ştiinţa 

dreptului procesual penal are, totuşi, legătură cu alte ştiinţe juridice. 

Există o legătură între ştiinţa dreptului procesual penal şi teoria generală a 

dreptului (ale cărei norme stau la baza majorităţii ştiinţelor juridice).  
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O legătură de interdependenţă există cu criminalistica, deoarece întreaga 

activitate de cercetare criminalistică se desfăşoară pe baza şi în conformitate cu 

normele de drept, cele procesuale având o poziţie preponderentă (exemplu: ascultarea 

martorilor şi a inculpatului, efectuarea percheziţiei, a reconstituirii etc.).  

La rândul ei, criminalistica serveşte scopului procesului penal prin 

descoperirea şi punerea în evidenţă a probelor necesare adevărului. 

c) Izvoarele dreptului procesual penal: Constituţia, Codul de procedură 

penală (publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 15 iulie 2010 pus 

în aplicare prin Legea nr. 255/2013 cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului de modificare şi Decizii ale Curţii 

Constituţionale), Codul penal (publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 

din 24 iulie 2009, pus în aplicare prin Legea nr. 187/2012, cu modificări şi 

completări), Codul de procedură civilă (republicarea din Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 247 din 10 aprilie 2015), Codul civil (Monitorul Oficial, Partea I nr. 

505 din 15 iulie 2011), Legile privind organizarea judiciară (Legea nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară), Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor privative de libertate dispuse de organele judecare în cursul 

procesului penal, Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor 

educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare 

în cursul procesului penal.   

d) Interpretarea şi aplicarea normelor de drept procesual penal  

În general, normele procesual penale sunt suficient de clare, iar atunci când se 

consideră necesar, ele explică termenii respectivi (exemplu: art. 41 alin. 2 din Codul 

de procedură penală arată ce se înţelege prin „locul săvârşirii infracţiunii“). 

Cu ajutorul interpretării se pot cunoaşte limitele exacte ale fiecărei 

reglementări, încât conţinutul acestor norme să poată asigura buna desfăşurare a 

procesului penal. 

Şi în dreptul procesual penal se aplică modalitatea de interpretare de la alte 

tipuri de drept, dar această interpretare se face în funcţie de anumite criterii: subiectul 
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care face interpretarea şi modelele pe care le foloseşte. 

În funcţie de subiectul interpretării, aceasta poate fi: 

• interpretarea legală, care se face prin norme juridice de către cel ce le-a 

emis (exemplu: art. 41 alin. 2 din Codul de procedură penală); 

• interpretarea judiciară, care este făcută de organele ce instrumentează o 

cauză penală concretă; 

• interpretarea doctrinară, care este făcută de cei ce studiază teoretic normele 

procesual penale şi nu este obligatorie. 

 
 

 

1.3. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Procesul penal prezintă mai multe faze, care sunt acestea: 
a) urmărirea penală şi judecata;  

b) urmărirea penală, judecata şi condamnarea; 

c) urmărirea penală, camera preliminară, judecata şi punerea în executare a 

hotărârilor penale rămase definitive;  

d) urmărirea penală, procesul penal şi executarea hotărârilor penale. 

 
2. Precizaţi care este limita iniţială a urmăririi penale 

a) trimiterea în judecată;  

b) sesizarea organelor de urmărire penală; 

c) întocmirea actului de începere a urmăririi penale; 

d) punerea în mişcare a acţiunii penale. 

 
3. Raporturile juridice procesual penale 

a) iau naştere, de regulă, peste şi în afara acordului de voinţă al părţilor;  

b) presupun în mod obligatoriu prezenţa persoanei care a săvârşit infracţiunea;  

c) implică luarea măsurii arestării preventive a învinuitului sau inculpatului; 

d) se sting odată cu trimiterea în judecată a inculpatului.  

 
4. Precizaţi care este momentul final al fazei de judecată  

a) rămânerea definitivă a hotărârii penale;  

b) trimiterea în judecată;  

c) studierea dosarului în camera preliminară;  

d) pronunţarea hotărârii judecătoreşti de condamnare, achitare sau încetare a 

procesului penal. 
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Capitolul 2. 

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL 

 

 

 

2.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate principiile fundamentale care 

guvernează procesul penal în România. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 3 ore. 

 

2.2. Conţinut 

 

 

 2.2.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PRINCIPIILE 

FUNDAMENTALE 

a) Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal 

român 

În desfăşurarea procesului penal există principii procesuale, care sunt norme de 

drept procesual penal şi se adresează celor care participă la procesul penal, orientând 

comportarea acestora. 

Fiecare regulă de bază a procesului penal prevede explicit un principiu 

fundamental, adică o anumită orientare precisă, impusă de concepţia şi principiile de 

politică procesual penală, motiv pentru care acestea sunt considerate principii 

fundamentale. 

Aşa cum se arată în art. 1 alin. 1 din C.pr.pen., Normele de procedură penală 

reglementează desfășurarea procesului penal și a altor proceduri judiciare în legătură 

cu o cauză penală. Orientările fundamentale cuprinse în regula de bază privitoare la 

scopul procesului penal cuprind, din punct de vedere funcţional, două condiţii 

complementare, şi anume: constatarea să fie efectuată la timp, iar îndeplinirea ei să se 

facă în mod complet (să conţină toate elementele necesare referitoare la existenţa 
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faptei, vinovăţiei sau nevinovăţiei). Din punct de vedere al finalităţii procesului 

penal, orientarea este ca pedeapsa să fie potrivită vinovăţiei făptuitorului. 

Codul român de procedură penală cuprinde în Titlul I – Principiile şi limitele 

aplicării legii procesual penale, art. 2-12 regulile de bază ale procesului penal, reguli 

în care sunt înscrise principiile fundamentale (acestea au o sferă de cuprindere mai 

mare, având în vedere faptul că din ele rezultă alte principii cum ar fi cele derivate, 

generale, comune). 

b) Conexiunile existente între principiile procesului penal 

În elaborarea sistemului principiilor fundamentale s-a ţinut seama, în primul 

rând, de acele principii care au o arie de cuprindere mai mare în raport cu cele cu o 

arie de întindere mai restrânsă. 

Aceste principii trebuie respectate în toate fazele procesului penal, ele nu se 

manifestă izolat, ci într-o continuă interacţiune şi condiţionare reciprocă. Din analiza 

principiilor rezultă numeroasele conexiuni existente între principiul legalităţii şi 

principiul aflării adevărului. Pentru respectarea principiului aflării adevărului  trebuie 

respectate şi celelalte principii, cum ar fi: dreptul la apărare, prezumţia de 

nevinovăţie, caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal, 

obligativitatea punerii în mișcare şi a exercitării acţiunii penale etc. Conexiunile sunt 

atât de strânse între principiile fundamentale, încât de cele mai multe ori acestea îşi 

determină reciproc conţinutul şi întinderea. 

Conexiunile nu există numai între principiile fundamentale, ci şi între ele şi 

celelalte principii procesuale (derivate, generale, comune, instituţionale), precum şi 

principiile referitoare la organizarea judecătorească. 

Ţinând cont de regulile de bază înscrise în Titlul I al Codului de procedură 

penală, procesul penal se desfăşoară conform următoarelor principii fundamentale: 

Legalitatea procesului penal, Separarea funcțiilor judiciare, Ne bis in idem, Prezumția 

de nevinovăție, Aflarea adevărului, Obligativitatea punerii în mișcare și a exercitării 

acțiunii penale, Caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal, Dreptul 

la libertate și siguranță, Dreptul la apărare, Respectarea demnității umane și a vieții 

private, Limba oficială și dreptul la interpret. 
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 2.2.2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL 

ROMÂN 

a) Principiul legalităţii. Procesul penal se desfăşoară atât în cursul urmăririi 

penale cât şi în cursul judecăţii potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege ( art. 2 

C.pr.pen.). 

Principiul legalităţii presupune, în primul rând, respectarea dispoziţiilor 

prevăzute în art. 1 alin. 5 din Constituţia României, şi anume: „Respectarea 

Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie“. În acest sens, art. 2 alin. 

1 din Codul procesual penal prevede că „Procesul penal se desfăşoară atât în cursul 

urmării penale, cât şi în cursul judecăţii, potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege“. Şi în 

alte dispoziţii constituţionale cum ar fi art. 23 alin. 12 se prevede că „nicio pedeapsă 

nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii“, consacrând în 

acest fel principiul legalităţii în activitatea procesual penală; 

b) Separarea funcțiilor judiciare 

Este un principiu nou, în care se arată că funcţiile judiciare se exercită din 

oficiu, în afară de cazul când prin lege se dispune altfel, şi că fiecare funcţie a 

organelor judiciare este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii judiciare, cu 

excepţia celor prevăzute de lege. De exemplu: cel care a exercitat funcţia de 

urmărirea penală nu mai poate exercita o dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală – Judecătorul de drepturi şi 

libertăţi. 

c) Principiul prezumţiei de nevinovăţie (art. 23 pct. 8 din Constituţia 

României prevede că, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de 

condamnare, persoana este considerată ca fiind nevinovată. Potrivit art. 4 C.pr.pen. 

orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o 

hotărâre penală definitivă. După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în 

formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau 

inculpatului (in dubio pre reo). 

La acest principiu trebuie avut în vedere ca legislaţie conexă şi art. 6 paragraful 

2 din CEDO, art. 41 alin. 1 din CDFUE şi Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului 
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European şi Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale 

prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul 

procedurilor penale.  

c) Principiul aflării adevărului (art. 5 C.pr.pen.) arată că organele judiciare 

au obligația de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele și 

împrejurările cauzei, precum și cu privire la persoana suspectului sau inculpatului. 

Organele de urmărire penală au obligația de a strânge și de a administra probe 

atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului ori inculpatului. Respingerea sau 

neconsemnarea cu rea-credință a probelor propuse în favoarea suspectului ori 

inculpatului se sancționează conform dispozițiilor prezentului cod. 

Curtea Constituţională în decizia nr. 641/2014 apreciază că probele reprezintă 

elementul central al oricărui proces penal, iar organul de urmărire penală strânge și 

administrează probe atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului sau 

inculpatului. Totodată, Curtea observă că obiectul procedurii camerei preliminare îl 

constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenței și a legalității 

sesizării instanței, precum și verificarea legalității administrării probelor și a 

efectuării actelor de către organele de urmărire penală. De asemenea, Curtea observă 

că potrivit art. 346 alin.(5) din Codul de procedură penală, probele care au fost 

excluse de judecător în această fază nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a 

cauzei. 

Pentru aflarea adevărului în procesul penal, legea procesuală a instituit o serie 

de garanţii, dintre care evidenţiem următoarele: 

• obligaţia organelor judiciare de a afla adevărul în fiecare cauză penală şi de a 

lămuri cauza sub toate aspectele, în vederea unei juste soluţionări a acesteia; 

• dreptul părţilor de a solicita probe şi a cere administrarea lor pe tot parcursul 

procesului penal în scopul dovedirii tuturor împrejurărilor care duc la aflarea 

adevărului în cauza respectivă; 

• orice persoană care cunoaşte vreun mijloc de probă este obligată să contribuie 

la aflarea adevărului; 
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• aşezarea sistemului probator pe principiile libertăţii probelor şi ale liberei lor 

aprecieri, înlăturându-se orice fel de probe formale care ar putea stânjeni aflarea 

adevărului; 

• instituirea unui sistem de verificare a modului cum organele judiciare 

respectă dispoziţiile legale privind aflarea adevărului într-o cauză penală – camera 

preliminară. 

Acest principiu trebuie să fie în concordanţă cu Directiva (UE) 2016/343 a 

Parlamentului European şi Consiliului. 

d) Ne bis in idem.  

Nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârșirea unei 

infracțiuni atunci când față de acea persoană s-a pronunțat anterior o hotărâre penală 

definitivă cu privire la aceeași faptă, chiar și sub altă încadrare juridică. 

Acest principiu este reglementat în art. 4 al Protocolului nr. 7 la CEDO.  În 

situaţia în care o persoană este judecată şi condamnată printr-o hotărâre definitivă, ea 

nu mai poate fi condamnată pentru aceeaşi faptă chiar şi sub o altă încadrare juridică, 

în această situaţie făcându-se aplicarea art. 16 lit. i din Codul de procedură penală în 

sensul că este împiedicată punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale. 

e) Obligativitatea punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale 

Principiul oficialităţii trebuie să-şi facă aplicarea conform dispoziţiilor art. 7 

alin. 1 C.pr.pen. atunci când există probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi 

nu există o cauză de împiedicare a acţiunii penale prevăzută în art. 16 C.pr.pen. 

Referitor la alineatului 2 şi 3 ale art. 7, ele reprezintă într-un fel excepţii de la 

principiul oficialităţii punerii în mişcare a acţiunii penale în sensul că procurorul fie 

poate renunţa la exercitarea acţiunii penale sau când este necesară introducerea 

plângerii prealabile poate instrumenta cauza penală. 

f) Caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal 

Organele judiciare au obligația de a desfășura urmărirea penală și judecata cu 

respectarea garanțiilor procesuale și a drepturilor părților și ale subiecților procesuali, 

astfel încât să fie constatate la timp și în mod complet faptele care constituie 

infracțiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice 
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persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen 

rezonabil. 

Izvorul acestui principiu îl constituie dispoziţiile art. 6 din Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de ţara noastră prin Legea nr. 30/1994, 

potrivit cărora ,,orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, 

în mod public şi într-un termen rezonabil de către o instanţă independentă şi 

imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi 

obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricăror acuzaţii în materie 

penală îndreptată împotriva sa”. 

Principiul descris mai sus a fost preluat în Constituţia revizuită a României, în 

art. 21 alin. 3, care prevede în mod expres că părţile au dreptul la un proces echitabil 

şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Acest lucru presupune dreptul 

oricărei persoane de a fi judecată cu respectarea strictă a drepturilor şi garanţiilor 

procesuale în condiţii de publicitate şi contradictorialitate şi într-un termen rezonabil 

de către o instanţă independentă şi imparţială, competentă potrivit legii, care pe baza 

probelor obţinute şi administrate în condiţiile legii, evaluate şi interpretate corect, va 

trebui să pronunţe o soluţie temeinică şi legală care să reprezinte unicul rezultat 

impus de aceste probe. 

g) Dreptul la libertate și siguranță 

În cursul procesului penal este garantat dreptul oricărei persoane la libertate și 

siguranță. 

Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod 

excepțional și doar în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. 

Orice persoană arestată are dreptul de a fi informată în cel mai scurt timp și 

într-o limbă pe care o înțelege asupra motivelor arestării sale și are dreptul de a 

formula contestație împotriva dispunerii măsurii. 

Atunci când se constată că o măsură privativă sau restrictivă de libertate a fost 

dispusă în mod nelegal, organele judiciare competente au obligația de a dispune 

revocarea măsurii și, după caz, punerea în libertate a celui reținut sau arestat.  

Orice persoană față de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului 
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penal, o măsură privativă de libertate are dreptul la repararea pagubei suferite, în 

condițiile prevăzute de lege. 

Nici o persoană nu poate fi reţinută sau arestată şi nici nu poate fi supusă unei 

forme de constrângere a libertăţii decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 

Libertatea persoanei face parte din drepturile fundamentale ale omului, 

fiind consacrată expres şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 

adoptată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 

decembrie 1948 şi care arată că „toate fiinţele umane se nasc libere şi nimeni nu 

trebuie să fie arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar“. 

În art. 23 din Constituţie se înscrie regula că libertatea individuală şi siguranţa 

persoanei sunt inviolabile, reţinerea nu poate depăşi 24 ore, iar arestarea se face în 

temeiul unui mandat emis de judecător, pentru o durată de cel mult 30 de zile. Celui 

reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, 

motivele reţinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen, în prezenţa 

unui avocat ales sau numit din oficiu.  

Toate prevederile înscrise în art. 23 din Constituţie au fost preluate şi în art. 9 

din C.pr.pen. – în tot cursul procesului penal este garantată libertatea persoanei. 

h) Dreptul la apărare  

Codul de procedură penală în art. 10 garantează dreptul de apărare în sensul că: 

Părțile și subiecții procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înșiși sau de a fi 

asistați de avocat. Părțile, subiecții procesuali principali și avocatul au dreptul să 

beneficieze de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării.  Suspectul are dreptul 

de a fi informat de îndată și înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se 

efectuează urmărirea penală și încadrarea juridică a acesteia. Inculpatul are dreptul de 

a fi informat de îndată despre fapta pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală 

împotriva lui și încadrarea juridică a acesteia. Înainte de a fi ascultați, suspectului și 

inculpatului trebuie să li se pună în vedere că au dreptul de a nu face nicio declarație. 

Organele judiciare au obligația de a asigura exercitarea deplină și efectivă a dreptului 

la apărare de către părți și subiecții procesuali principali în tot cursul procesului 
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penal. Dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credință, potrivit scopului pentru 

care a fost recunoscut de lege şi în concordanţă cu dispoziţii art. 88 – 96 C.pr.pen. 

Această reglementare dă satisfacţie prevederilor cuprinse în art. 6 paragraf 3 

din CEDO, potrivit cărora orice persoană acuzată are dreptul de a fi informată în cel 

mai scurt timp, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit asupra naturii şi 

cauzei acuzaţiei aduse contra sa. 

Potrivit aceloraşi prevederi, reglementarea garantării dreptului la apărare, dă 

posibilitatea suspectului sau inculpatului de a-şi putea pregăti apărările sale, el 

beneficiind de un apărător ales sau din oficiu. 

La acest principiu trebuie avute în vedere Directiva 2012/13/UE privind 

dreptul al informare în cadrul procedurilor penale, Directiva 2013/48/UE privind 

dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor 

privind mandatul european de arestare, Directiva 2016/343 UE privind prezumţia de 

nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale şi 

Directiva 2016/1919/UE privind asistenţa juridică gratuită pentru persoanele 

suspectate şi persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale, inclusiv pentru 

mandatul european de arestare. 

i) Respectarea demnității umane și a vieții private 

Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie 

tratată cu respectarea demnității umane. 

Respectarea vieții private, a inviolabilității domiciliului și a secretului 

corespondenței sunt garantate. Restrângerea exercitării acestor drepturi nu este 

admisă decât în condițiile legii și dacă aceasta este necesară într-o societate 

democratică. 

La acest principiu a se avea în vedere art. 22 alin. 2, art. 26 alin. 1, art. 27 

alin.1 şi 2, art. 28 şi art. 53 din Constituţia României; art. 3 şi art. 8 CEDO; art. 1, art. 

4 şi art. 7 CDFUE, art. 280, art. 281 şi art. 282 din Codul penal (cercetarea abuzivă, 

supunerea la rele tratamente şi tortura). 

j) Principiul dreptului la tăcere. 

Principiul nu face parte din cele enumerate în Titlul I al Codului de procedură 
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penală, însă el se regăseşte în dispoziţiile art. 78 (drepturile suspectului), art. 83 alin. 

1 lit. a (dreptul inculpatului de a nu da nici o declaraţie), art. 108 alin. 2 (suspectului 

sau inculpatului i se aduc la cunoştinţă drepturile prevăzute în art. 83, precum şi ale 

obligaţii) 

În virtutea acestui drept, orice persoană bănuită că ar fi săvârşit o infracţiune 

este liberă să răspundă sau nu la întrebările care îi sunt adresate, după cum consideră 

că este sau nu conform intereselor sale. Suspectul nu poate fi forţat să depună 

mărturie contra lui însuşi sau să recunoască vinovăţia faptelor. 

Dreptul la tăcere recunoscut oricărui inculpat interzice audierea acestuia sub 

jurământ, în propria sa cauză, apreciindu-se că acest lucru nesocoteşte principiul 

general referitor la respectarea drepturilor de apărare, atunci când jurământul astfel 

prestat constrânge persoana astfel ascultată să-şi mărturisească vinovăţia. 

Pe de altă parte, dreptul la tăcere implică nu numai dreptul de a nu depune 

mărturie contra lui însuşi, ci şi dreptul oricărui inculpat de a nu contribui la propria sa 

incriminare. Un inculpat nu poate fi constrâns să colaboreze la producerea probelor în 

propria cauză şi nu poate fi sancţionat pentru refuzul de a comunica o serie de 

documente sau mijloace probatorii. 

k) Limba oficială și dreptul la interpret 

În codul de procedură penală la art. 12 este prevăzut că limba oficială în 

procesul penal este limba română. Cetățenii români aparținând minorităților naționale 

au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată, actele 

procedurale întocmindu-se în limba română. Părților și subiecților procesuali care nu 

vorbesc sau nu înțeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod 

gratuit, posibilitatea de a lua cunoștință de piesele dosarului, de a vorbi, precum și de 

a pune concluzii în instanță, prin interpret. În cazurile în care asistența juridică este 

obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigură în mod gratuit posibilitatea de a 

comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea pregătirii audierii, a introducerii unei 

căi de atac sau a oricărei altei cereri ce ține de soluționarea cauzei. În cadrul 

procedurilor judiciare se folosesc interpreți autorizați, potrivit legii. Sunt incluși în 

categoria interpreților și traducătorii autorizați, potrivit legii. 
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Trebuie avut în vedere la acest principiu art. 128 din Constituţia României; art. 

6 paragraful 3 lit. e din CEDO; Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpret şi 

traducere în cadrul procedurilor penale.  

 
 

 

2.3. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Aducerea la cunoştinţa suspectului sau inculpatului despre dreptul de a fi 

asistat de un apărător (a se avea în vedere şi Decizia nr. 21/2016 a ICCJ 

privind dezlegarea unei chestiuni de drept) 

a) reprezintă o obligaţie numai în ceea ce priveşte activitatea instanţelor de 

judecată;  

b) este obligatorie doar în cazurile în care pedeapsa prevăzută de lege pentru 

infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 5 ani;  

c) se consemnează în conţinutul unui proces-verbal de către organele urmărire 

penală;  

d) reprezintă o activitate atribuită în exclusivitate instanţei de judecată. 

 

2. Care este caracterul interpretării normelor juridice procesual penale 

făcută de organele de urmărire penală 

a) are forţă obligatorie;  

b) prezintă relevanţă doar pentru cauza penală în curs;  

c) reprezintă o formă de interpretare legală;  

d) reprezintă o formă de interpretare istorică. 

 

3.  Prezumţia de nevinovăţie a făptuitorului  operează: 

a) până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti penale; 

b) până la punerea în mişcare a acţiunii penale;  

c) până la dispunerea arestării preventive pe 30 de zile;  

d) până la trimiterea în judecată prin rechizitoriu. 

 

4. Dreptul de apărare este garantat suspectului sau inculpatului 

a) pe tot parcursul fazei de urmărire penală; în cursul fazei de judecată, apărarea se 

organizează de către procuror;  

b) pe tot parcursul procesului penal, dacă asistenţa juridică este obligatorie;  

c) pe tot parcursul procesului penal;  

d) până la strângerea probelor necesare trimiterii în judecată prin rechizitoriu. 

 

5. Când se naşte obligaţia organelor judiciare de a-l încunoştinţa pe suspect 

sau inculpat despre dreptul de a fi asistat de un apărător: 

a) concomitent cu trimiterea în judecată;  
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b) înainte de a se dispune arestarea preventivă;  

c) de îndată şi mai înainte de luarea primei declaraţii;  

d) pe parcursul urmăririi penale, la punerea în mişcare a acţiunii penale, prin 

rechizitoriu. 
 

 

2.4. Bibliografie recomandată 

 

 

a. Alexandru Boroi, Gina Negrut, Drept procesual penal. Ed. Hamangiu, 

București, 2017   

b. Ioan Griga, Drep procesual penal, Editura Universul Juridic, București, 2016;  

c. Anastasiu Crisu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Hamangiu, 

București, 2016; 

d. M. Udroiu (coord.), Codul de procedura penala. Comentariu pe articole, Ed. 

C.H.Beck, Bucuresti, 2015; 

e. N. Volonciu, A.S. Uzlau (coord.), Noul Cod de procedura penala comentat, 

Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2014; 

f. Neagu I., M. Damaschin, Tratat de procedura penala. Partea generala. Editia 

a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015; 

g. Petre Buneci (coord.), Noul Cod de procedură penală. Note. Corelaţii. 

Explicaţii, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2014 

h. Prof. Univ. Dr. Petre Buneci, Drept procesual penal. Partea Generală, Ed. 

Mustang, Bucureşti, 2012;  

i. Prof. Univ. Dr. Petre Buneci, Drept procesual penal. Partea Specială, Ed. 

Mustang, Bucureşti, 2012;  

j. Buneci Petre – Drept procesual penal. Partea generală, Editura Universitară, 

București, 2008 

k. Buneci Petre – Drept procesual penal. Partea specială, Editura Universitară, 

București, 2009 

l. Neagu Ion – Tratat de procedură penală, Partea generală, Ediția a II-a 

revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2010 

m. Neagu Ion – Tratat de procedură penală, Partea specială, Ediția a II-a 

revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2010 
 

2.5. Teme de control 

Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați la alegere un principiu 

fundamental al procesului penal  
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Capitolul 3. 

PARTICIPANŢII ÎN PROCESUL PENAL 

 

 

 

3.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol este făcută o analiză a participanților în cadrul 

procesului penal, respectiv a organelor judiciare, avocatului, părților, a subiecților 

procesuali principali, precum și a altor subiecți procesuali. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

3.2.  ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

a) Noţiunea de participant în procesul penal se referă la: organele judiciare, 

avocatul, părțile, subiecții procesuali principali, precum și alți subiecți procesuali. 

(art. 29 C.pr.pen.) 

b) Intervenţia altor subiecţi procesuali în locul părţilor: succesorii, 

reprezentanţii şi substituiţii procesuali. 

Succesorii. Dacă în timpul desfăşurării procesului penal intervine decesul uneia 

din părţi, în locul acesteia pot fi introduşi succesorii săi legitimi. Este permisă 

înlocuirea părţilor prin succesori în cazul rezolvării laturii civile. Dacă intervine 

decesul inculpatului, în latura penală a cauzei, procesul se stinge pentru că 

răspunderea penală este personală. Succesorii devin părţi în procesul penal, înlocuind 

pe antecesorii lor, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii, valorificând însă drepturile lor 

proprii şi luând procedura de la momentul introducerii lor în cauză. 

Reprezentanţii. Sunt persoane împuternicite în cadrul procesului penal să 

participe la actele procesuale, în numele şi în interesul unei părţi din proces. Ei nu 

devin părţi în proces. Reprezentarea poate fi legală sau convenţională. 

Reprezentarea legală este prevăzută expres de lege pentru anumite cazuri 



34 

 

când reprezentantul participă la desfăşurarea procesului penal în ambele sale laturi 

(penală sau civilă) în calitate de reprezentant legal (exemplu – art. 88 şi 

urm.C.pr.pen.) Reprezentarea convenţională nu are caracter obligatoriu, fiind lăsată 

la aprecierea părţilor, iar persoana care le reprezintă desfăşoară această activitate în 

virtutea unui mandat judiciar sau procuri speciale. 

Substituiţii procesuali.. Se deosebesc de reprezentanţi, deoarece îndeplinesc 

activităţi procesuale în nume propriu, în vederea realizării unui drept al altuia 

(exemplu: art. 289 alin. 7 C.pr.pen., art. 409 alin. 2 C.pr.pen.). 

 3.3. ORGANELE JUDICIARE 

Aşa cum se stipulează în art. 30 din Codul de procedură penală, organele 

specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt: 

a) organele de cercetare penală; 

b) procurorul; 

c) judecătorul de drepturi și libertăți; 

d) judecătorul de cameră preliminară; 

e) instanțele judecătorești.  

3.3.1. Instanţele judecătoreşti  

Constituţia României reglementează autoritatea judecătorească în art. 124-134, 

în secţiunea 1 fiind prevăzute instanţele judecătoreşti (art. 124-130), în secţiunea a 2-

a Ministerul Public (art. 131-132) şi în secţiunea a 3-a Consiliul Superior al 

Magistraturii (art. 133-134). Autoritatea judecătorească în sensul arătat de Constituţie 

este de fapt puterea judecătorească separată de celelalte două puteri ale statului: cea 

legislativă şi cea executivă. 

Pentru a organiza autoritatea judecătorească au fost elaborate legea privind 

organizarea judecătorească, legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi legea 

privind Consiliul Superior al Magistraturii, fiind necesar a se stipula în legi diferite 

modul de organizare al instanţelor judecătoreşti. Potrivit Constituţiei revizuite în art. 

126 alin. 1 se arată că justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 

prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. Instanţa supremă asigură 



35 

 

interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, fiind 

interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare. 

Potrivit legii organizării judecătoreşti, puterea judecătorească se exercită de 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege, 

iar Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei. 

Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în 

condiţiile legii. 

Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru 

toţi, competenţa organelor judiciare şi procedura judiciară fiind stabilite de lege.  

Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti: 

     a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 

     b) curţi de apel; 

     c) tribunale; 

     d) instanţe militare (tribunalul militar și curtea militară de apel); 

     e) judecătorii. 

3.3.2. Judecătorul de drepturi și libertăți 

Judecătorul de drepturi și libertăți este judecătorul care, în cadrul instanței, 

potrivit competenței acesteia, soluționează, în cursul urmăririi penale, cererile, 

propunerile, plângerile, contestațiile sau orice alte sesizări privind: 

a) măsurile preventive; 

b) măsurile asigurătorii; 

c) măsurile de siguranță cu caracter provizoriu; 

d) actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege; 

e) încuviințarea perchezițiilor, a folosirii metodelor și tehnicilor speciale de 

supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii; 

f) procedura audierii anticipate; 

g) alte situații expres prevăzute de lege. 

3.3.3. Judecătorul de cameră preliminară 

Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanței, 

potrivit competenței acesteia: 
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a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; 

b) verifică legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor procesuale de 

către organele de urmărire penală; 

c) soluționează plângerile împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere 

în judecată; 

d) soluționează alte situații expres prevăzute de lege. 

3.3.4. Procurorul. Procurorii sunt constituiți în parchete care funcționează pe 

lângă instanțele judecătorești și își exercită atribuțiile în cadrul Ministerului Public. 

În cadrul procesului penal procurorul are următoarele atribuții: 

a) supraveghează sau efectuează urmărirea penală; 

b) sesizează judecătorul de drepturi și libertăți și instanța de judecată; 

c) exercită acțiunea penală; 

d) exercită acțiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege: 

e) încheie acordul de recunoaștere a vinovăției, în condițiile legii; 

f) formulează și exercită contestațiile și căile de atac prevăzute de lege 

împotriva hotărârilor judecătorești; 

g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.  

Procurorul conduce şi controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală a 

poliţiei judiciare şi a organelor de cercetare penale speciale având însă şi o 

competenţă proprie pentru anumite cazuri prevăzute în art. 56 C.pr.pen. 

3.3.5. Organele de cercetare penală – sunt cele ale poliţiei judiciare cât şi 

organele de cercetare penală speciale. 

Atribuțiile organelor de cercetare penală ale poliției judiciare sunt îndeplinite 

de lucrători specializați din Ministerul Administrației și Internelor anume desemnați 

în condițiile legii speciale, care au primit avizul conform al procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori avizul procurorului 

desemnat în acest sens. (art. 55 alin. 4) 

Atribuțiile organelor de cercetare penală speciale sunt îndeplinite de ofițeri 

anume desemnați în condițiile legii, care au primit avizul conform al procurorului 

general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. (art. 55 alin. 5) 
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Organele de cercetare penală ale poliției judiciare și organele de cercetare 

penală speciale își desfășoară activitatea de urmărire penală sub conducerea și 

supravegherea procurorului. 

Competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei judeciare se face pentru 

orice infracţiune care nu este dată prin lege în competenţa organelor de cercetare 

penală speciale sau procurorului. 

Competenţa ambelor organe de cercetare penală este stabilită în dispoziţiile art. 

57 C.pr.pen.  

3.4. AVOCATUL  

Constituţia României în art. 24 arată că dreptul la apărare este garantat în tot 

cursul procesului penal, fiind reglementat şi la art. 10, art. 88 – 94 C.pr.pen., precum 

şi în dispoziţiile art. 31 unde avocatul asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii 

procesuali în condiţiile legii.    

Apărătorii sunt constituiţi într-un corp aparte care funcţionează în baza 

principiului autonomiei profesiei, profesia de avocat fiind exercitată în conformitate 

cu Legea nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat. 

Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, dreptul la apărare, asistenţa 

juridică sunt reglementate de această lege. Profesia de avocat se exercită numai de 

membrii barourilor, la alegere, în cabinete individuale, cabinete asociate sau societăţi 

civile profesionale. 

Conform dispoziţiilor procesual penale nu poate fi avocat al unei părți sau al 

unui subiect procesual principal: 

a) soțul ori ruda până la gradul al IV-lea cu procurorul sau cu judecătorul; 

b) martorul citat în cauză; 

c) cel care a participat în aceeași cauză în calitate de judecător sau de procuror; 

d) o altă parte sau un alt subiect procesual. 

Avocatul ales sau desemnat din oficiu este obligat să asigure asistența juridică 

a părților ori a subiecților procesuali principali. 

Părțile sau subiecții procesuali principali cu interese contrare nu pot fi asistați 
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sau reprezentați de același avocat. (art. 88 alin. 2 – 4 C.pr.pen.) 

Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de unul ori de mai mulți 

avocați în tot cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară și al 

judecății, iar organele judiciare sunt obligate să îi aducă la cunoștință acest drept. 

Asistența juridică este asigurată atunci când cel puțin unul dintre avocați este prezent.  

Asistența juridică este obligatorie: când suspectul sau inculpatul este minor, 

internat într-un centru de detenție ori într-un centru educativ, când este reținut sau 

arestat, chiar în altă cauză, când față de acesta a fost dispusă măsura de siguranță a 

internării medicale, chiar în altă cauză, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; în 

cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu și-ar putea face 

singur apărarea; în cursul procedurii în cameră preliminară și în cursul judecății în 

cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe 

viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. (A se avea în vedere şi Directiva 

2016/800/UE privind garanţiile procedurale pentru copii care sunt persoane 

suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale) 

 

3.5. PĂRŢILE  

Părțile potrivit art. 32 din Codul de procedură penală sunt subiecții procesuali 

care exercită sau împotriva cărora se exercită o acțiune judiciară. 

Părțile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă și partea responsabilă 

civilmente. 

În soluționarea cauzei penale din procesul penal vom întâlni ca parte, 

inculpatul care are drepturi şi obligaţii ce izvorăsc din acţiunea penală a cauzei, iar 

inculpat pot fi persoanele fizice sau juridice.  

Alături de acţiunea penală putem avea şi o acţiune civilă în care vor avea 

drepturi şi obligaţii partea civilă şi partea responsabilă civilmente, atunci când 

există.    

3.5.1. Inculpatul  

Raportul juridic de drept penal ce se naşte între stat reprezentat prin organele 
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sale judiciare şi făptuitor care este autorul unei infracţiuni, pe plan procesual penal 

este necesar a se soluţiona cauza prin tragerea la răspundere penală a celui care a 

săvârşit o infracţiune. 

 Prin sesizarea organelor judiciare cu privire la săvârşirea unei fapte penale se 

dispune începerea urmăririi penale in rem  cu privire la faptă, iar dacă sunt date şi cu 

privire la făptuitor se dispune începerea urmăririi penale faţă de acesta, care devine 

suspect şi subiect principal în cauză.  

Acțiunea penală se pune în mișcare faţă de suspect și se exercită când există 

probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune și nu 

există o cauză care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acesteia, astfel 

persoana împotriva căreia s-a pus în mișcare acțiunea penală devine parte în procesul 

penal și se numește inculpat. (art. 82 C.pr.pen.) 

Potrivit art. 83 C.pr.pen. în cursul procesului penal, inculpatul are următoarele 

drepturi: 

a) dreptul de a nu da nicio declarație pe parcursul procesului penal, atrăgându-

i-se atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, 

iar dacă va da declarații acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva 

sa; 

a
1
) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat și 

încadrarea juridică a acesteia; 

b) dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii; 

c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu își desemnează unul, în cazurile 

de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu; 

d) dreptul de a propune administrarea de probe în condițiile prevăzute de lege, 

de a ridica excepții și de a pune concluzii; 

e) dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale și 

civile a cauzei; 

f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, 

nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română; 

g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege; 
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g1) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale; 

h) alte drepturi prevăzute de lege.  

 

3.5.2. PARTEA CIVILĂ 

Persoana vătămată (subiect principal) atunci când i s-a produs un prejudiciu 

fizic, material sau moral se poate constitui parte civilă în cauză prin exercitarea 

acțiunii civile în cadrul procesului penal.  Pot avea calitatea de parte civilă și 

succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită acțiunea civilă în cadrul procesului 

penal. 

Partea civilă are drepturile prevăzute ca şi la persoana vătămată din art. 81 

C.pr.pen., iar calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin 

infracțiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană 

vătămată în aceeași cauză. 

 

3.5.3. PARTEA RESPONSABILĂ CIVILMENTE 

Persoana care, potrivit legii civile, are obligația legală sau convențională de a 

repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin 

infracțiune și care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal și 

se numește parte responsabilă civilmente.  

Ea are aceleaşi drepturi ca partea civilă şi persoana vătămată, însă aceste 

drepturi se exercită în limitele şi în scopurile soluţionării părţii civile. 

Potrivit Deciziei nr. 1/2016 – ICCJ – Recurs în interesul legii  în cazul 

asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente 

de vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente şi 

are obligaţia de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracţiune, în limitele 

stabilite în contractul de asigurare şi prin dispoziţiile legale privind asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă, iar potrivit Deciziei nr. 26/2017 a aceleaşi instanţe:  

în procesul penal, Fondul de garantare a asiguraţilor în cazul asigurării obligatorii 

de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 

asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment nu are calitatea de parte 
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responsabilă civilmente.  

În literatura de specialitate şi în practica judiciară s-a arătat că în categoria 

juridică de parte responsabilă civilmente sunt cuprinse atât persoanele responsabile 

civilmente de tip clasic, specificate în art. 1372 şi urm. Cod Civil, cât şi persoanele 

chemate să răspundă civil pentru fapta altuia, prevăzute în Legea nr. 22/1969 

(modificată prin L. 54/1994) privind angajarea gestionarilor şi anume: 

Părinţii, pentru faptele ilicite săvârşite de copii lor minori sau a celui pus sub 

interdicţie (art. 1372 C.civ.) 

Comitenţii, pentru prejudiciile cauzate de prepuşii lor în funcţiile încredinţate 

(art. 1373 C. civ.); 

Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere, precum şi orice alte 

persoane care s-au făcut vinovate de angajarea, trecerea sau menţinerea în funcţie a 

unui gestionar, fără respectarea condiţiilor legale de vârstă, studii şi stagiu şi a 

dispoziţiilor referitoare la antecedentele penale ale acestuia (art. 28 şi 30 din L. nr. 

22/1969); 

Persoanele cu privire la care s-a constatat printr-o hotărâre judecătorească că 

au dobândit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul public şi că le-au 

dobândit în afara obligaţiilor de serviciu ale gestionarului, cunoscând că acesta 

gestionează astfel de bunuri (art. 34 din L. nr. 22/1969); 

Persoanele care au constituit garanţie pentru gestionar (art. 10 şi următoarele 

din L. nr. 22/1969). 

 

3.6. SUBIECȚII PROCESUALI PRINCIPALI 

 

Subiecții procesuali principali sunt suspectul și persoana vătămată. (art. 33 

alin. 1 C.pr.pen.)  

Persoana cu privire la care, din datele și probele existente în cauză, rezultă 

bănuiala rezonabilă că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală se numește 

suspect. 
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Faţă de suspect se dispune începerea urmăririi penale numai într-o cauză 

penală faţă de care, după sesizare, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem (faţă 

de faptă). 

Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta 

penală se numește persoană vătămată. 

În situația în care în cauză există un număr mare de persoane vătămate care nu 

au interese contrarii, acestea pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele 

în cadrul procesului penal. În cazul în care persoanele vătămate nu și-au desemnat un 

reprezentant comun, pentru buna desfășurare a procesului penal, procurorul sau 

instanța de judecată poate desemna, prin ordonanță, respectiv prin încheiere motivată, 

un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. Încheierea sau ordonanța va fi 

comunicată persoanelor vătămate, care trebuie să încunoștințeze, în termen de 3 zile 

de la primirea comunicării, procurorul sau instanța în cazul în care refuză să fie 

reprezentați prin avocatul desemnat din oficiu. Toate actele de procedură comunicate 

reprezentantului sau de care reprezentantul a luat cunoștință sunt prezumate a fi 

cunoscute de către persoanele reprezentate. Reprezentantul persoanelor vătămate 

exercită toate drepturile recunoscute de lege acestora. (art. 80 C.pr.pen.) 

În cadrul procesului penal, subiecții procesuali principali au aceleași drepturi și 

obligații ca și părțile, cu excepția celor pe care legea le acordă numai acestora. 

 

3.7. ALȚI SUBIECȚI PROCESUALI 

În cadrul procesului penal, în afara participanților prevăzuți la art. 33 

(suspectul şi persoana vătămată), sunt subiecți procesuali: martorul, expertul, 

interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum și orice alte 

persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligații sau atribuții 

în procedurile judiciare penale. (art. 34 C.pr.pen.) 
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3.8. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Cine poate avea calitatea de substituit procesual: 

a) părintele care formulează plângere pentru copilul major;  

b) soţul persoanei vătămate care solicită procurorului punerea în mişcare a acţiunii 

penale împotriva inculpatului;  

c) copilul minor care face plângere prealabilă pentru părinţi;  

d) soţul care declară apel pentru celălalt soţ inculpat. 

 

2. Care este momentul limită al introducerii  părţii responsabile civilmente în 

procesul penal (a se avea în vedere şi Decizia CCR nr. 257/2017):  

a) în tot cursul urmăririi penale; 

b) până la terminarea cercetării judecătoreşti, luând procedura din stadiul în care se 

află la momentul intervenţiei;  

c) în faţa instanţei de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti;  

d) până la momentul sesizării instanţei de judecată în cameră preliminară. 

 

3. Subiecţi oficiali ai procesului penal sunt: 

a) părţile;  

b) avocaţii;  

c) făptuitorul, o dată cu punerea sub acuzare în mod oficial:  

d) organele de urmărire penală. 

 

4. Ce măsuri întreprind organele de cercetare penală când apreciază că 

inculpatul nu îşi poate face singur apărarea,  

a) în aceste condiţii, asistenţa juridică este obligatorie;  

b) asistenţa juridică este obligatorie doar dacă pedeapsa prevăzută e lege este 

detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani;  

c) în aceste condiţii, urmărirea penală se suspendă până la momentul la care 

inculpatul va putea să îşi organizeze apărarea;  

d) asistenţa juridică este obligatorie doar dacă, suplimentar, se constată că 

inculpatul este arestat chiar în altă cauză. 

 

5. În ce condiţii pot interveni succesorii în procesul penal 

a) pot interveni numai în latura penală a cauzei;  

b) pot interveni atât în latura penală cât şi în latura civilă a cauzei;  

c) pot interveni numai în latura civilă a cauzei, ei devenind părţi în procesul penal;  

d) pot interveni numai în latura civilă a cauzei; ei nu devin părţi în cadrul 

procesului, fiind simpli participanţi. 

 

 



44 

 

6. Pot fi parte responsabilă civilmente în procesul penal: 

a) persoanele care au suferit prin săvârşirea infracţiunii o vătămare fizică, materială 

ori morală;  

b) părinţii persoanei vătămate dacă aceasta este lipsită de capacitate de exerciţiu ori 

are capacitatea de exerciţiu restrânsă;  

c) părinţii pentru faptele ilicite săvârşite de copii lor minori;  

d) cei care au săvârşit infracţiunea, dacă se stabileşte legătura de cauzalitate dintre 

ilicitul penal şi prejudiciul cauzat. 

 

7 Cine realizează actul de justiţie în România: 

a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de 

lege;  

b) organele de cercetare ale Poliţiei Judiciare;  

c) Ministerul Public;  

d) Direcţia Naţională Anticorupţie. 

 

8. Persoana vătămată 

a) se poate constitui parte civilă, doar dacă prejudiciul cauzat este deosebit de grav;  

b) beneficiază de asistenţă juridică obligatorie dacă participă în proces în calitate de 

parte vătămată;  

c) poate solicita să participe în procesul penal în calitate de parte civilă însă acest 

lucru nu înlătură dreptul de a participa în calitate de persoană vătămată în aceiaşi 

cauză; 

d) poate fi trasă la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie 

mincinoasă dacă declaraţia sa este vădit necorespunzătoare adevărului. 
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Capitolul 4. 

ACŢIUNILE ÎN PROCESUL PENAL 

 

 

 

4.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate acțiunile care se pot exercita în cadrul 

procesului penal, respectiv acțiunea penală prin care se urmărește tragerea la 

răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și acțiunea civilă care are 

ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a personelor responsabile potrivit 

legii civile pentru prejudiciul cauzat prin comiterea unei infracțiuni. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 4 ore. 

 

4.2. Conţinut 

 

 
 

4.2.1. ACŢIUNEA ÎN JUSTIŢIE 

4.2.1.1. Noţiunea de acţiune în justiţie 

Acţiunea în justiţie este mijlocul (instrumentul) juridic prin care o persoană 

este trasă la răspundere în faţa instanţelor judecătoreşti, pentru a fi obligată să suporte 

constrângerea de stat corespunzătoare normei de drept încălcate. 

Acţiunea în justiţie depinde de norma de drept încălcată (în dreptul penal, civil, 

administrativ, muncii, contencios) şi, în funcţie de aceasta, poate fi folosită şi va 

constitui suportul unei acţiuni în justiţie – acţiunea penală, civilă, contravenţională 

etc. Dacă avem o faptă ilicită care vizează o infracţiune, se va folosi acţiunea penală 

(un singur proces juridic) faţă de un făptuitor sau faţă de mai mulţi (când fapta a fost 

săvârşită de mai multe persoane). 

Factorii acţiunii în justiţie sunt: 

– temeiul acţiunii în justiţie, care este de drept (reprezintă norma juridică ce prevede 
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dreptul la acţiune) şi de fapt (reprezintă fapta ilicită prin săvârşirea căreia a fost 

încălcată norma juridică); 

– obiectul acţiunii îl constituie tragerea la răspundere penală  a făptuitorului, prin 

declanşarea procesului penal; 

– subiecţii acţiunii sunt întotdeauna subiecţii raportului juridic de conflict, adică 

subiecţii faptei ilicite, dar în poziţii inversate: subiectul activ al faptei ilicite 

(făptuitorul) devine subiect pasiv al acţiunii în justiţie, iar subiectul pasiv al faptei 

ilicite (victima)- devine subiect activ al acţiunii în justiţie; 

– aptitudinea funcţională. 

4.2.1.2. Acţiunile ce se pot exercita în procesul penal 

Prin săvârşirea unei infracţiuni ia naştere un raport juridic de drept penal, iar 

dacă infracţiunea a avut drept urmare şi un prejudiciu material sau moral avem şi un 

raport de drept civil. 

În art. 14 din C.pr.pen. se arată că prin exercitarea acţiunii penale se vor trage 

la răspundere penală persoanele care au săvârşit infracţiuni, acţiune care se exercită 

numai în cadrul procesului penal. Acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului 

penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile 

potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul 

acțiunii penale. (art. 19 alin. 1 C.pr.pen.) 

Repararea pagubei produse prin infracţiune, dacă nu este exercitată prin 

acţiunea civilă în procesul penal, alături de acţiunea penală, se poate exercita în faţa 

instanţei civile. 

Întrucât acţiunea penală este o acţiune publică ea trebuie dintotdeauna 

exercitată când s-a comis o infracţiune, acţiunea civilă poate sau nu să fie exercitată 

în funcţie de cum v-a aprecia persoana prejudiciată. Chiar dacă cele două acţiuni se 

exercită împreună au scopuri diferite deoarece acţiunea publică are ca obiect 

pedepsirea celor care comit infracţiuni, pe când acţiunea civilă are ca obiect repararea 

daunelor cauzate prin comiterea infracţiunilor. Acţiunea penală (publică) se mai 

deosebeşte de acţiunea civilă şi sub raportul persoanelor contra cărora pot fi 



48 

 

îndreptate. Acţiunea penală este îndreptată numai împotriva celor care săvârşesc 

infracţiuni întrucât pedeapsa penală este personală, pe când acţiunea civilă poate fi 

îndreptată nu numai împotriva celor care răspund penal ci şi contra altor persoane 

care răspund civilmente pentru fapta celor care săvârşesc infracţiuni (părinţi, 

institutori, comitenţi) sau care sunt succesorii patrimoniali (moştenitori) ai celor care 

săvârşesc infracţiuni. 

Dacă acţiunile sunt exercitate împreună în cadrul procesului penal, acţiunea 

penală constituie principalul, iar acţiunea civilă reprezintă accesoriul. Ca urmare, 

acţiunea civilă nu poate fi exercitată dacă nu există o acţiune penală pusă în mişcare. 

 

4.2.2. ACŢIUNEA PENALĂ  

Noţiunea şi termenii acţiunii penale.  

Acţiunea penală constituie instrumentul juridic prin folosirea căruia poate fi 

adus în faţa organelor judiciare penale raportul substanţial de conflict rezultat din 

săvârşirea faptei incriminate în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor 

care au săvârşit infracţiunile. 

Astfel, acţiunea penală are caracterul de instituţie de bază a procesului penal, 

constituind un instrument juridic concret prin care făptuitorul ca subiect de drepturi 

procesuale devine inculpat şi parte în procesul penal, iar instanţa de judecată odată 

investită prin promovarea acţiunii penale este obligată să judece cauza respectivă 

Normele de drept penal incriminatoare reprezintă temeiul de drept al 

acţiunii penale, iar săvârşirea faptei constituie temeiul de fapt, sub aspect substanţial. 

Din punct de vedere procesual, temeiul de drept al acţiunii penale îl constituie 

existenţa unei acţiuni penale devenită exercitabilă, iar temeiul de fapt constă în 

efectiva folosire a acţiunii de tragere la răspundere penală a făptuitorului 

Obiect – tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit 

infracţiuni. Acţiunea penală se poate exercita în tot cursul procesului penal, iar 

obiectul acţiunii nu se poate confunda cu scopul acesteia în judecarea şi pedepsirea 

celor care săvârşesc infracţiuni. Acţiunea penală nu se confundă nici cu alte proceduri 
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judiciare care nu au ca obiect tragerea la răspundere penală (exemplu: reabilitarea pe 

cale judecătorească – art. 529 C.pr.pen.; procedura reparării pagubei materiale sau a 

daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori 

în alte cazuri – art. 538 C.pr.pen.). 

Subiecţii acţiunii penale 

Subiecţii raportului juridic de conflict, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni, 

sunt şi subiecţii acţiunii penale, dar aşa cum am arătat mai sus în poziţii inversate 

(subiectul activ al infracţiunii devine subiect pasiv al acţiunii penale, iar subiectul 

pasiv al infracţiunii va avea calitatea de subiect activ al acţiunii penale). 

Subiect activ al acţiunii penale este statul care exercită acţiunea prin organele 

specializate (procurori şi instanţe de judecată). Subiect activ al acţiunii penale este şi 

persoana vătămată pentru infracţiunile în care acţiunea penală se pune în mişcare la 

plângerea prealabilă. Totuşi, pentru persoanele vătămate acest drept este limitat 

uneori de unele acte ale statului (exemplu: în cazul amnistiei sau abrogării 

incriminării). 

Subiectul pasiv al acţiunii penale sunt persoanele care au săvârşit sau au luat 

parte la săvârşirea unei infracţiuni (autori, complici, instigatori, tăinuitori, 

favorizatori) şi care sunt trase la răspundere penală. Întrucât răspunderea penală este 

personală şi acţiunea penală este tot personală pentru cei care au comis o infracţiune.  

 Trăsăturile caracteristice ale acţiunii penale:  

  - acţiunea penală aparţine statului 

Statul are dreptul şi obligaţia ca prin norme juridice să apere ordinea de drept 

încălcată prin săvârşirea unei infracţiuni. Astfel, statul, prin organele sale 

specializate, este singurul titular al acţiunii penale şi are dreptul să acţioneze 

împotriva celor vinovaţi. Dreptul de a trage la răspundere penală aparţine statului, 

care încredinţează exerciţiul acţiunii penale, prin care se realizează acest drept, 

procurorului şi, în cazuri restrânse, părţii vătămate. 

- acţiunea penală este obligatorie 

Obligativitatea derivă din principiile legalităţii reglementate în art. 2 din 
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C.pr.pen. şi obligativitatea punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale prev. de 

art. 7 C.pr.pen.. În acest sens, ori de câte ori organele judiciare sunt sesizate cu 

săvârşirea unei infracţiuni, ele sunt obligate să pună în mişcare şi să exercite acţiunea 

penală pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, dacă prin lege nu se 

dispune altfel. 

  - acţiunea penală este irevocabilă şi indisponibilă 

Irevocabilitatea constă în faptul că, o dată pusă în mişcare, acţiunea penală 

trebuie dusă până la capăt (nu se mai poate reveni) şi, odată investit organul judiciar, 

acesta nu mai poate fi dezinvestit, acţiunea fiind continuată până la epuizare. 

  - acţiunea penală este indivizibilă 

Săvârşirea infracţiunii dă naştere unui drept unic la acţiune indiferent de numărul 

participanţilor la fapta penală. Ca o consecinţă a faptului că infracţiunea, ca fapt 

juridic indivizibil, determină şi indivizibilitatea acţiunii penale, în cazul 

participaţiunii penale vom avea o singură acţiune îndreptată împotriva tuturor 

participanţilor. 

Excepţia indivizibilităţii apare în cazul împăcării părţilor, care fiind personală 

produce efecte numai pentru cei între care a intervenit. 

Retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunțarea unei 

hotărâri definitive, în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii 

penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile. 

În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este 

condiționată de introducerea unei plângeri prealabile, dar acțiunea penală a fost pusă 

în mișcare din oficiu în condițiile legii, retragerea plângerii produce efecte numai 

dacă este însușită de procuror. 

În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este 

condiționată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, 

lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. Fapta atrage răspunderea penală a 

tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârșirea acesteia, chiar 

dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea. 
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  - acţiunea penală este individuală 

Având în vedere că răspunderea penală este personală, acţiunea penală este 

individuală şi va fi exercitată numai împotriva inculpatului (a se vedea în acest sens şi 

art. 23 din C.pr.pen.). În cazul săvârşirii unei fapte de mai mulţi făptuitori acţiunea 

penală este una singură, răspunderea penală este personală indiferent că acţiunea în 

sens procesual este unică sau plurală.  

Momentele desfăşurării acţiunii penale în procesul penal 

 În cadrul procesului penal acţiunea penală parcurge trei momente importante şi 

anume: punerea în mişcare a acţiunii penale, exercitarea acţiunii penale şi epuizarea 

sau stingerea acţiunii penale. 

Punerea în mişcare a acţiunii penale 

Acțiunea penală se pune în mișcare de procuror, prin ordonanță, în cursul 

urmăririi penale, când acesta constată că există probe din care rezultă că o persoană a 

săvârșit o infracțiune și nu există vreunul dintre cazurile de împiedicare prevăzute la 

art. 16 alin. (1) şi este comunicată inculpatului de către organul de urmărire penală 

care îl cheamă pentru audiere, fără să se facă acest lucru atunci când este dispărut, se 

sustrage sau lipseşte nejustificat. 

Punerea în mișcare a acțiunii penale nu poate forma obiectul delegării către 

organele de cercetare penală, fiind un act personal emis de către procuror.  

Atunci când, potrivit legii, punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai 

la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea formulată de persoana 

prevăzută de lege ori cu autorizarea organului prevăzut de lege, acțiunea penală nu 

poate fi pusă în mișcare în lipsa acestora. (art. 288 alin. 2 C.pr.pen.)  

 Dacă organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea 

încadrării juridice este obligat să îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire 

la care s-a dispus extinderea. (art. 311 alin. 3 C.pr.pen.) 

 Curtea Constituţională prin Decizia nr. 90/2017 a admis excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală 

constatând că soluția legislativă care exclude obligația informării 

suspectului/inculpatului despre schimbarea încadrării juridice este neconstituțională. 



52 

 

Trebuie să menţionăm faptul că dispoziţia legală declarată neconstituţională făcea 

referire numai la informarea suspectului fără ca aceasta să conţină şi informarea 

inculpatului. 

Potrivit art. 327 din Codul de procedură penală, cauzele penale pot fi rezolvate, 

fie cu emiterea unei ordonanțe - prin care se dispune clasarea sau renunțarea la 

urmărirea penală, fie cu emiterea rechizitoriului. Or, în această din urmă situație, 

inculpatului îi era afectat dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil, întrucât, 

nefiind informat în cel mai scurt timp cu privire la noua încadrare juridică, va fi 

menținut în eroare cu privire la noua natură a acuzației în materie penală, până la 

comunicarea rechizitoriului, potrivit art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, 

nebeneficiind de timpul și mijloacele adecvate pentru a reacționa și pentru a-și 

organiza apărarea. 

Procurorul sesizat de organul de cercetare în urma extinderii urmăririi penale 

sau din oficiu cu privire la ipotezele noi poate dispune extinderea acțiunii penale cu 

privire la aspectele noi, informând în acest sens şi pe inculpat. 

În faţa instanţelor de judecată, singura posibilitate de a se pune în mişcare 

acţiunea penală este în cazul infracţiunilor de audienţă prevăzute în art. 360 C.pr.pen., 

când preşedintele completului de judecată constată fapta şi îl identifică pe făptuitor, 

iar încheierea de şedinţă se trimite procurorului competent. 

Dacă procurorul participă la judecată poate declara că începe urmărirea penală, 

pune în mişcare acţiunea penală şi îl poate reţine pe suspect sau pe inculpat.   

Exercitarea acţiunii penale 

Acțiunea penală se pune în mișcare și se exercită când există probe din care 

rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și nu există 

cazuri care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acesteia, aceasta se poate 

exercita în tot cursul procesului penal, în condițiile legi. 

 Exercitarea acţiunii penale revine procurorului atât în faza de urmărire penală 

cât şi în faza de judecată. 

La infracţiunile în care este necesară plângerea prealabilă la exercitarea acţiunii 

penale poate participa şi persoana vătămată. 
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Epuizarea sau stingerea acţiunii penale 

În cursul urmăririi penale acțiunea penală se stinge prin clasare sau prin 

renunțare la urmărirea penală, în condițiile prevăzute de lege. Acest lucru se face 

atunci când acţiunea penală nu mai are aptitudinea funcţională de a fi pusă în mişcare 

sau de a exercita acţiunea penală în situaţiile prezentate de la art. 16 C.pr.pen., după 

cum urmează: 

a) fapta nu există; 

b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția 

prevăzută de lege; 

c) nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea; 

d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate; 

e) lipsește plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o 

altă condiție prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale; 

f) a intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori al inculpatului 

persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică; 

g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea 

acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un 

acord de mediere în condițiile legii; 

h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; 

i) există autoritate de lucru judecat; 

j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii. 

În cazurile prevăzute la lit. e) și j), acțiunea penală poate fi pusă în mișcare 

ulterior, în condițiile prevăzute de lege. 

În cursul judecății acțiunea penală se stinge prin rămânerea definitivă a 

hotărârii judecătorești de condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei, amânarea 

aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal. 

 

4.2.3. ACŢIUNEA CIVILĂ  

Noţiunea şi condiţiile exercitării acţiunii civile în procesul penal 
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Noţiune: Acţiunea civilă în procesul penal nu poate avea ca obiect decât 

repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune. 

Condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ: 

– infracţiunea să producă un prejudiciu material sau moral; 

– între infracţiunea săvârşită şi prejudiciu să existe o legătură de cauzalitate; 

– prejudiciul să fie cert; 

– prejudiciul să nu fi fost reparat; 

– să existe manifestarea de voinţă din partea celui vătămat în legătură cu dezdăunarea 

sa. 

Elementele acţiunii civile şi trăsăturile caracteristice în procesul penal 

Obiectul acţiunii civile 

Acţiunea civilă, sub aspectul procesual, are ca obiect tragerea la răspundere civilă 

delictuală a inculpatului, precum şi a părţii responsabile civilmente, atunci când 

există. Întinderea răspunderii nu este condiţionată de gradul de vinovăţie a autorului 

infracţiunii; independent de faptul că acesta a acţionat cu intenţie, neglijenţă ori 

culpă, el este dator să repare în întregime prejudiciul cauzat prin fapta sa. Chiar dacă 

acţiunea civilă este alăturată acţiunii penale în procesul penal, repararea pagubei se 

face potrivit dispoziţiilor legii civile (art. 19 alin. 5 C.pr.pen.), prin două modalităţi  

• În natură, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii 

infracţiunii, prin desfiinţarea totală ori parţială a unui înscris şi prin orice alte 

mijloace de reparare; (art. 256 C.pr.pen.) 

• Prin plata unei despăgubiri băneşti, în măsura în care repararea în natură nu 

este cu putinţă. 

Deşi restituirea în natură primează, în funcţie de împrejurările cauzei pot exista 

ambele modalităţi de reparare sau numai una dintre ele. 

La stabilirea cuantumului daunelor, instanţele trebuie să ţină seama de 

coeficientul de inflaţie la data pronunţării sentinţei (dacă partea civilă solicită 

actualizarea) în raport cu data când au fost cauzate pagubele prin săvârşirea 

infracţiunii. 
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O problemă controversată este repararea bănească a prejudiciilor morale, 

problemă tratată pe larg atât în statele occidentale, cât şi în ţara noastră. Cei care au 

ridicat obiecţiuni împotriva acestui sistem de reparare a prejudiciilor morale au 

invocat „imposibilitatea reparării băneşti a acestor daune“, „caracterul arbitrar al 

acestei reparaţii, deoarece nu se poate stabili nici un fel de echivalenţă între durerea 

morală şi o anumită sumă de bani“.Referitor la despăgubirile acordate pentru 

prejudiciile rezultate din atingerile aduse sentimentelor de afecţiune s-a afirmat chiar 

că au „un caracter imoral“. 

Subiecţii acţiunii civile  

În cadrul acţiunii civile alăturate acţiunii penale, avem ca subiect activ al 

raportului de conflict civil persoana în dauna căreia s-a produs prejudiciul, iar ca 

subiect pasiv inculpatul şi, în unele cazuri, partea responsabilă civilmente. 

În cazul decesului uneia dintre părţi, se introduc în cauză moştenitorii acesteia. 

Dacă una din părţi este o persoană juridică, în caz de reorganizare a acesteia, se 

introduc în cauză succesorii în drepturi, iar în caz de desfiinţare sau de dizolvare se 

introduc în cauză lichidatorii.  

Trăsăturile acţiunii civile 

Principiul disponibilităţii acţiunii civile se menţine şi în cadrul procesului penal. 

Acţiunea civilă este disponibilă şi promovarea ei depinde de voinţa persoanei în 

dauna căreia s-a produs prejudiciul, cu excepţiile prevăzute în art. 20 C.pr.pen. când 

funcţionează principiul oficialităţii şi art. 255 C.pr.pen. cu privire la restituirea 

lucrului, 549
1
 C.pr.pen. desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris şi art. 256 

C.pr.pen. cu privire la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. Astfel, ca 

trăsătură specifică disponibilitatatea acţiunii nu înseamnă că promovarea ei nu 

depinde de voinţa persoanei vătămate ci şi de faptul că partea civilă în timpul 

procesului penal are dreptul de a renunţa la calitatea sa şi prin aceasta implicit la 

despăgubirile civile. 

Acţiunea civilă este accesorie acţiunii penale pentru că rezolvarea în timp, cât şi 

soluţiile propriu-zise sunt subordonate desfăşurării acţiunii penale şi modului de 

soluţionare a acesteia. 
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Acţiunea civilă este divizibilă, deoarece poate fi exercitată atât asupra celui care 

a produs prejudiciul, cât şi împotriva altor persoane (exemplu: partea responsabilă 

civilmente – art. 1372 C. civ., Legea nr. 22/1969). 

  Momentele desfăşurării acţiunii civile în procesul penal 

 Dreptul de opţiune.  

Pentru a exista dreptul de opţiune, trebuie în primul rând să avem pornit un 

proces penal pentru o faptă prevăzută de legea penală prin săvârşirea căreia s-a cauzat 

o pagubă unei persoane. 

Disponibilitatea acţiunii civile prin dreptul de opţiune se manifestă în felurite 

modalităţi, dintre care cele mai importante se referă la: dreptul părţii interesate de a 

introduce sau nu acţiunea civilă (cu excepţiile arătate în art. 19 alin.3 C.pr.pen.), 

dreptul de a determina limitele acţiunii sau ale apărării şi dreptul de a renunţa la 

acţiune, precum şi de a stinge litigiul printr-o tranzacţie. 

De îndată ce persoana vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal, 

deci a alăturat acţiunea sa civilă acţiunii penale, ea nu se mai poate adresa, pentru 

aceleaşi pretenţii, cu o acţiune separată, unei instanţe civile; va opera principiul că, 

odată aleasă o cale de judecată, nu mai este posibil să se recurgă la o altă judecată – 

electa una via, non datur recursus ad alteram (originea acestei reguli este din 

dreptul roman, se bazează pe echitate, astfel că partea vătămată prin inracţiune are 

drept să-şi aleagă instanţa şi să ducă pe inculpat unde crede de cuviinţă, însă odată 

aleasă instanţa nu are drept ca, dacă vede că nu-i este favorabilă să facă o noua 

alegere şi să-l ducă pe acesta la o altă instanţă). 

 Dacă persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, ea sau 

succesorii acesteia pot introduce la instanţa civilă acţiune pentru repararea 

prejudiciului cauzat prin infracţiune (art. 27 C.pr.pen.) 

 Persoana vătămată sau succesorii acesteia care s-au constituit parte civilă în 

procesul penal pot să introducă acțiune în fața instanței civile dacă procesul penal a 

fost suspendat. În caz de reluare a procesului penal, acțiunea introdusă la instanța 

civilă se suspendă. 

De asemenea, persoana vătămată sau succesorii acesteia, care au pornit 
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acțiunea în fața instanței civile, pot să părăsească această instanță și să se adreseze 

organului de urmărire penală, judecătorului ori instanței, dacă punerea în mișcare a 

acțiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat după suspendare. 

Părăsirea instanței civile nu poate avea loc dacă aceasta a pronunțat o hotărâre, chiar 

nedefinitivă. 

 Acţiunea civilă este pornită prin constituirea ca parte civilă a persoanei 

vătămate.  

Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii și a 

întinderii pretențiilor, a motivelor și a probelor pe care acestea se întemeiază. Acest 

lucru se poate face până în momentul începerii cercetării judecătoreşti potrivit art. 20 

alin. 1 C.pr.pen.. 

Exercitarea acţiunii civile. 

Acțiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, 

care se constituie parte civilă împotriva inculpatului și, după caz, a părții responsabile 

civilmente. 

Partea civilă exercită acţiunea civilă în faţa organelor judiciare prin dovedirea 

pagubei suferite şi a despăgubirilor pretinse prin cererea de a fi obligat inculpatul şi 

partea responsabilă civilmente la repararea pagubei cauzate. Ea se exercită şi din 

oficiu când cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau are 

capacitate de exerciţiu restrânsă. (art. 19 alin. 3 C.pr.pen.) 

Din acest motiv organul de urmărire penală sau instanţa de judecată va cere per-

soanei vătamate ca, prin reprezentantul sau legal, ori, după caz, persoanei care îi 

încuviinţează actele să prezinte situaţia cu privire la întinderea pagubei materiale şi a 

daunelor morale, precum şi date cu privire la faptele prin care acestea au fost 

pricinuite.  

Introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente se face 

potrivit art. 21 din C.pr.pen. avându-se în vedere şi dispoziţiile Deciziei CCR nr. 

257/2017 până la sesizarea instanţei de cameră preliminară. 

 Potrivit deciziei mai sus menţionate s-a constatat că sintagma "în termenul 

prevăzut la art. 20 alin. (1) " din cuprinsul art. 21 alin. (1) din Codul de procedură 

https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43408940&d=2018-03-08#p-43408940
https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=65426221&d=2018-03-08#p-65426221
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penală este neconstituțională, reţinând că normele procesual penale ale art. 21 alin. 

(1), reglementând posibilitatea persoanei vătămate care s-a constituit parte civilă de a 

solicita introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente "până la 

începerea cercetării judecătorești", nu sunt în măsură să mențină echilibrul între 

drepturi fundamentale aflate în concurs.  

De altfel, Curtea a reținut în paragraful 15 al Deciziei nr. 741 din 13 decembrie 

2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 17 februarie 

2017, că "dreptul procesual român aparține categoriei de sisteme de drept protective 

pentru persoana vătămată prin săvârșirea unei infracțiuni, care permite exercitarea 

acțiunii civile în procesul penal, singura condiție ce se cere a fi îndeplinită, în acest 

sens, fiind cea a manifestării voinței persoanei vătămate în termenul și în forma 

prevăzute de dispozițiile Codului de procedură penală."  

Curtea a reamintit că acțiunea civilă în procesul penal este guvernată de 

principiul disponibilității, care este de sorginte civilă, fiind reglementat de norme 

imperative, de ordine privată, asigurând protejarea intereselor particulare ale părților.  

Cu alte cuvinte, dreptul de dispoziție al persoanei vătămate, cât privește 

acțiunea civilă în procesul penal, este reglementat prin norme imperative, însă de 

ordine privată, regulile care dau conținut principiului disponibilității în această 

materie asigurând, în principal, protejarea intereselor private ale persoanei vătămate.  

În aceste condiții, Curtea a constatat că este necesar ca, prin normele procesual 

penale în materie, să se asigure dreptul părții responsabile civilmente de a formula 

cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării 

probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, în procedura 

camerei preliminare, tocmai în vederea realizării unui echilibru între drepturi 

fundamentale relative aflate în concurs, și anume, dreptul de acces liber la justiție și 

dreptul la apărare ale persoanei vătămate ce se constituie parte civilă, pe de o parte, și 

dreptul de acces liber la justiție și dreptul la apărare ale părții responsabile civilmente, 

pe de altă parte. 

  Soluţionarea acţiunii civile în procesul penal şi raportul dintre acţiunea 

penală şi acţiunea civilă. 

https://lege5.ro/App/Document/ge2tanbwge2a/decizia-nr-741-2016-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-22-alin-3-teza-a-doua-din-codul-de-procedura-penala?pid=191177903&d=2018-03-08#p-191177903
https://lege5.ro/App/Document/ge2tanbwge2a/decizia-nr-741-2016-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-22-alin-3-teza-a-doua-din-codul-de-procedura-penala?d=2018-03-08
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Instanța se pronunță prin aceeași hotărâre și asupra acțiunii civile. 

De asemenea, instanța se pronunță prin hotărâre și asupra restituirii lucrurilor și 

restabilirii situației anterioare, potrivit dispozițiilor art. 255 și 256. 

În cazul în care instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă, măsurile asigurătorii 

se mențin. Aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce 

acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a 

hotărârii. 

Hotărârea definitivă a instanței penale are autoritate de lucru judecat în fața 

instanței civile care judecă acțiunea civilă, cu privire la existența faptei și a persoanei 

care a săvârșit-o. Instanța civilă nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau 

de încetare a procesului penal în ceea ce privește existența prejudiciului ori a 

vinovăției autorului faptei ilicite. 

Hotărârea definitivă a instanței civile prin care a fost soluționată acțiunea civilă 

nu are autoritate de lucru judecat în fața organelor judiciare penale cu privire la 

existența faptei penale, a persoanei care a săvârșit-o și a vinovăției acesteia.  

Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la 

terminarea cercetării judecătorești la prima instanță de judecată, luând procedura din 

stadiul în care se află în momentul intervenției. 

Partea responsabilă civilmente are, în ceea ce privește acțiunea civilă, toate 

drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat. 

 

 

 

 

 

4.3. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Acţiunea civilă în procesul penal: 

a) se pune în mişcare prin rechizitoriul procurorului;  

b) are drept obiect tragerea la răspundere penală a persoanei care a săvârşit o 

infracţiune;  

c) aparţine numai Ministerului Public;  

d) presupune provocarea unui prejudiciu prin săvârşirea unei infracţiuni. 
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2. Poate procurorul renunţa la exercitarea acţiunii penale în cadrul procesului 

penal? 

a) nu, deoarece Ministerul Public reprezintă interesele statului în cadrul procesului 

penal;  

b) nu, deoarece acţiunea penală este irevocabilă;  

c) doar în ipoteza în care a intervenit prescripţia răspunderii penale;  

d) da, în situaţiile în care învinuirea nu este confirmată, iar procurorul pune 

concluzii de achitare sau de încetare a procesului penal. 

 

3. Enumeraţi trăsăturile acţiunii civile 

a) acţiunea civilă este disponibilă;  

b) acţiunea civilă este principală acţiunii penale;  

c) acţiunea civilă este individuală;  

d) acţiunea civilă aparţine Ministerului Public. 

 

4. În cazul achitării inculpatului, cand nu va soluţiona instanţa acţiunea civilă 

a) faptei îi lipseşte unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii;  

b) fapta nu este prevăzută de legea penală; 

c) inculpatul a decedat;  

d) există vreuna din cauzele de nepedepsire. 

 

5. Poate fi exercitată acţiunea civilă în cadrul procesului penal dacă: 

a) infracţiunea săvârşită presupune punerea în mişcare a acţiunii penale la plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate; 

b) prejudiciul nu este actual;  

c) cererea de constituire ca parte civilă a depăşit momentul luării primei declaraţii a 

inculpatului in fata judecătorului fondului;  

d) prejudiciul a fost reparat. 

 

6. Când se exercită din oficiu acţiunea civilă 

a) când cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu 

capacitate de exerciţiu restrânsă; 

b) când persoana vătămată este o unitate dintre cele la care se referă art. 176 din 

Codul penal; 

c) când prin infracţiunea comisă au fost cauzate consecinţe deosebit de grave;  

d) când persoana vătămată nu are domiciliul în România. 

 

7. Declaraţia de constituire ca parte civilă în procesul penal se poate face 

a) până la momentul începerii cercetării judecătoreşti; 

b) până la momentul redactării rechizitorului de către procuror;  

c) din momentul punerii în mişcare a acţiunii penale până la terminarea 

dezbaterilor;  

d) oricând pe parcursul judecăţii în primă instanţă şi în căile de atac. 
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8. Când poate fi dispusă clasarea : 

a) persoana vătămată s-a împăcat cu inculpatul;  

b) fapta nu prezintă interes pentru tragerea la răspundere penală;  

c) mituitorul a denunţat fapta autorităţilor după punerea în mişcare a acţiunii penale;  

d) când suspectul a achitat prejudiciul cauzat persoanei vătămate. 
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Capitolul 5. 

COMPETENŢA PENALÃ 

 

 

 

 

5.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate cunoștințe referitoare la competența în 

materia dreptului procesual penal, fiind analizată competența instanțelor de judecată 

și a organelor de cercetare penală. De asemenea, este analizată instituția prorogării de 

competență, a reunirii cauzelor, a disjungerii, dar și dispozițiile comune referitoare la 

competență, respecitv excepiile de competență, declinarea competenței, conflictul de 

competență, incompatibilitatea și strămutarea cauzelor penale. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 4 ore. 

 

5.2. Conţinut 

 
 

5.2.1. CONSIDERAŢII GENERALE ŞI FORMELE COMPETENŢEI 

Noţiunea şi importanţa competenţei penale 

Competenţa penală este prevăzută în dispoziţiile art. 35-63 ale C.pr.pen. şi în  

Legea privind organizarea judiciară. 

Instituţia competenţei ordonează repartizarea cauzelor penale pe fiecare organ 

în parte, în funcţie de atribuţiile funcţionale, de raza teritorială şi de competenţa 

respectivului organ. 

Competenţa are o importanţă deosebită în procesul penal, întrucât sfera 

atribuţiilor fiecărui organ este delimitată la actele specifice fiecărei faze a procesului 

penal. Astfel, datorită naturii şi gravităţii infracţiunilor, locurilor unde au fost 

săvârşite sau au fost prinşi făptuitorii, precum şi calităţii acestora, se face o delimitare 

a atribuţiilor organelor judiciare, asigurându-se o repartizare raţională a cauzelor 
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penale la organele de urmărire penală şi la instanţele de grad diferit, în scopul 

soluţionării lor în cele mai bune condiţii. Totodată, prin această delimitare a 

atribuţiilor, se împiedică imixtiunea unor organe în sfera de activitate a altora. 

Formele competenţei penale 

În raport de factorii privind natura şi gravitatea faptelor săvârşite, locul unde au 

fost comise, calitatea făptuitorului, atribuţiile organelor judiciare, întâlnim 

următoarele forme de competenţă: funcţională; materială; teritorială; personală.  

Competenţele fundamentale sunt întotdeauna şi concurente, întrucât organul 

judiciar trebuie să fie competent în acelaşi timp după funcţiune, după materie şi după 

teritoriu, pentru fiecare cauză. Dacă o faptă este prevăzută de o lege specială şi nu se 

prevăd norme speciale de competenţă, se aplică normele generale din Codul de 

procedură penală. În cazul în care legea specială prevede şi unele norme de 

competenţă, ele se vor completa pentru situaţiile nereglementate cu normele generale 

ale Codului de procedură penală. 

În literatura de specialitate s-au exprimat opinii referitoare şi la alte forme de 

competenţă, cum ar fi cele specială, extraordinară, principală, multiplă. 

Competenţa funcţională (ratione offici) este determinată de atribuţiile 

funcţionale pe care un organ judiciar penal le îndeplineşte pe parcursul desfăşurării 

unui proces penal. 

Competenţa materială (ratione materiae) este determinată de obiectul cauzei 

penale, şi anume infracţiunea săvârşită. 

Competenţa teritorială (ratione loci) determină care dintre organele de 

acelaşi grad este competent să soluţioneze o anumită cauză, realizând împărţirea 

cauzelor între organele judiciare pe linie orizontală. 

Competenţa personală (ratione personae) este determinată de calitatea 

făptuitorului. La momentul săvârşirii infracţiunii, făptuitorul poate avea calitatea de: 

militar, magistrat, notar, demnitar, personalul marinei civile, controlor financiar al 

Camerei de Conturi, şeful unui cult religios etc. 
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5.2.2. COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI 

Noţiuni generale 

Dispoziţiile constituţionale (art. 126 pct. 1) arată că justiţia se realizează în 

România prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti 

stabilite de lege.  

Astfel, prin dispoziţiile Codului de procedură penală (art. 35 - 54) se arată cum 

este organizat sistemul instanţelor penale din ţara noastră. 

În Codul de procedură penală în titlul III referitor la participanții în procesul 

penal, cap. II este prevăzută competenţa după materie şi după calitatea persoanei, art. 

35 – 40 sunt prevăzute  competenţa judecătoriei, tribunalului, curţii de apel, 

tribunalului militar, curţii de apel militare şi competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie. Competenţa teritorială este prevăzută în disp. art. 41 – 42 C.pr.pen. 

Competenţa instanţelor penale civile 

Competenţa judecătoriei (art. 35 C.pr.pen.) 

Judecătoria este primul organ cu atribuţii jurisdicţionale, fiind prima treaptă în 

scara instanţelor penale. 

Ca primă instanţă, judecătoria are o competenţă materială generală, judecând 

toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe (art. 

35 alin. 1 din C.pr.pen.). 

În virtutea noilor modificări judecătoria are competenţa să soluţioneze şi alte 

cazuri anume prevăzute de lege (art. 35 alin. 2 C. pr. pen.) – prin Legea nr. 191/2003 

privind infracţiunile la regimul transporturilor navale (publicată în M.O. nr. 

332/16.05.2003), infracţiunea de conducere a unei nave fără brevet se judecă potrivit 

art. 36, în primă instanţă de secţiile maritime şi fluviale ale judecătoriilor. Aceste 

secţii maritime şi fluviale pot funcţiona pe lângă judecătorii ca instanţe specializate 

având o competenţă specială şi fiind în concordanţă cu art. 26, pct. 5, teza a II-a din 

Constituţia României când prin lege organică pot fi înfiinţate instanţe specializate în 

anumite materii. 

Competenţa funcţională a judecătoriei în penal constă în faptul că are numai 

atribuţii de primă instanţă (prevăzute în art. 349-370 – dispoziții generale şi art. 371 – 
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407 – judecata în rimă instanţă) pe care le exercită în vederea soluţionării cauzelor.  

Competenţa după calitatea persoanei – judecătoria soluţionează faptele date 

în competenţa sa materială săvârşite de orice persoană, cu excepţiile prevăzute de 

lege (exemplu: militari). 

Competenţa teritorială a judecătoriei se exercită în raport cu dispoziţiile art. 

41 din C.pr.pen. pentru infracţiunile săvârşite în ţară şi art. 42 pentru unele situaţii 

când infracţiunile sunt săvârşite în străinătate.  

Competenţa Tribunalului  

Sub aspectul competenţei funcţionale, tribunalul judecă, potrivit art. 36 din 

C.pr.pen., în primă instanţă, în contestaţie şi soluţionează conflictele de competenţă 

ivite între judecătoriile din raza sa teritorială, precum şi în alte cazuri anume 

prevăzute de lege. 

Competenţa materială a tribunalului este determinată atât în mod concret 

pentru judecarea unor infracţiuni, cât şi în mod general (abstract), în conformitate 

cu dispoziţiile art. 36 alin. 1 lit. a) infracțiunile prevăzute de Codul penal la art. 188-

191, art. 209-211, art. 254, 2561, 263, 282, art. 289-294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 

345, 346, 354 și art. 360-367; 

De asemenea, tribunalele mai judecă în primă instanţă:  

- infracțiunile săvârșite cu intenție depășită care au avut ca urmare moartea 

unei persoane; 

- infracțiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către 

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau 

Direcția Națională Anticorupție, dacă nu sunt date prin lege în competența altor 

instanțe ierarhic superioare; 

- infracțiunile de spălare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute 

de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu 

modificările ulterioare; 

- alte infracțiuni date prin lege în competența sa. 

Ca instanţă superioară judecă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor 

soluţionate de judecătorie în cazurile prevăzute de lege. (Ex. calea de atac a 
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contestaţiei împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în 

cursul urmăririi penale – art. 204 C.pr.pen.) 

Soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din 

circumscripţia sa, precum şi alte cazuri anume prevăzute de lege. 

Competenţa după calitatea persoanei a tribunalului – judecă toate faptele 

date în competenţa sa materială săvârşite de orice persoană.  

Competenţa teritorială a tribunalului: potrivit legii de organizare judiciară 

în fiecare judeţ funcţionează un tribunal, cu sediul în localitatea de reşedinţă a 

judeţului şi în municipiul Bucureşti. În circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse 

toate judecătoriile din judeţ sau din municipiul Bucureşti. La tribunale, în raport cu 

volumul de activitate şi cu natura cauzelor deduse judecăţii, ministrul justiţiei poate 

înfiinţa prin ordin, în alte municipii sau oraşe din judeţe, sedii secundare cu activitate 

permanentă, stabilind şi judecătoriile care fac parte din circumscripţiile acestora. 

Dacă infracţiunea a fost comisă în ţară, competenţa teritorială este determinată 

potrivit criteriilor prevăzute în art. 41 C.pr.pen., iar dacă infracţiunea este comisă în 

străinătate competenţa este determinată conform criteriilor prevăzute în art. 42 

C.pr.pen. 

Competenţa Curţii de Apel  

Conform art. 38 C.pr.pen. Curtea de Apel judecă în primă instanţă, în apel,  

soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, cu 

excepţia celor date în competenţa tribunalului referitoare la conflicte de competenţă şi 

contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile prevăzute de 

lege. 

Referitor la competenţa materială a Curţii de Apel, aceasta este determinată 

în mod concret – judecă în primă instanţă: 

- infracțiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 și 438-445; 

- infracțiunile privind securitatea națională a României, prevăzute în legi 

speciale; 

Ca instanţă de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în 

primă instanţă de judecătorii şi tribunale. 
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Competenţa personală este determinată de calitatea făptuitorilor prevăzuţi în 

art. 38 alin. 1 lit. c – g din C.pr.pen. şi anume:  

- infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii, tribunale și de 

procurorii de la parchetele care funcționează pe lângă aceste instanțe; 

- infracțiunile săvârșite de avocați, notari publici, executori judecătorești, de 

controlorii financiari ai Curții de Conturi, precum și auditori publici externi; 

- infracțiunile săvârșite de șefii cultelor religioase organizate în condițiile legii 

și de ceilalți membri ai înaltului cler, care au cel puțin rangul de arhiereu sau 

echivalent al acestuia; 

- infracțiunile săvârșite de magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și 

Justiție, de judecătorii de la curțile de apel și Curtea Militară de Apel, precum și de 

procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe; 

- infracțiunile săvârșite de membrii Curții de Conturi, de președintele 

Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncții Avocatului Poporului și 

de chestori; 

Competenţa teritorială - fiecare curte de apel îşi exercită competenţa într-o 

circumscripţie cuprinzând mai multe tribunale. Numărul curţilor de apel, reşedinţele 

acestora, precum şi tribunalele cuprinse în circumscripţiile lor sunt prevăzute în legea 

organizării judiciare 

Dacă infracţiunile sunt săvârşite în ţară, se aplică art. 41 C.pr.pen., iar dacă se 

săvârşesc în străinătate, art. 42 din C.pr.pen. 

În actualul Cod de procedură penală, pentru Curţile de apel s-a stabilit a judeca 

şi cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege, pentru instanţele din 

circumscripţia sa.  

Competenţa instanţelor militare 

Instanţele militare funcţionează conform legii de organizare judiciare, iar 

competenţa este prevăzută în dispoziţiile Codului de procedură penală. 

Competenţa tribunalului militar  

Tribunalul militar are o competenţă funcţională şi materială, judecând în 

primă instanţă toate infracţiunile săvârşite de militari, până la colonel inclusiv, cu 
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excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţei. 

Competenţa personală a tribunalului militar este determinată de calitatea 

inculpatului în momentul săvârşirii faptei, şi anume militar până la gradul de colonel 

inclusiv. 

Competenţa după calitatea persoanei este atrasă şi în caz de participaţie dacă 

unul dintre participanţi este militar până la gradul de colonel sau angajat civil la una 

dintre unităţile militare sau servicii speciale. 

Competenţa teritorială  

Instanțele militare judecă la sediul acestora. Pentru motive temeinice, instanța 

poate dispune ca judecata să se desfășoare în alt loc. 

Instanțele militare pot judeca și pe teritoriul altor state, militari români, membri 

ai unei forțe multinaționale, în condițiile în care, potrivit unei convenții 

internaționale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicția română.  

Competenţa Curţii Militare de Apel  

Conform art. 39 C.pr.pen. Curtea de Apel judecă în primă instanţă, în apel,  

soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa şi 

contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile prevăzute de 

lege. 

Competenţa materială a Curţii Militare de Apel este următoarea (art. 39 

C.pr.pen.): 

Judecă în primă instanţă: 

- infracțiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 și 438-445, 

săvârșite de militari; 

- infracțiunile privind securitatea națională a României, prevăzute în legi 

speciale, săvârșite de militari; 

- infracțiunile săvârșite de judecătorii tribunalelor militare și de procurorii 

militari de la parchetele militare care funcționează pe lângă aceste instanțe. 

Curtea Militară de Apel are şi o competenţă personală specială, întrucât 

judecă în primă instanţă, pe lângă calitatea personală de militar şi a celor care 

săvârşesc infracţiuni şi au calitatea de generali, mareșali și amirali. 
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În actualul Cod de procedură penală, pentru Curţile de apel militară s-a stabilit 

a judeca şi cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege, pentru instanţele 

din circumscripţia sa.  

Ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă 

instanţă de tribunalele militare teritoriale.  

Competenţa teritorială – Curtea de Apel Militară îşi exercită competenţă într-

o circumscripție cuprinzând 4 Tribunale Militare de la Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi 

Cluj-Napoca.  

Dacă infracţiunile sunt săvârşite în ţară, se aplică art. 41 C.pr.pen., iar dacă se 

săvârşesc în străinătate, art. 42 din C.pr.pen. 

Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa superioară tuturor celorlalte 

instanţe de judecată şi din acest motiv are şi o competenţă funcţională 

corespunzătoare gradului său, fiind reglementată în dispoziţiile legii de organizare 

judiciară şi în art. 40 din Codul de procedură penală. 

Sub aspectul competenţei funcţionale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

judecă: în primă instanţă, în apel, recursurile în casaţie împotriva hotărârilor penale 

definitive precum şi recursurile în interesul legii.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă în primă instanţă, sub aspectul 

competenţei materiale şi competenţei persoanele:  infracțiunile de înaltă trădare, 

infracțiunile săvârșite de senatori, deputați și membri din România în Parlamentul 

European, de membrii Guvernului, de judecătorii Curții Constituționale, de membrii 

Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție 

și de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

De asemenea Înalta Curte de Casație și Justiție judecă apelurile împotriva 

hotărârilor penale pronunțate în primă instanță de curțile de apel, de curțile militare 

de apel și de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

Totodată Înalta Curte de Casație și Justiție judecă în cadrul căilor extraordinare 

de atac  recursurile în casație prevăzut în dispoziţiile art. 433 – 451 C.pr.pen. 

împotriva hotărârilor penale definitive și recursurile în interesul legii, pentru 
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asigurarea unei practici judiciare unitare prevăzute în dispoziţiile art. 471 – 477 

C.pr.pen.. 

Înalta Curte de Casație și Justiție soluționează conflictele de competență în 

cazurile în care este instanța superioară comună instanțelor aflate în conflict, cazurile 

în care cursul justiției este întrerupt, cererile de strămutare în cazurile prevăzute de 

lege, precum și contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de curțile de 

apel în cazurile prevăzute de lege. 

Înalta Curte de Casație și Justiție soluționează și alte cauze anume prevăzute de 

lege. 

Competenţa organelor de urmărire penală 

Dispoziţiile referitoare la competenţa organelor de urmărire penală sunt 

prevăzute în art. 55 – 63 C.pr.pen. şi ne referim aici la competenţa procurorului, 

competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciară, competenţa organelor 

de cercetare penală specială, competenţa unor organele de constatare de a întocmi 

acte atunci când din verificările efectuate rezultă săvârşirea unei infracţiuni, precum 

şi competenţa comandanţilor de nave şi aeronave pentru actele încheiate privind 

unele infracţiuni. 

Organele de urmărire penală statuate în dispoziţiile legale sunt procurorul şi 

organele de cercetare ale poliţiei judiciare şi cele speciale. 

Conform art. 56 C.pr.pen. se arată că procurorul conduce și controlează 

nemijlocit activitatea de urmărire penală a poliției judiciare și a organelor de 

cercetare penală speciale, prevăzute de lege. De asemenea, procurorul supraveghează 

ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispozițiilor legale. 

Procurorul poate să efectueze orice act de urmărire penală în cauzele pe care le 

conduce și le supraveghează.  

Întrucât procurorul este titularul urmăririi penale în cazul săvârşirii unei 

infracţiuni, iar în activitatea de urmărire penală supraveghează organele de cercetare 

penală, acesta are o competenţă proprie, în sensul că, urmărirea penală se efectuează 

în mod obligatoriu de către acesta în următoarele situaţii: 

- în cazul infracțiunilor pentru care competența de judecată în primă instanță 
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aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție sau curții de apel; 

- în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 188-191, art. 257, 277, art. 279-283 și 

art. 289-294 din Codul penal; 

- în cazul infracțiunilor săvârșite cu intenție depășită, care au avut ca urmare 

moartea unei persoane; 

- în cazul infracțiunilor pentru care competența de a efectua urmărirea penală 

aparține Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism sau Direcției Naționale Anticorupție; 

- în alte cazuri prevăzute de lege.   

Pentru infracţiunile săvârşite de militari urmărirea penală se efectuează, în mod 

obligatoriu, de procurorul militar. Procurorii militari din cadrul parchetelor militare 

sau secțiilor militare ale parchetelor efectuează urmărirea penală potrivit competenței 

parchetului din care fac parte, față de toți participanții la săvârșirea infracțiunilor 

comise de militari, urmând a fi sesizată instanța competentă potrivit art. 44 C.pr.pen. 

(competenţa în caz de reunire a cauzelor). 

Din punct de vedere al competenţei teritoriale este competent să efectueze ori, 

după caz, să conducă și să supravegheze urmărirea penală procurorul de la parchetul 

corespunzător instanței care, potrivit legii, judecă în primă instanță cauza cu excepția 

cazurilor în care legea prevede altfel. (A se avea în vedere aici şi prevederile art. 11 

din OUG nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – M.Of. nr. 938/22.11.2016). 

Procurorul are şi competenţa de a sesiza instanţa de judecată cu privire la 

încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei pentru inculpat sau când se renunţă 

la urmărirea penală (art. 318 C.pr.pen.) ordonanța prin care s-a dispus renunțarea la 

urmărirea penală se transmite, spre confirmare, în termen de 10 zile de la data la care 

a fost emisă, judecătorului de cameră preliminară de la instanța căreia i-ar reveni, 

potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță. 

În privinţa competenţei organelor de cercetare penală, arătăm că (art. 57 

C.pr.pen.): 

Organele de cercetare penală ale poliției judiciare efectuează urmărirea penală 
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pentru orice infracțiune care nu este dată, prin lege, în competența organelor de 

cercetare penală speciale sau procurorului, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. 

Organele de cercetare penală speciale efectuează acte de urmărire penală 

numai în condițiile art. 55 alin. (5) și (6) C.pr.pen., corespunzător specializării 

structurii din care fac parte, în cazul săvârșirii infracțiunilor de către militari sau în 

cazul săvârșirii infracțiunilor de corupție și de serviciu prevăzute de Codul penal 

săvârșite de către personalul navigant al marinei civile, dacă fapta a pus sau a putut 

pune în pericol siguranța navei sau navigației ori a personalului. De asemenea, 

organele de cercetare penală speciale pot efectua, în cazul infracțiunilor contra 

securității naționale prevăzute în titlul X din Codul penal și infracțiunilor de terorism, 

din dispoziția procurorului, punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică. 

Legiuitorul se referă în dispoziţiile procesual penale, în art. 61 C.pr.pen. şi la 

actele încheiate de unele organe de constatare. 

Astfel, ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea 

unei infracțiuni, sunt obligate să întocmească un proces-verbal despre împrejurările 

constatate: 

- organele inspecțiilor de stat, ale altor organe de stat, cât și ale autorităților 

publice, instituțiilor publice sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru 

infracțiunile care constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare 

o controlează, potrivit legii; 

- organele de control și cele de conducere ale autorităților administrației 

publice, ale altor autorități publice, instituții publice sau ale altor persoane juridice de 

drept public, pentru infracțiunile săvârșite în legătură cu serviciul de către cei aflați în 

subordinea ori sub controlul lor; 

- organele de ordine publică și siguranță națională, pentru infracțiunile 

constatate în timpul exercitării atribuțiilor prevăzute de lege. 

Organele prevăzute mai sus au obligația să ia măsuri de conservare a locului 

săvârșirii infracțiunii și de ridicare sau conservare a mijloacelor materiale de probă. 

În cazul infracțiunilor flagrante, aceleași organe au dreptul de a face percheziții 

corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor și de a-l prezenta de îndată 
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organelor de urmărire penală. Când făptuitorul sau persoanele prezente la locul 

constatării au de făcut obiecții ori precizări sau au de dat explicații cu privire la cele 

consemnate în procesul-verbal, organul de constatare are obligația de a le consemna 

în procesul-verbal.  Actele încheiate împreună cu mijloacele materiale de probă se 

înaintează, de îndată, organelor de urmărire penală, iar procesul-verbal încheiat 

constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală și nu poate fi supus 

controlului pe calea contenciosului administrativ. 

Pentru actele încheiate de comandanții de nave și aeronave, potrivit art. 62 

C.pr.pen., aceştia sunt competenți să facă percheziții corporale sau ale vehiculelor și 

să verifice lucrurile pe care făptuitorii le au cu sine sau le folosesc, pe timpul cât 

navele și aeronavele pe care le comandă se află în afara porturilor sau aeroporturilor 

și pentru infracțiunile săvârșite pe aceste nave sau aeronave, având totodată și 

obligațiile și drepturile prevăzute la art. 61 C.pr.pen. (actele încheiate de unele organe 

de constatare). 

Actele încheiate împreună cu mijloacele materiale de probă se înaintează 

organelor de urmărire penală, de îndată ce nava sau aeronava ajunge în primul port 

sau aeroport românesc. În cazul infracțiunilor flagrante, comandanții de nave și 

aeronave au dreptul de a face percheziții corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde 

pe făptuitor și de a-l prezenta organelor de urmărire penală, iar  procesul-verbal 

încheiat constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală și nu poate fi supus 

controlului pe calea contenciosului administrativ. 

Pentru infracţiunile săvârşite în ţară potrivit dispoziţiilor art. 41 din Codul de 

procedură penală, urmărirea penală se efectuează de organul de urmărire penală din 

circumscripţiei instanţei competente să judece cauza, dacă legea nu dispune altfel. 

Dacă avem un conflict între două sau mai multe organe de cercetare penală, 

competenţa se stabileşte de procurorul care exercită supravegherea, iar dacă sunt 

procurori diferiţi, competenţa se stabileşte de prim procurorul Parchetului în 

circumscripția căruia se află organul de cercetare penală. 
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5.2.3. PROROGAREA DE COMPETENŢĂ 

Noţiunea de prorogare 

Între două sau mai multe infracţiuni, săvârşite în acelaşi timp sau succesiv, pot 

exista, deseori, anumite legături, de aşa fel încât fiecare faptă serveşte ca un mijloc de 

reciprocă caracterizare a activităţilor infracţionale prin care au fost realizate, atât sub 

raportul gradului de pericol social pe care îl reprezintă în concret, cât şi al cauzelor 

criminogene care au determinat sau au contribuit la săvârşirea acestor activităţi. Luate 

fiecare în parte şi examinate izolat, infracţiunile între care există o legătură cu 

relevanţă penală ar fi incomplet cunoscute şi evaluate, în timp ce prin confruntarea şi 

cercetarea lor corelată s-ar asigura o mai bună înfăptuire a justiţiei. 

Organele judiciare îşi pot extinde competenţa asupra unor cauze care, în mod 

normal, revin altor organe judiciare egale sau inferioare în grad şi poartă numele de 

prorogare de competenţă. Ea se face numai în cazurile prevăzute de lege prin 

extinderea competenţei unui organ judiciar şi asupra unor persoane sau infracţiuni ce 

nu intră în competenţa lor obişnuită. 

Această prorogare de competenţă se face însă numai dispoziţiilor procesual 

penale referitoare la dispoziţiile speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti.  

Competenţa în caz de reunire a cauzelor  

Reunirea cauzelor în cazul indivizibilităţii se caracterizează prin unicitatea 

infracţiunii (sau a faptei). În cazul indivizibilităţii, legătura care impune reunirea într-

un singur tot a diverselor aspecte este mult mai puternică decât la conexitate. Având 

în vedere legăturile interne ale cauzei caracterizate de o singură faptă penală, nu este 

posibilă disjungerea decât când legea o admite expres.  

Situaţiile de indivizibilitate prevăzute la art. 43 alin. 1 C.pr.pen. nu sunt 

facultative pentru instanţa de judecată, respectiv cazul infracțiunii continuate, al 

concursului formal de infracțiuni sau în orice alte cazuri când două sau mai multe 

acte materiale alcătuiesc o singură infracțiune.   

Pe de altă parte, conexitatea implică o pluralitate de acte care constituie fiecare 

în parte o faptă penală, acte care îşi păstrează autonomia spre deosebire de 

indivizibilitate, la care pluralitatea de acte constituie o unitate juridică. 
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Conexitatea este acea stare a mai multor cauze penale care impune reunirea lor 

spre a fi rezolvate împreună. Conexitatea este posibilă dacă există o legătură reală 

între două sau mai multe fapte, iar reunirea este posibilă în cazul când cauzele se află 

în aceeaşi fază procesuală.  

Conform art. 43 alin. 2 din C.pr.pen., instanța poate dispune reunirea cauzelor, 

dacă prin aceasta nu se întârzie judecata, în următoarele situații: 

a) când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană; 

b) când la săvârșirea unei infracțiuni au participat două sau mai multe 

persoane; 

c) când între două sau mai multe infracțiuni există legătură și reunirea cauzelor 

se impune pentru buna înfăptuire a justiției.  

În caz de reunire, potrivit art. 44 C.pr.pen. dacă, în raport cu diferiții făptuitori 

ori diferitele fapte, competența aparține, potrivit legii, mai multor instanțe de grad 

egal, competența de a judeca toate faptele și pe toți făptuitorii revine instanței mai 

întâi sesizate, iar dacă, după natura faptelor sau după calitatea persoanelor, 

competența aparține unor instanțe de grad diferit, competența de a judeca toate 

cauzele reunite revine instanței superioare în grad.  

Competența judecării cauzelor reunite rămâne dobândită chiar dacă pentru 

fapta sau pentru făptuitorul care a determinat competența unei anumite instanțe s-a 

dispus disjungerea sau încetarea procesului penal ori s-a pronunțat achitarea. 

Tăinuirea, favorizarea infractorului și nedenunțarea unor infracțiuni sunt de 

competența instanței care judecă infracțiunea la care acestea se referă, iar în cazul în 

care competența după calitatea persoanelor aparține unor instanțe de grad diferit, 

competența de a judeca toate cauzele reunite revine instanței superioare în grad. 

Dacă dintre instanțe una este civilă, iar alta este militară, competența revine 

instanței civile. Dacă instanța militară este superioară în grad, competența revine 

instanței civile echivalente în grad competente potrivit art. 41 și 42 C.pr.pen., 

referitoare la infracţiunile săvârşite pe teritoriul României sau în afara teritoriului 

acesteia.  

 

https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43409120&d=2018-03-10#p-43409120
https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43409136&d=2018-03-10#p-43409136
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Competenţa în caz de disjungere 

Disjungerea este prevăzută în art. 46 din C.pr.pen. care arată că pentru motive 

temeinice privind mai buna desfășurare a judecății, instanța poate dispune disjungerea 

acesteia cu privire la unii dintre inculpați sau la unele dintre infracțiuni.  

Disjungerea cauzei se dispune de instanță prin încheiere, din oficiu sau la 

cererea procurorului ori a părţilor. Acest procedeu se aplică atunci când cauza ar fi 

soluţionată cu mari întârzieri, iar inculpaţii ar avea situaţii juridice diferite. (Ex. vezi 

374 alin. 4 C.pr.pen., într-o cauză cu mai mulţi inculpaţi, când numai o parte 

recunosc săvârşirea faptei şi solicită aplicarea procedurii simplificate instanţa poate 

disjunge cauza prin încheiere, formându-se în acest sens un nou dosar în care 

pronunţă o hotărâre supusă căii de atac a apelului, iar în dosarul iniţial rămânând să 

fie judecaţi pe procedura obişnuită ceilalţi inculpaţi).  

Atât reunirea cauzelor cât şi disjungerea se aplică şi în faza de urmărire 

penală conform art. 63 C.pr.pen. 

 

5.2.4. DISPOZIŢII COMUNE REFERITOARE LA COMPETENŢĂ ( art.47-52 

C.pr.pen ) 

Excepțiile de necompetență sunt reglementate de art. 47 din C.pr.pen. şi 

constituie mijlocul legal prin care legea permite anumitor subiecţi procesuali să 

invoce lipsa de competenţă a organului judiciar în faţa căruia se desfăşoară procedura 

judiciară şi să solicite o desesizare a organului respectiv. 

Excepția de necompetență materială sau după calitatea persoanei a instanței 

inferioare celei competente potrivit legii poate fi invocată în tot cursul judecății, până 

la pronunțarea hotărârii definitive.  

Excepția de necompetență teritorială, materială sau după calitatea persoanei a 

instanței superioare celei competente potrivit legii poate fi invocată până la începerea 

cercetării judecătorești. 

Excepțiile de necompetență pot fi invocate din oficiu, de către procuror, de 

către persoana vătămată sau de către părți. 

Competenţa în cazul schimbării calităţii inculpatului şi în cazul schimbării 
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încadrării juridice sau a calificării faptei. 

După învestirea instanţei de judecată cu judecarea unei cauze penale pot apărea 

situaţii noi, care modifică unele date referitoare la competenţă. 

Nu trebuie confundate datele care determină schimbările de competenţă, după 

învestirea instanţei de judecată, cu descoperirea unor date sau împrejurări care existau 

înainte ca instanţa să fi fost sesizată, dar de care nu s-a ţinut seamă. Astfel de date şi 

împrejurări pot servi la ridicarea unei excepţii de necompetenţă. 

Conform art. 49 C.pr.pen., instanţa sesizată cu judecarea unei infracţiuni 

rămâne competentă a o judeca chiar dacă ea constată, după efectuarea cercetării 

judecătoreşti, că infracţiunea este de competenţa instanţei inferioare. Din această 

dispoziţie rezultă că schimbarea încadrării se poate face numai după ce s-au 

administrat probe, în timpul cercetării judecătoreşti, care atestă o altă situaţie, pentru 

că în caz contrar instanţa nu era competentă să judece cauza din momentul sesizării.  

Schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, intervenită în cursul judecării 

cauzei, nu atrage necompetenţa instanţei de judecată, afară de cazul când prin acea 

lege s-ar dispune altfel (art. 49 alin. 2 C.pr.pen.). Şi în această situaţie avem o 

prorogare de competenţă pentru că schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, în 

cursul judecării cauzei, duce la judecarea în continuare a cauzei, numai dacă prin 

legea nouă nu se dispune altfel. 

Când competenţa instanţei este determinată de calitatea inculpatului, instanţa 

rămâne competentă a judeca, chiar dacă inculpatul, după săvârşirea infracţiunii, nu 

mai are acea calitate, în cazurile când: 

– fapta are legătură cu atribuţiile de serviciu ale făptuitorului; 

– s-a dat citire actului de sesizare a instanței. 

Dobândirea calității după săvârșirea infracțiunii nu determină schimbarea 

competenței, cu excepția infracțiunilor săvârșite de persoanele prevăzute la art. 40 

alin. (1), referitoare la competenţa în primă instanţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie.   
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Declinarea de competență 

După sesizare, instanţa de judecată este obligată să verifice dacă e 

competentă şi în caz afirmativ va proceda la judecarea cauzei. În cazul în care 

instanţa constată că nu e competentă să judece cauza, din momentul sesizării sau 

pe parcursul desfăşurării procesului penal, aceasta trebuie să-şi decline 

competenţa. 

Conform art. 50 C.pr.pen., instanţa de judecată care îşi declină competenţa 

trimite dosarul instanţei de judecată arătate ca fiind competentă prin hotărârea de 

declinare. Dacă declinarea a fost determinată de competenţa materială sau după 

calitatea persoanei, instanţa căreia i s-a trimis cauza poate folosi actele îndeplinite şi 

poate menţine măsurile dispuse de instanţa desesizată. În cazul declinării pentru 

necompetenţă teritorială, actele îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin. 

Hotărârea de declinare a competenţei nu este supusă căilor de atac.  

Conflictul de competență potrivit art. 51 C.pr.pen. este atunci când două sau 

mai multe instanțe se recunosc competente a judeca aceeași cauză ori își declină 

competența reciproc, conflictul pozitiv sau negativ de competență se soluționează de 

instanța ierarhic superioară comună. 

Instanța ierarhic superioară comună este sesizată, în caz de conflict pozitiv, de 

către instanța care s-a declarat cea din urmă competentă, iar în caz de conflict 

negativ, de către instanța care și-a declinat cea din urmă competența. 

Sesizarea instanței ierarhic superioare comune se poate face și de procuror sau 

de părți. Până la soluționarea conflictului pozitiv de competență, judecata se 

suspendă. 

Instanța care și-a declinat competența ori care s-a declarat competentă cea din 

urmă ia măsurile și efectuează actele ce reclamă urgență. 

Instanța ierarhic superioară comună se pronunță asupra conflictului de 

competență, de urgență, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac. 

Când instanța sesizată cu soluționarea conflictului de competență constată că 

acea cauză este de competența altei instanțe decât cele între care a intervenit 
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conflictul și față de care nu este instanță superioară comună, trimite dosarul instanței 

superioare comune. 

Instanța căreia i s-a trimis cauza prin hotărârea de stabilire a competenței nu se 

mai poate declara necompetentă, cu excepția situațiilor în care apar elemente noi care 

atrag competența altor instanțe. 

Instanța căreia i s-a trimis cauza aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 

50 alin. (2) și (3) C.pr.pen. referitoare la declinarea de competenţă materială sau 

teritorială. 

Competenţa în cazul chestiunilor prealabile 

Pentru ca o chestiune să fie considerată prealabilă, ea trebuie să aibă, prin 

obiectul său, caracterul de condiţie de fapt sau de drept pentru soluţionarea cauzei 

care face obiectul procesului penal. 

Chestiunea prealabilă priveşte existenţa unei cerinţe esenţiale a faptei penale, a 

încadrării juridice a faptei, calitatea sau starea făptuitorului. 

Instanța penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă 

soluționării cauzei, chiar dacă prin natura ei acea chestiune este de competența altei 

instanțe, cu excepția situațiilor în care competența de soluționare nu aparține 

organelor judiciare. Chestiunea prealabilă se judecă de către instanța penală, potrivit 

regulilor și mijloacelor de probă privitoare la materia căreia îi aparține acea 

chestiune. 

Hotărârile definitive ale altor instanțe decât cele penale asupra unei chestiuni 

prealabile în procesul penal au autoritate de lucru judecat în fața instanței penale, cu 

excepția împrejurărilor care privesc existența infracțiunii. 

Din punct de vedere substanţial, natura acestor chestiuni prealabile este 

extrapenală şi ele pot să constate, de regulă, existenţa sau inexistenţa unui element 

sau a unei cerinţe esenţiale a conţinutului unei infracţiuni, dar ea poate fi şi penală 

atunci când de existenţa unei infracţiuni depinde soluţionarea unei alte infracţiuni 

(exemplu: infracţiunile corelative – favorizarea infractorului art. 269 C.pen., 

nedenunţarea art. 266 C.pen.). 
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5.2.5. INCOMPATIBILITATEA ŞI STRĂMUTAREA CAUZELOR ÎN 

PROCESUL PENAL ( art.64-76 C.pr.pen. ) 

Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea  

În activitatea pe care o desfăşoară, organele judiciare trebuie să aibă o 

calificare profesională corespunzătoare, probitate social-morală, precum şi să 

manifeste obiectivitate şi imparţialitate în îndeplinirea atribuţiilor procesuale. 

Incompatibilitatea este instituţia prin intermediul căreia o anumită persoană 

care face parte dintr-un organ judiciar este împiedicată să participe la activitatea 

procesuală dintr-o cauză penală concretă, în vederea înlăturării suspiciunilor care 

planează asupra obiectivităţii şi imparţialităţii modului de rezolvare a cauzei de către 

persoana respectivă. 

Sunt incompatibile următoarele persoane: judecătorul, judecătorul de drepturi 

şi libertăţi, procurorul, magistratul asistent şi grefierul, organul de cercetare penală şi 

expertul. 

Cazurile de incompatibilitate sunt prevăzute de art. 64-65 C.pr.pen..  

Potrivit art. 64 alin. 1 C.pr.pen., judecătorul este de asemenea incompatibil de a 

judeca, dacă în cauza respectivă: 

a) a fost reprezentant sau avocat al unei părți ori al unui subiect procesual 

principal, chiar și în altă cauză; 

b) este rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă 

situație dintre cele prevăzute la art. 177 din Codul penal cu una dintre părți, cu un 

subiect procesual principal, cu avocatul ori cu reprezentantul acestora; 

c) a fost expert sau martor, în cauză; 

d) este tutore sau curator al unei părți sau al unui subiect procesual principal; 

e) a efectuat, în cauză, acte de urmărire penală sau a participat, în calitate de 

procuror, la orice procedură desfășurată în fața unui judecător sau a unei instanțe de 

judecată; 

f) există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea judecătorului este afectată. 

Nu pot face parte din același complet de judecată judecătorii care sunt soți, 

rude sau afini între ei, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situație 
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dintre cele prevăzute la art. 177 din Codul penal. 

Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate participa la 

judecarea aceleiași cauze într-o cale de atac sau la rejudecarea cauzei după 

desființarea ori casarea hotărârii. 

Judecătorul de drepturi și libertăți nu poate participa, în aceeași cauză, la 

procedura de cameră preliminară, la judecata în fond sau în căile de atac. 

Judecătorul care a participat la soluționarea plângerii împotriva soluțiilor de 

neurmărire sau netrimitere în judecată nu poate participa, în aceeași cauză, la judecata 

în fond sau în căile de atac. 

Judecătorul care s-a pronunțat cu privire la o măsură supusă contestației nu 

poate participa la soluționarea contestației. 

În art. 65 C.pr.pen. se arată că dispoziţiile art. 64 C.pr.pen. sunt aplicabile şi 

procurorului, organului de cercetare penală, magistratului-asistent grefierului, după 

cum urmează: 

- dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) -d) și f) se aplică procurorului și organului 

de cercetare penală. 

- dispozițiile art. 64 alin. (1) se aplică magistratului-asistent și grefierului. 

- dispozițiile art. 64 alin. (2) se aplică procurorului și magistratului-asistent sau, 

după caz, grefierului, când cauza de incompatibilitate există între ei sau între vreunul 

dintre ei și judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau 

unul dintre membrii completului de judecată. 

- procurorul care a participat ca judecător într-o cauză nu poate, în aceeași 

cauză, să exercite funcția de urmărire penală sau să pună concluzii la judecarea acelei 

cauze în primă instanță și în căile de atac. 

Abţinerea este modalitatea prin care una din persoanele aflate în stare de 

incompatibilitate solicită a nu participa în cauza respectivă. Conform dispoziţiilor art. 

66 C.pr.pen., persoana incompatibilă este obligată să declare, după caz, președintelui 

instanței, procurorului care supraveghează urmărirea penală sau procurorului ierarhic 

superior că se abține de a participa la procesul penal, cu arătarea cazului de 

incompatibilitate și a temeiurilor de fapt care constituie motivul abținerii. Declarația 
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de abținere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat cunoștință de 

existența cazului de incompatibilitate. 

Recuzarea este instituţia prin care, în cazul în care persoana incompatibilă nu 

a făcut declarație de abținere, părțile, subiecții procesuali principali sau procurorul 

pot face cerere de recuzare, de îndată ce au aflat despre existența cazului de 

incompatibilitate. 

Cererea de recuzare se formulează doar împotriva persoanei din cadrul 

organului de cercetare penală, a procurorului sau a judecătorului care efectuează 

activități judiciare în cauză. Este inadmisibilă recuzarea judecătorului sau a 

procurorului chemat să decidă asupra recuzării. 

Dispozițiile prevăzute mai sus se aplică în mod corespunzător în cazul recuzării 

magistratului-asistent și grefierului. 

Cererea de recuzare se formulează oral sau în scris, cu arătarea, pentru fiecare 

persoană în parte, a cazului de incompatibilitate invocat și a temeiurilor de fapt 

cunoscute la momentul formulării cererii. Cererea de recuzare formulată oral se 

consemnează într-un proces-verbal sau, după caz, în încheierea de ședință. 

Nerespectarea acestor condiții sau formularea unei cereri de recuzare împotriva 

aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate cu aceleași temeiuri de fapt 

invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage 

inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau 

de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. 

Judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau 

completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, 

se pronunță asupra măsurilor preventive. 

Procedura de soluţionare  

Atât abţinerea, cât şi recuzarea se soluţionează în funcţie de faza în care se află 

procesul penal. 

În cursul urmăririi penale (art. 53), asupra abţinerii sau recuzării se pronunţă 

https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43409367&d=2018-03-10#p-43409367
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procurorul care supraveghează cercetarea penală sau procurorul ierarhic superior. 

Cererea de recuzare privitoare la persoana care efectuează cercetarea penală se 

adresează fie acestei persoane, fie procurorului. În cazul în care cererea este adresată 

persoanei care efectuează cercetarea penală, aceasta este obligată să o înainteze 

împreună cu lămuririle necesare, în termen de 24 de ore, procurorului, fără a 

întrerupe cursul cercetării penale. Procurorul este obligat să soluţioneze cererea în cel 

mult 3 zile, printr-o ordonanţă. 

Dacă cererea de recuzare priveşte pe procuror, ea se soluţionează în acelaşi 

termen şi în aceleaşi condiţii de procurorul ierarhic superior. Abţinerea se 

soluţionează la fel ca recuzarea. 

În cursul judecăţii (art. 52), abţinerea sau recuzarea judecătorului, procurorului, 

magistratului asistent sau grefierului se soluţionează de un alt complet, în şedinţă 

secretă, fără participarea celui ce declară că se abţine sau este recuzat.  

Examinarea declaraţiei de abţinere sau cererii de recuzare se face de îndată, 

ascultându-se procurorul, când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar, şi 

părţile, precum şi persoana care se abţine sau a cărei recuzare se cere. 

Când abţinerea sau recuzarea priveşte cazul prevăzut în art. 46 şi 49 alin. 1, 

instanţa, admiţând recuzarea, stabileşte care dintre persoanele arătate în menţionatele 

texte nu va lua parte la judecarea cauzei. 

În caz de admitere a abţinerii sau recuzării, se va stabili în ce măsură actele 

îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin. Dacă abţinerea sau recuzarea priveşte 

întreaga instanţă, problema se soluţionează de instanţa ierarhic superioară. Aceasta, în 

cazul când găseşte întemeiată abţinerea sau recuzarea, desemnează pentru judecarea 

cauzei o instanţă egală în grad cu instanţa în faţa căreia s-a produs abţinerea sau 

recuzarea. 

Dacă avem cauze în care sunt inculpaţi arestaţi preventiv, când se recuză 

întreaga instanţă, instanţa ierarhic superioară competentă să soluţioneze cererea de 

recuzare, înainte de a se pronunţa asupra recuzării, dispune cu privire la arestarea 

preventivă în condiţiile prevăzute de lege. 
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Când pentru soluţionarea abţinerii sau a recuzării nu se poate alcătui completul 

din alţi judecători de la instanţa respectivă, abţinerea sau recuzarea se soluţionează de 

instanţa ierarhic superioară. În cazul în care găseşte întemeiată abţinerea sau 

recuzarea şi, din cauza abţinerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de 

judecată la instanţa competentă să soluţioneze cauza, instanţa ierarhic superioară 

desemnează pentru judecarea cauzei o instanţă egală în grad cu instanţa în faţa căreia 

s-a formulat abţinerea sau recuzarea. 

Este inadmisibilă recuzarea judecătorului chemat să decidă asupra recuzării.  

Încheierea instanţei, de admitere sau respingere a cererilor privind abţinerea 

sau de admitere a recuzării, nu sunt supuse nici unei căi de atac (art. 52 alin. 6 din 

C.pr.pen.). 

În situaţia în care prin încheiere s-a respins recuzarea aceasta poate fi atacată 

numai cu recurs, în termen de 48 de ore din momentul pronunţării şi dosarul se 

înaintează de îndată instanţei de recurs. 

Recursul se judecă în termen de 48 de ore din momentul primirii dosarului, în 

camera de consiliu, cu participarea părţilor. 

Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării (art. 68 C.pr.pen.). 

Abținerea sau recuzarea judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului 

de cameră preliminară se soluționează de un judecător de la aceeași instanță.  

Abținerea sau recuzarea judecătorului care face parte din completul de judecată 

se soluționează de un alt complet de judecată. 

Abținerea sau recuzarea magistratului-asistent se soluționează de completul de 

judecată. 

Abținerea sau recuzarea grefierului se soluționează de judecătorul de drepturi 

și libertăți, de judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de completul de 

judecată. 

Soluționarea abținerii sau recuzării se face, în cel mult 24 de ore, în camera de 

consiliu. Dacă apreciază necesar pentru soluționarea cererii, judecătorul sau 

completul de judecată, după caz, poate efectua orice verificări și poate asculta 

procurorul, subiecții procesuali principali, părțile și persoana care se abține sau a 
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cărei recuzare se solicită. 

În caz de admitere a abținerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele 

îndeplinite ori măsurile dispuse se mențin. 

Încheierea prin care se soluționează abținerea ori recuzarea nu este supusă 

niciunei căi de atac. 

Când pentru soluționarea abținerii sau a recuzării nu poate fi desemnat un 

judecător din cadrul aceleiași instanțe sau, în cazul instanțelor organizate pe secții, 

din cadrul aceleiași secții și nici din cadrul unei secții cu aceeași specializare, cererea 

se soluționează de un judecător de la instanța ierarhic superioară. 

La instanțele care nu sunt organizate pe secții, în cazul în care se admite 

abținerea sau recuzarea și nu se poate desemna un judecător de la instanța competentă 

pentru soluționarea cauzei, judecătorul de la instanța ierarhic superioară desemnează 

o altă instanță egală în grad cu instanța în fața căreia s-a formulat declarația de 

abținere sau cererea de recuzare, din circumscripția aceleiași curți de apel sau din 

circumscripția unei curți de apel învecinate. 

În cazul în care se admite abținerea sau recuzarea, dacă instanța competentă 

pentru soluționarea cauzei este organizată pe secții și nu se poate desemna un 

judecător de la secția corespunzătoare a acestei instanțe, soluționarea cauzei se 

realizează de o altă secție a aceleiași instanțe, care are aceeași specializare. Dacă nu 

există o secție cu aceeași specializare, judecătorul de la instanța ierarhic superioară 

desemnează o altă instanță egală în grad cu instanța în fața căreia s-a formulat 

declarația de abținere sau cererea de recuzare, din circumscripția aceleiași curți de 

apel sau din circumscripția unei curți de apel învecinate. 

Dispozițiile arătate mai sus se aplică în mod corespunzător și în cazul 

soluționării abținerii sau recuzării judecătorului care face parte din completul de 

judecată. 

Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării persoanei care 

efectuează urmărirea penală se soluţionează de către procuror conform dispoziţiilor 

art. 69 C.pr.pen. 

Referitor la procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării 
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procurorului, se face conform dispoziţiilor art. 70 C.pr.pen. în tot cursul procesului 

penal, şi se pronunţă de către procurorul ierarhic superior.  

Declarația de abținere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancțiunea 

inadmisibilității, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de 

procurorul, judecătorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de 

recuzare. 

Procurorul ierarhic superior soluționează cererea în 48 de ore şi se pronunță 

prin ordonanță care nu este supusă niciunei căi de atac. 

Procurorul recuzat poate participa la soluționarea cererii privitoare la măsura 

preventivă și poate efectua acte sau dispune orice măsuri care justifică urgența. 

Cu privire la art. 70 C.pr.pen. Curtea Constituţională prin Decizia nr. 625/2016 

a admis excepția de neconstituționalitate și constată că soluția legislativă cuprinsă în 

dispozițiile art. 70 din Codul de procedură penală, care stabilește că asupra cererii de 

recuzare a procurorului formulată în faza de judecată, în faza camerei preliminare sau 

în fața judecătorului de drepturi și libertăți se pronunță procurorul ierarhic superior 

este neconstituțională. Din această perspectivă, Curtea a observat că vechea 

reglementare prevedea că recuzarea persoanelor care determină constituirea instanței 

- procurorul, magistratul- asistent, grefierul - se soluționează de un alt complet, în 

ședință secretă, deci de către un judecător. Spre deosebire de această măsură 

legislativă, noile dispoziții procesual penale fac o distincție în cadrul procedurii de 

soluționare a recuzării persoanelor care determină constituirea instanței, în funcție de 

calitatea pe care acestea o îndeplinesc. Astfel, potrivit art. 68 alin. (3) din Codul de 

procedură penală, recuzarea magistratului- asistent se soluționează de completul de 

judecată, iar potrivit alin. (4) al aceluiași articol, recuzarea grefierului se soluționează 

de judecătorul de drepturi și libertăți, de judecătorul de cameră preliminară sau, după 

caz, de completul de judecată. În ceea ce privește recuzarea procurorului, Curtea 

reține că noile dispoziții procesual penale nu disting între procedura soluționării 

cererii de recuzare a procurorului în funcție de momentul formulării acesteia. Astfel, 

dispozițiile art. 70 din Codul de procedură penală reglementează, fără a distinge, 

procedura soluționării cererii de recuzare a procurorului atât în cursul urmăririi 
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penale, cât și în cursul judecății. Potrivit dispozițiilor de lege precitate, în tot cursul 

procesului penal, asupra recuzării procurorului se pronunță procurorul ierarhic 

superior, cererea de recuzare adresându-se acestuia, sub sancțiunea inadmisibilității. 

Procurorul ierarhic superior soluționează cererea în 48 de ore, pronunțând o 

ordonanță care nu este supusă niciunei căi de atac. 

Astfel, Curtea a constatat că soluționarea cererii de recuzare a procurorului în 

cursul judecății este dată de legiuitor în competența procurorului ierarhic superior, 

adică unui organ care nu face parte din puterea judecătorească și căruia nu îi este 

conferit atributul înfăptuirii justiției, ci doar al participării la realizarea acesteia. 

Curtea observă că, referitor la rolul procurorului în procesul penal, prin Decizia nr. 23 

din 20 ianuarie 2016, precitată, paragraful 21, a statuat că în dispozițiile cap. VI din 

titlul III al Constituției, consacrat autorității judecătorești, constituantul a reglementat 

toate instituțiile componente ale acesteia - instanțe, Ministerul Public și Consiliul 

Superior al Magistraturii -, dar a recunoscut atributul de înfăptuire a justiției numai 

Înaltei Curți de Casație și Justiție și celorlalte instanțe judecătorești stabilite prin lege 

și că, atât timp cât legiuitorul nu a conferit Ministerului Public atributul înfăptuirii 

justiției, ci doar al participării la realizarea acesteia, acesta nu dobândește 

prerogativele instanțelor. 

 

Strămutarea judecării cauzelor penale  

Strămutarea este un remediu procesual în vederea înlăturării situaţiilor care pun 

în pericol normala desfăşurare a unui proces penal, în care obiectivitatea şi 

imparţialitatea sunt grav ameninţate, fiind necesară strămutarea la o altă instanţă de 

acelaşi grad atunci când imparţialitatea judecătorilor ar putea fi ştirbită datorită 

împrejurărilor cauzei, duşmăniilor locale sau calităţii părţilor. Instituţia strămutării nu 

priveşte faza de urmărire penală, ci numai faza de judecată. 

Conform art. 71 din Codul de procedura penala Înalta Curte de Casație și 

Justiție strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte 

de apel, iar curtea de apel strămută judecarea unei cauze de la un tribunal sau, după 

caz, de la o judecătorie din circumscripția sa la o altă instanță de același grad din 
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circumscripția sa, atunci când există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea 

judecătorilor instanței este afectată datorită împrejurărilor cauzei, calității părților ori 

atunci când există pericol de tulburare a ordinii publice. Strămutarea judecării unei 

cauze de la o instanță militară competentă la o altă instanță militară de același grad se 

dispune de curtea militară de apel, prevederile prezentei secțiuni privind strămutarea 

judecării cauzei de către curtea de apel competentă fiind aplicabile. 

Procedura strămutării 

Strămutarea poate fi cerută de părți, de persoana vătămată sau de procuror şi se 

depune la instanța de unde se solicită strămutarea și trebuie să cuprindă indicarea 

temeiului de strămutare, precum și motivarea în fapt și în drept. 

Cererea se depune la instanța de unde se solicit strămutarea și se înaintează de 

îndată Înaltei Curți de Casație și Justiție sau curții de apel competente împreună cu 

înscrisurile anexate, instanţa competentă putând solicita informații de la președintele 

instanței de unde se solicită strămutarea sau de la președintele instanței ierarhic 

superioare.  

Introducerea unei cereri de strămutare nu suspendă judecarea cauzei. 

În cazul respingerii cererii de strămutare, în aceeași cauză nu mai poate fi 

formulată o nouă cerere pentru aceleași motive. 

Soluționarea cererii de strămutare se face în ședință publică, cu participarea 

procurorului, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii (art. 73 C.pr.pen.), 

iar Înalta Curte de Casație şi Justiţie soluţionează cererea prin sentinţă care nu este 

supusă niciunei căi de atac.  
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5.3. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Cine soluţionează conflictul de competenţă ivit între două sau mai multe 

instanţe de judecată: 

a) instanţa militară ierarhic superioară;  

b) instanţa civilă ierarhic superioară;  

c) instanţa ierarhic superioară comună;  

d) prima instanţă implicată în respectivul conflict de competenţă. 

 

2. Ce se înţelege prin „locul săvârşirii infracţiunii":  

a) locul unde a fost prins făptuitorul;  

b) locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională, în totul sau în parte;  

c) locul unde locuieşte persoana vătămată;  

d) locul unde au fost efectuate actele pregătitoare săvârşirii infracţiunii. 

 

3. În ce condiţii o instanţă sesizată cu judecarea unei infracţiuni de competenţa 

unei instanţe inferioare rămâne competentă a o judeca 

a) calitatea inculpatului nu se schimbă, pe tot parcursul procesului penal;  

b) constatarea necompetenţei a avut loc înainte de efectuarea cercetării 

judecătoreşti;  

c) necompetenţa a fost constată înainte de citirea actului de sesizare;  

d) constatarea necompetenţei a avut loc după efectuarea cercetării judecătoreşti.  

 

4. Ce cale de atac poate fi folosită împotriva încheierea prin care s-a respins 

cererea de recuzare 

a) nu poate fi supusă niciunei căi de atac;  

b) poate fi atacată numai cu contestaţie, în termen de 48 de ore din momentul 

pronunţării;  

c) se poate ataca cu apel sau cu contestaţie odată cu fondul cauzei; 

d) se atacă cu apel, în 5 zile de la data pronunţării. 

 

5. Care este caracterul competenţei materiale 

a) a organelor de cercetare ale poliţiei judiciare este pentru orice infracţiune care nu 

este dată prin lege altor organe;  

b) stabileşte sfera atribuţiilor organelor judiciare penale pe orizontală;  

с) a judecătoriilor este determinată în mod concret; 

d) este prevăzută sub sancţiunea nulităţii relative. 

 

6. Când competenţa instanţei este determinată de calitatea inculpatului, 

instanţa rămâne competentă să judece chiar dacă inculpatul, după 

săvârşirea infracţiunii, nu mai are aceea calitate, când 
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a) infracţiunea este îndreptată contra persoanei;  

b) urmărirea penală a fost efectuată în circumscripţia instanţei respective; 

c) s-a realizat sesizarea instanţei prin rechizitoriul procurorului, pentru infracţiunea 

respectivă;  

d) s-a dat citire actului de sesizare al instanţei. 

 

7. Cererea de strămutare a unei cauze penale: 

a) se adresează Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dacă temeiul strămutării este 

pentru o cauză soluţionată de  curte de apel;  

b) se introduce la parchetul de pe lângă instanţa care a judecat cauza în primă 

instanţă;  

c) se poate introduce numai până la citirea actului de sesizare al primei instanţe de 

judecată;  

d) poate fi introdusă în termen de 10 zile de la pronunţarea hotărârii ori de la 

comunicarea copiei de pe dispozitiv. 

 

8. Când poate fi solicitată strămutarea judecării unei cauze penale 

a) legea prevede pentru infracţiunea judecată pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau 

închisoarea mai mare de 15 ani;  

b) imparţialitatea judecătorilor ar putea fi ştirbită din cauza duşmăniilor locale; 

с) a fost depăşită etapa cercetării judecătoreşti;  

d) nu a fost citit actul de sesizare a instanţei de judecată. 
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Capitolul 6. 

PROBELE ŞI MIJLOACELE DE PROBÃ 

 

 

 

 

6.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt analizate cunoștințele referitoare la probe, 

probatoriu în procesul penal, mijloacele de probă (mijloace legale prin care se 

constată elemente de fapt ce pot servi ca probă în procesul penal) și procedeele 

probatorii (modalitatea legală de obținere a mijlocului de probă). 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 6 ore. 

 

6.2. Conţinut 

 

 

6.2.1. PROBELE (art. 97- 103 C.pr.pen.) 

Noţiunea de probă 

Probele sunt acele elemente de fapt (realităţi, împrejurări, întâmplări) care, 

datorită relevanţei lor informative, servesc la aflarea adevărului şi la justa rezolvare a 

cauzei penale. Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea 

existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o 

şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care 

contribuie la aflarea adevărului în procesul penal. 

Importanţa şi clasificarea probelor 

Importanţa şi valoarea probelor în procesul penal se impun prin evidenţă şi 

necesitate, care le aşază pe primul plan al preocupărilor procesului penal, fiind 

factorul cel mai important şi dificil pentru soluţionarea cauzei penale. Probele sunt 

considerate nervul principal al procesului penal, ele scot adevărul la lumină, pe baza 

lor întemeindu-se hotărârea instanţei. 
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În faza de urmărire penală, organele de urmărire penală strâng probele 

necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la 

stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se 

dispună trimiterea în judecată (art. 100 şi art. 285 C.pr.pen.), strângând probe atât în 

favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului. 

În faza de judecată în cadrul cercetării judecătoreşti se administrează probele 

pe baza cărora s-a întocmit materialul de urmărire penală sau se administrează probe 

noi dacă se consideră necesar. 

Probele nu au valoare mai dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face 

de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în urma examinării tuturor 

probelor administrate, în scopul aflării adevărului (art. 103 alin. 1 C.pr.pen.). 

Cele mai importante categorii de probă sunt: 

• probe privind învinuirea – fapte şi elemente care probează vinovăţia 

suspectului sau inculpatului; 

• probe în apărare – fapte şi elemente care dovedesc nevinovăţia inculpatului 

sau circumstanţiază (atenuează) vinovăţia acestuia.  

Deşi această categorie prezintă o utilitate procesuală în ceea ce priveşte sarcina 

probei, din punct de vedere ştiinţific ea nu poate fi acceptată, deoarece între cele două 

categorii de probe nu există substanţial o demarcaţie netă (o probă din apărare 

corelată cu alte probe poate fi folosită şi la încriminare) 

În raport cu realităţile la care se referă, probele pot fi: 

• preexistente (exemplu: anterior săvârşirii infracţiunii de bigamie, cel care a 

săvârşit-o era legal căsătorit cu o altă persoană); 

• survenite (exemplu: sustragerea unui bun din patrimoniul unei persoane 

constituie o probă întrucât împrejurarea a survenit cu ocazia săvârşirii faptei). 

În funcţie de izvorul lor, probele sunt imediate (sau primare) – probele 

obţinute de la sursa originală (declaraţiile inculpatului cu privire la faptă) şi mediate 

(secundare, derivate), obţinute din alte surse decât cea originală (fotografierea 

amprentelor digitale). 

În funcţie de legătura lor cu obiectul probaţiunii avem:  
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• probe directe – dovedesc nemijlocit vinovăţia sau nevinovăţia suspectului 

sau inculpatului (prinderea în flagrant, conţinutul recunoaşterii suspectului sau 

inculpatului); 

• probe indirecte – dovedesc prin corelarea lor date cu privire la fapta 

săvârşită, la vinovăţia sau nevinovăţia suspectului sau inculpatului (prezenţa 

suspectului la locul faptei poate fi o probă indirectă). 

 

6.2.2. PROBATORIUL ÎN PROCESUL PENAL 

Noţiuni introductive şi obiectul probaţiunii 

Pentru ca procesul penal să se desfăşoare în condiţii normale trebuie ca legea 

procesual penală să reglementeze probele admisibile prin care să se poată soluţiona o 

anumită cauză penală, cine trebuie să aducă aceste probe şi procedura prin care se 

administrează probele. 

Toate aceste acte procesuale şi procedurale prin care se propun şi se invocă 

probele, se admit sau se administrează probe poartă denumirea de probatoriu. 

Obiectul probaţiunii (factum probandum) îl constituie totalitatea faptelor şi 

împrejurărilor de fapt ce trebuie dovedite într-o cauză penală pentru a putea fi just 

soluţionată. 

Astfel, pot constitui obiect al probaţiunii: 

– constatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii; 

– identificarea persoanei care a săvârşit infracţiunea şi a tuturor 

împrejurărilor care demonstrează vinovăţia sau nevinovăţia acesteia; 

– cunoaşterea împrejurărilor în care a fost săvârşită infracţiunea (consecinţele 

infracţiunii, factori care au determinat, înlesnit sau favorizat săvârşirea infracţiunii), 

precum şi circumstanţele atenuante sau agravante ale învinuitului sau inculpatului; 

– date despre părţile în proces. 

Fiecare probă în parte conţine date şi elemente care împreună formează 

obiectul probei (o anumită împrejurare, o întâmplare) şi care prin natura lor pot 

constitui o probă. 
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În raport cu tipul infracţiunii, faptele şi împrejurările care formează obiectul 

probaţiunii sunt diferite de la o cauză la alta. 

Obiectul probei (factum probans) trebuie să privească obiectul probaţiunii 

(factum probandum), această corelaţie făcând posibilă calificarea probei ca fiind 

admisibilă, pertinentă, concludentă şi utilă. 

Potrivit art. 98 C.pr.pen. Constituie obiect al probei: 

a) existența infracțiunii și săvârșirea ei de către inculpat; 

b) faptele privitoare la răspunderea civilă, atunci când există parte civilă; 

c) faptele și împrejurările de fapt de care depinde aplicarea legii; 

d) orice împrejurare necesară pentru justa soluționare a cauzei. 

 

Probele sunt pertinente dacă au legătură cu sfera chestiunilor ce formează 

obiectul probaţiunii, întrucât nu sunt pertinente decât faptele care intră în obiectul 

probaţiunii. Dacă între obiectul probei şi obiectul probaţiunii nu există nici o legătură, 

proba nu este pertinentă. 

O probă pertinentă într-o anumită cauză nu este suficientă dacă nu este şi 

concludentă. 

Proba este concludentă dacă are legătură cu cauza şi este esenţială în 

soluţionarea cauzei. Probele care nu determină în nici un fel soluţia în cauză sunt 

neconcludente. Totdeauna, orice probă concludentă este şi pertinentă, dar nu orice 

probă pertinentă este şi concludentă. 

În toate cazurile, admiterea sau respingerea probelor se face motivat de către 

organele judiciare. 

Conform dispoziţiilor art. 100 alin. 4 C.pr.pen. organele judiciare pot respinge 

o cerere privitoare la administrarea unor probe atunci când: 

a) proba nu este relevantă în raport cu obiectul probațiunii din cauză; 

b) se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul 

probei au fost administrate suficiente mijloace de probă; 

c) proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu; 
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d) proba este imposibil de obținut; 

e) cererea a fost formulată de o persoană neîndreptățită; 

f) administrarea probei este contrară legii. 

Legiuitorul a introdus în dispoziţiile art. 101 principiul loialităţii administrării 

probelor în sensul că este oprit a se întrebuința violențe, amenințări ori alte mijloace 

de constrângere, precum și promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se obține probe. 

Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afectează capacitatea 

persoanei de a-și aminti și de a relata în mod conștient și voluntar faptele care 

constituie obiectul probei. Interdicția se aplică chiar dacă persoana ascultată își dă 

consimțământul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare. 

Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acționează 

pentru acestea să provoace o persoană să săvârșească ori să continue săvârșirea unei 

fapte penale, în scopul obținerii unei probe. 

De asemenea, probele obţinute prin tortură sau probele derivate din acestea nu 

pot fi folosite în cadrul procesului penal, astfel că ele trebuie excluse conform 

dispoziţiilor art. 102 C.pr.pen., precum şi constatarea nulităţii actelor prin care s-a 

dispus sau autorizat administrarea unei probe.  

A se vedea în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 22/2018 referitoare 

la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3), art. 345 alin. (3) și 

art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală (M.Of. partea I nr. 177 din 

26/02/2018) în care s-a statuat că acestea sunt constituționale în măsura în care prin 

sintagma "excluderea probei", din cuprinsul lor, se înțelege și eliminarea mijloacelor 

de probă din dosarul cauzei.  

Aşa cum arătam mai sus, în obiectul probaţiunii intră un ansamblu de fapte şi 

împrejurări cum ar fi: 

a) Fapte şi împrejurări care formează obiectul probaţiunii 

Acestea pot fi fapte sau împrejurări care se referă la fondul cauzei (la 

infracţiune, la persoana făptuitorului, la consecinţele infracţiunii) şi fapte sau 

împrejurări care se referă la normala desfăşurare a procesului penal (necesitatea 
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luării măsurilor de siguranţă, starea sănătăţii suspectului sau inculpatului). 

Putem întâlni fapte şi împrejurări cu ajutorul cărora se rezolvă fondul cauzei: 

faptele principale (res probandae) şi faptele probatorii (res probantes): 

• faptele principale – prin intermediul lor se face dovada existenţei sau 

inexistenţei faptei, a urmărilor ei, a vinovăţiei sau nevinovăţiei făptuitorului; 

• faptele probatorii (indiciile) sunt acelea care, prin informaţiile pe care le 

furnizează, conduc la stabilirea pe cale indirectă a faptului principal. 

b) Faptele auxiliare, similare şi negative 

Faptele sau împrejurările auxiliare nu au legătură directă cu cauza, dar pot fi 

obiect al probaţiunii atunci când ajută la precizarea şi, implicit, la aprecierea probelor 

administrate în cauză. 

Faptele similare sunt faptele de aceeaşi natură cu infracţiunea urmărită, 

săvârşită de suspect sau inculpat anterior (exemplu: împrejurarea că infracţiunea a 

fost săvârşită după acelaşi modus operandi în care presupusul făptuitor a comis 

anterior o infracţiune inedită). Faptele anterioare nu pot constitui obiectul probaţiunii 

în cauză, dar pot fi probate şi reţinute ca o circumstanţă agravantă. 

Faptele negative sunt împrejurări care nu s-au realizat, sunt inexistente şi ele 

nu pot fi probate decât dacă sunt convertite în fapte pozitive. Faptele negative pot fi 

dovedite dacă sunt limitate şi determinate, acestea permiţând transformarea lor în 

fapte pozitive (exemplu: se poate proba că cineva în anumite condiţii de timp şi de 

loc, nu a efectuat o acţiune, prin dovedirea faptului că în acea perioadă se afla în alt 

loc). Faptele negative se dovedesc în acest caz prin fapte pozitive, iar faptele negative 

nedeterminate nu pot fi dovedite niciodată datorită vastităţii lor. 

c) Faptele şi împrejurările care nu pot forma obiect al probaţiunii 

În obiectul probaţiunii nu pot intra faptele şi împrejurările care vin în 

contradicţie cu cunoştinţele ştiinţifice sau cu normele morale. Astfel, nu se admite 

dovedirea unor fapte sau împrejurări care nu sunt posibile (exemplu: moartea unei 

persoane a fost provocată de stafii sau fantome); de asemenea, nu poate fi admisă 

proba că o anumită persoană a săvârşit infracţiunea de folosire a unui minor în scop 
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de cerşetorie deoarece nu are suficiente mijloace de trăi. 

d) Faptele şi împrejurările care nu trebuie dovedite 

Pot exista fapte sau împrejurări pentru care nu este necesară efectuarea de 

probatorii în următoarele cazuri: 

• Prezumţiile legale – nu mai trebuie dovedite faptele cu privire la care există 

prezumţii legale. Acest lucru cu privire la dispensa de probă este prevăzut şi în art. 

1202 C. civ. – prezumţia legală dispensează de orice probă pe acela în favoarea 

căruia este făcută. 

• Prezumţiile legale absolute – pentru care nu se admite nici o probă contrară 

– sunt obligatorii în orice împrejurare (juris et de jure). În acest sens se pot da ca 

exemple: 

– nu poate fi invocată necunoaşterea legii penale; 

– prezumţia lipsei de discernământ a minorilor care nu au împlinit 14 ani (art. 

113 alin. 1 C. pen. – minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal), 

iar această lipsă de discernământ nu mai poate fi dovedită printr-o expertiză medico-

legală psihiatrică; 

• Prezumţiile legale relative pot fi combătute prin probe contrare (prezumţia 

lipsei discernământului la minori între 14-16 ani este relativă şi poate fi înlăturată 

prin proba contrară) şi sunt obligatorii numai până la proba contrară (juris tantum); 

• Faptele evidente şi notorii – faptele a căror existenţă este evidentă, nu mai 

trebuie dovedită (exemplu: nu mai trebuie dovedit că apa unui râu curge de la izvor 

spre vărsare şi nu invers); 

• Faptele notorii sunt cele cunoscute de un cerc larg de persoane, fiind de 

notoritate, iar caracterul notoriu al unui fapt este stabilit de organul judiciar în funcţie 

de împrejurarea căreia i se conferă relevanţă informativă şi de gradul de instrucţie al 

subiectului faţă de care se apreciază notorietatea (exemplu: este de notorietate faptul 

că oraşul Bucureşti este capitala ţării). 

Faptele necontestate sunt împrejurările cu privire la care părţile, de comun 

acord, nu ridică probleme, acceptându-le existenţa sau inexistenţa. În măsura în care 
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aceste fapte sunt esenţiale în rezolvarea cauzei, ele trebuie dovedite; dacă sunt 

neesenţiale, nu se impune dovedirea lor. 

Sarcina probaţiunii 

În literatura judiciară s-a arătat că prin sarcina probaţiunii (onus probandi) se 

înţelege obligaţia procesuală ce revine participanţilor de a dovedi împrejurările care 

formează obiectul probaţiunii, fie datoria celui ce acuză de a indica faptul ce este de 

probat şi de a face dovada acestuia potrivit regulii „actori incubit probatio“fie 

obligaţia administrării probelor în procesul penal. 

Chiar dacă, potrivit art. 99 alin. 3 C.pr.pen., persoana vătămată, suspectul şi 

părţile au dreptul de a propune probe şi cere administrarea lor ajutând în acest sens 

organele judiciare, sarcina administrării probelor în procesul penal aparține în 

principal procurorului, iar în acțiunea civilă, părții civile ori, după caz, procurorului 

care exercită acțiunea civilă în cazul în care persoana vătămată este lipsită de 

capacitate de exercițiu sau are capacitate de exercițiu restrânsă. (art. 99 alin. 1 

C.pr.pen.). 

Propunerea administrării unor probe nu trebuie confundată cu sarcina 

administrării probelor pentru că dacă uneori propunerea pentru probe poate fi făcută 

şi de către una din părţi, sarcina administrării revine numai organelor judiciare. 

În cazul în care o persoană este avertizată asupra consecințelor faptei sale de a  

refuză să pună la dispoziția organului de urmărire penală, instanței, în tot sau în parte, 

datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care i-au fost solicitate în mod 

explicit, în condițiile legii, în vederea soluționării unei cauze, săvârşeşte infracţiunea 

prevăzută de art. 271 C.pen. privind obstrucţionarea justiţiei. 

Prezumţia de nevinovăţie 

Conform art. 23 alin. 11 din Constituţie până la rămânerea definitivă a hotărârii 

judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.  

Şi în art. 99 alin. 2 C.pr.pen. se arată că suspectul sau inculpatul beneficiază de 

prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligat să îşi dovedească nevinovăţia şi are dreptul 

de a nu contribui la propria acuzare. 
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Din textul celor două articole rezultă că, până la declararea vinovăţiei de către 

organele judiciare, suspectul sau inculpatul este prezumat nevinovat. Prezumţia de 

nevinovăţie constă în faptul că nu toate acuzările sunt adevărate, iar sarcina dovedirii 

o au organele judiciare.  

La prezumţia de nevinovăţie trebuie avut în vedere ca legislaţie conexă şi art. 6 

paragraful 2 din CEDO, art. 41 alin. 1 din CDFUE şi Directiva (UE) 2016/343 a 

Parlamentului European şi Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea 

anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces 

în cadrul procedurilor penale.  

Administrarea şi aprecierea probelor 

Administrarea probelor constă în activitatea de a lua la cunoştinţă, şi de a da 

eficacitate juridică în modurile prescrise de lege, despre faptele şi elementele de fapt 

necesare aflării adevărului într-o cauză penală. Astfel, prin administrarea probelor se 

desfăşoară o activitate procesuală complexă de către organele judiciare în colaborare 

cu părţile, constând în îndeplinirea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege cu 

privire la procurarea, verificarea şi preluarea, ca probe ale dosarului, a dovezilor prin 

prisma cărora urmează a fi elucidate faptele şi soluţionată cauza.  

În administrarea probelor există libertatea de a folosi orice probă sau mijloc de 

probă care să conducă la aflarea adevărului şi soluţionarea legală a cauzei. Pentru ca 

această administrare de probe să fie făcută cu respectarea dispoziţiilor legale 

referitoare la drepturile şi interesele părţilor, s-au prevăzut anumite garanţii 

procesuale, astfel, potrivit art. 100 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. în cursul urmăririi penale, 

organul de urmărire penală strânge și administrează probe atât în favoarea, cât și în 

defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere. În cursul judecății, 

instanța administrează probe la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a 

părților și, în mod subsidiar, din oficiu, atunci când consideră necesar pentru 

formarea convingerii sale. 

Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală şi de instanţa 

de judecată, potrivit convingerii lor, formată în urma examinării tuturor probelor 
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administrate şi conducându-se după conştiinţa lor. Aprecierea probelor este operaţia 

finală a activităţii de probaţiune prin care organele judiciare determină măsura în care 

acestea le formează convingerea că faptele şi împrejurările de fapt la care se referă au 

avut sau nu au avut loc în realitate 

Condamnarea se dispune doar atunci când instanța are convingerea că acuzația 

a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă. 

Hotărârea de condamnare, de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a 

aplicării pedepsei nu se poate întemeia în măsură determinantă pe declarațiile 

investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejați. (Art. 103 alin. 2 şi 3 

C.pr.pen.) 

 

6.2.3. MIJLOACELE DE PROBĂ  

Mijloacele de probă sunt acele mijloace legale prin care se constată elemente 

de fapt ce pot servi ca probă în procesul penal.  

În actualul Cod de procedură penală, la art. 97 alin. 2 se arată că proba se 

obține în procesul penal prin următoarele mijloace: 

a) declarațiile suspectului sau ale inculpatului; 

b) declarațiile persoanei vătămate; 

c) declarațiile părții civile sau ale părții responsabile civilmente; 

d) declarațiile martorilor; 

e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, 

mijloace materiale de probă; 

f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege. 

 

Atât probele, cât şi mijloacele de probă au ca scop finalizarea justă a cauzelor 

penale. Declanşarea procesului penal face ca probele să fie administrate prin mijloa-

cele de probă prevăzute de lege. 

Mijloacele de probă prezintă o importanţă deosebită, întrucât, împreună cu 

probele, sunt strâns legate de realizarea regulii de bază a aflării adevărului, cât şi 
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pentru faptul că în cea mai mare parte a procesului penal se pun probleme legate de 

probe şi mijloacele de probă. De aceea trebuie a se stabili dacă fapta există şi de cine 

a fost săvârşită, dacă întruneşte toate elementele constitutive ale unei infracţiuni şi 

dacă făptuitorul răspunde penal pentru fapta sa. 

Mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal, 

cum ar fi metode sau tehnici care afectează capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de 

a relata în mod conştient şi voluntar faptele care constituie obiectul probei (art. 100 

alin. 2 C.pr.pen.) 

 

Declaraţiile părţilor şi ale martorilor 

Pentru a audia în cursul procesului penal legiuitorul a introdus câteva reguli 

generale prevăzute în dispoziţiile art. 104 – 106 şi anume cum pot fi audiate 

suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă 

civilmente, martorii şi interpreţii. 

S-au prevăzut dispoziţii cu privire la audierea prin interpret (art. 105) precum şi 

ca noutate reguli speciale privind ascultarea atunci când o persoană prezintă semne 

vizibile de oboseală excesivă sau simptomele unei boli care îi afectează capacitatea 

fizică ori psihică de a participa la ascultare şi de asemenea că persoana aflată în 

detenţie poate fi audiată prin video-conferinţă, lăsând acest lucru la aprecierea 

organelor judiciare (art. 106 C.pr.pen.) 

Declaraţiile suspectului sau ale inculpatului (art. 107 – 110 C.pr.pen.) 

Audierea suspectului sau inculpatului se face prin întrebările pe care organul 

judiciar le adresează acestuia cu privire la datele de identificare (art. 107), după care 

le comunică drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 108 din Codul penal.  

În acest sens, organul judiciar comunică suspectului sau inculpatului calitatea 

în care este audiat, fapta prevăzută de legea penală pentru săvârșirea căreia este 

suspectat sau pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și încadrarea juridică 

a acesteia. 

Suspectului sau inculpatului i se aduc la cunoștință drepturile prevăzute la art. 

83, precum și următoarele obligații: 
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a) obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se 

atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate emite mandat de aducere 

împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa 

preventivă; 

b) obligația de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a 

adresei, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, citațiile și 

orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile și se consideră că le-a luat 

la cunoștință. 

 În cursul urmăririi penale, înainte de prima audiere a suspectului sau 

inculpatului, i se aduc la cunoștință drepturile și obligațiile prevăzute mai sus. Aceste 

drepturi și obligații i se comunică și în scris, sub semnătură, iar în cazul în care nu 

poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal. 

Organul judiciar trebuie să aducă la cunoștința inculpatului posibilitatea 

încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui acord, ca urmare a recunoașterii 

vinovăției, iar în cursul judecății posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei 

prevăzute de lege, ca urmare a recunoașterii învinuirii.  

Suspectul sau inculpatul este lăsat să declare tot ce dorește referitor la faptă, 

după care i se pot pune întrebări având dreptul să se şi consulte cu avocatul său.  

Declaraţiile suspectului sa inculpatului se consemnează în scris, inclusiv 

întrebările adresate pe parcursul ascultării, menţionându-se cine le-a ascultat şi se 

menţionează de fiecare dată ora începerii şi ora încheierii ascultării (art. 110 alin. 1 

C.pr.pen.)  

În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se 

înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu 

este posibilă, acest lucru se consemnează în declarația suspectului sau inculpatului, cu 

indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă. (art. 110 

alin. 5 C.pr.pen.) 

Audierea persoanei vătămate, a părţii civile  şi a părţii responsabile 

civilmente ( art. 111-113 C.pr.pen. ) 

Pentru aflarea adevărului, declaraţiile persoanei vătămate, a părţii civile  şi a 
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părţii responsabile civilmente pot aduce elemente de fapt sau împrejurări care pot 

servi ca probă cu privire la fapta comisă, la persoana făptuitorului, la modul de 

comitere al faptei, numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurări 

ce rezultă din ansamblul probelor existente la dosar. 

Audierea persoanei vătămate se face prin aducerea la cunoştinţă a drepturilor şi 

obligaţiilor prevăzute de art. 111 alin. 2, iar în cursul urmăririi penale audierea se 

poate înregistra prin mijloace tehnice audio sau audio-video numai atunci când 

organul de urmărire penală consideră necesar, iar înregistrarea este posibilă.  

Dacă persoana vătămată are nevoie specifice de protecţie, organul judiciar 

poate lua asemenea măsuri şi numai dacă acesta apreciază că nu se aduc atingere 

bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor. 

Legiuitorul a prevăzut dispoziţii referitoare şi la audierea persoanelor vătămate 

care sunt victime ale infracţiunii de violenţă în familie, de viol, agresiune sexuală, 

precum şi modalităţile prin care audierea să nu aducă atingere asupra stării 

emoţionale a acestora. (A se vedea în acest sens dispoziţiile art. 111 C.pr.pen.) 

Declaraţia dată de persoana vătămată chiar înainte de începerea urmăririi 

penale poate fi folosită ca mijloc de probă. 

Modul de audiere al părţii civile şi al părţii responsabile civilmente este 

asemănător cu cel al persoanei vătămate cuprins în dispoziţiile art. 111 alin. 1, 3 şi 4 

C.pr.pen. şi li se aduc la cunoștință drepturile prevăzute la art. 112 alin. 2 C.pr.pen. 

Dacă există situaţii în care sunt necesare protecţia persoanei vătămate şi a părţii 

civile se aplică art. 113 C.pr.pen., acestea fiind asemănătoare cu îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de lege referitoare la statutul de martor ameninţat sau vulnerabil 

ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii organului de urmărire penală. 

  

Audierea martorilor (art. 114 – 124 Cod pr.pen.) 

Martorul este orice persoană care are cunoştinţă despre fapte sau împrejurări de 

fapt care constituie probă într-o cauză penală. Martorul are următoarele obligaţii (art. 

114 alin. 2): 

a) de a se prezenta în fața organului judiciar care a citat-o la locul, ziua și ora 
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arătate în citație; 

b) de a depune jurământ sau declarație solemnă în fața instanței; 

c) de a spune adevărul. 

Pot fi audiate în calitate de martor și persoanele care au întocmit procese-

verbale în temeiul art. 61 și 62 C.pr.pen.. 

Ca element de noutate, în Codul de procedură penală s-a prevăzut că citarea 

unei persoane în calitate de martor pentru a da declaraţii trebuie să aibă capacitatea de 

a fi martor în sensul că persoanele care se află într-o situație ce pune la îndoială, în 

mod rezonabil, capacitatea de a fi martor pot fi audiate doar atunci când organul 

judiciar constată că persoana este capabilă să relateze în mod conștient fapte și 

împrejurări de fapt conforme cu realitatea. Pentru a decide cu privire la capacitatea 

unei persoane de a fi martor, organul judiciar dispune, la cerere sau din oficiu, orice 

examinare necesară, prin mijloacele prevăzute de lege. (art. 115 C.pr.pen.) 

Martorul este audiat numai cu privire la fapte sau împrejurări care constituie 

obiectul probaţiunii. Nu este obligat să relateze fapte sau împrejurări ce constituie 

secret profesional, numai dacă persoana îndreptăţită sau autoritatea competentă îşi 

exprimă acordul în acest sens.    

Există anumite persoane care au dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate 

de martori şi anume (art. 117 C.pr.pen.):  

-  soțul, ascendenții și descendenții în linie directă, precum și frații și surorile 

suspectului sau inculpatului; 

- persoanele care au avut calitatea de soț al suspectului sau al inculpatului.  

Prin Decizia nr. 652/2017 a CCR s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a 

art. 117 alin. 1 lit. a şi b în sensul că pot refuza să fie audiate în calitate de martori şi 

persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi, cum ar fi: 

logodnicul/logodnica, concubinul/concubina. 

O chestiune esenţială este aceea că martorul are dreptul de a nu se acuza în 

declaraţia dată. 

Dispoziţiile referitoare la întrebările privind persoana martorului, comunicarea 

drepturilor şi obligaţiilor, jurământul şi declaraţia solemnă a martorului, modul de 

https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43409309&d=2018-03-10#p-43409309
https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43409321&d=2018-03-10#p-43409321
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audiere al martorului, consemnarea declaraţiilor şi cauzele speciale de audiere a 

martorului (minor în vârstă până la 14 ani) sunt prevăzute în dispoziţiile art. 119 – 

124 C.pr.pen.  

Pentru situaţiile în care există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea 

corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ori a unui 

membru de familie al acestuia sunt puse în pericol, legiuitorul a prevăzut în 

dispoziţiile art. 125 – 130 C.pr.pen. dispoziţii referitoare la martorul ameninţat, 

măsurile de protecţie care se pot lua în timpul urmăririi penal, în cursul judecăţii, cum 

se face audierea martorului protejat şi atunci când se instituie acordarea statutului de 

martor vulnerabil (celui care a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni 

sau martorul minor)  

Înscrisurile, rapoartele de expertiză sau constatare, procesele verbale, 

fotografii şi mijloacele materiale de probă  

Cu privire la înscrisurile şi procesele-verbale ca mijloace de probă arătăm că 

acestea sunt prevăzute în dispoziţiile art. 198 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. şi anume:  

- Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă, din conținutul lor, rezultă 

fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului. 

- Procesul-verbal ce cuprinde constatările personale ale organului de urmărire 

penală sau ale instanței de judecată este mijloc de probă. Procesele-verbale 

întocmite de organele prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a) -c) constituie acte de 

sesizare a organului de urmărire penală și nu au valoarea unor constatări de 

specialitate în procesul penal.  

Conţinutul şi forma procesului-verbal sunt prevăzute în dispoziţiile art. 199 

C.pr.pen.. 

Referitor la fotografiile şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau alte 

persoane arătăm că organele de urmărire penală pot dispune fotografierea și luarea 

amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane cu privire la care există o 

suspiciune că au legătură cu fapta comisă sau că au fost prezente la locul faptei, chiar 

și în lipsa consimțământului acestora. 

Organul de urmărire penală poate autoriza să se dea publicității fotografia unei 
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persoane, când această măsură este necesară pentru stabilirea identității persoanei sau 

în alte cazuri în care publicarea fotografiei prezintă importanță pentru buna 

desfășurare a urmăririi penale. 

Dacă este necesară identificarea amprentelor ce au fost găsite pe anumite 

obiecte sau a persoanelor care pot fi puse în legătură cu fapta ori locul comiterii 

faptei, organele de urmărire penală pot dispune luarea amprentelor persoanelor despre 

care se presupune că au intrat în contact cu acele obiecte, respectiv fotografierea 

acelora despre care se presupune că au avut legătură cu fapta comisă sau au fost 

prezente la locul faptei. (art. 196 alin. 1 – 3 C.pr.pen.) 

Mijloacele materiale de probă sunt acele obiecte care conţin sau poartă o urmă 

a faptei săvârşite, precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului. 

Atunci când avem obiecte folosite sau au fost destinate să servească la săvârşirea unei 

infracţiuni, precum şi obiectele care sunt produsul infracţiunii, acestea sunt 

considerate corpuri delicte  şi constituie mijloace materiale de probă.   

Expertiza constituie un procedeu de probaţiune cu ajutorul căruia se operează 

asupra anumitor mijloace de probă a căror corectă folosire nu ar fi posibilă fără 

cunoaşterea exactă a valorii lor probatorii. 

Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau 

evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanță pentru aflarea adevărului 

în cauză este necesară și opinia unui expert. 

Expertiza se dispune la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire 

penală, prin ordonanță motivată, iar în cursul judecății se dispune de către instanță, 

prin încheiere motivată. 

Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea 

faptelor și împrejurărilor supuse evaluării și a obiectivelor care trebuie lămurite de 

expert. 

Expertiza poate fi efectuată de experți oficiali din laboratoare sau instituții de 

specialitate ori de experți independenți autorizați din țară sau din străinătate, în 

condițiile legii. 

Expertiza și examinarea medico-legală se efectuează în cadrul instituțiilor 
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medico-legale. 

Ordonanța organului de urmărire penală sau încheierea instanței prin care se 

dispune efectuarea expertizei trebuie să indice faptele sau împrejurările pe care 

expertul trebuie să le constate, să le clarifice și să le evalueze, obiectivele la care 

trebuie să răspundă, termenul în care trebuie efectuată expertiza, precum și instituția 

ori experții desemnați. 

În domeniile strict specializate, dacă pentru înțelegerea probelor sunt necesare 

anumite cunoștințe specifice sau alte asemenea cunoștințe, instanța ori organul de 

urmărire penală poate solicita opinia unor specialiști care funcționează în cadrul 

organelor judiciare sau în afara acestora. Dispozițiile relative la audierea martorului 

sunt aplicabile în mod corespunzător. 

La efectuarea expertizei pot participa experți independenți autorizați, numiți la 

solicitarea părților sau subiecților procesuali principali. 

Când există pericol de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a 

unor situații de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări 

ale cauzei, organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanță efectuarea unei 

constatări. 

Constatarea este efectuată de către un specialist care funcționează în cadrul 

organelor judiciare sau din afara acestora. 

Certificatul medico-legal are valoarea unui raport de constatare. 

După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că 

este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt 

contestate, se poate dispune efectuarea unei expertize. 

Cu privire la expertiza ca mijloc de probă, dispoziţiile art. 173 – 183 din Codul 

de procedură penală, arată cum se face numirea expertului, incompatibilitatea 

expertului, drepturile şi obligaţiile expertului, modalitatea prin care un expert poate fi 

înlocuit, procedura efectuării expertizei, modul cum se redactează şi se încheie un 

raport de expertiză, audierea expertului atunci când este cazul fie în cursul urmăririi 

penale fie al judecăţii, modul cum se face un supliment de expertiză dacă este necesar 

sau când se efectuează o nouă expertiză, precum şi alte aspecte necesare lămuririi 
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anumitor situaţii din expertiză.  

Un loc aparte îl reprezintă mijlocul de probă al expertizei medico-legale 

psihiatrice care se dispune potrivit art. 184 din Codul de procedură penală atunci când 

avem o infracţiune comisă de minori între 14 şi 16 ani, pentru anumite infracţiuni 

grave sau atunci când organul de urmărire penală sau instanţa au o îndoială asupra 

discernământului suspectului sau inculpatului în momentul săvârşirii faptei.  

În caz de moarte violentă se poate dispune tot ca mijloc de probă autopsia 

medico-legală prevăzută la art. 185, exhumarea unui cadavru în vederea stabilirii 

felului şi cauzei morţii şi a identificării acestuia. 

Se mai pot dispune autopsia medico-legală a fetusului sau a nou născutului, 

expertiza toxicologică, examinarea medico-legală a persoanei, examinarea fizică şi  

expertiza genetică aşa cum este prevăzută în dispoziţiile art. 186 – 191 C.pr.pen.   

În procesul penal se poate folosi orice alt mijloc de probă care nu este interzis 

prin lege. 

 

6.2.4. Procedeele probatorii – reglementate în art. 97 alin. 3 Cod procedură penală 

reprezentând modalitatea legală de obţinere a mijlocului de probă. Ele nu se confundă 

cu mijloacele de probă întrucât reprezintă moduri de a proceda la obţinerea mijlocului 

de probă cum ar fi: 

- interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la 

distanţă; (art. 138 – art. 147 C.pr.pen.) 

- utilizarea investigatorilor sub acoperire; (art. 148 – art. 150 

C.pr.pen.) 

- cercetarea la faţa locului şi reconstituirea; (art. 192 – art. 195 

C.pr.pen.) 

- audierea suspectului sau inculpatului prin înregistrarea de 

mijloace tehnice audio sau audio-video; 

- activitatea de fotografiere sau luarea amprentelor suspectului;  

- obţinerea înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă care 

presupun ca procedee probatorii percheziţia, ridicarea de obiecte şi înscrisuri, 
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reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale; 

- participarea inculpatului privat de libertate la şedinţa de judecată 

prin procedeul videoconferinţei de la locul de deţinere (art. 106 alin. 2 Cod 

procedură penală, art. 204 alin. 7 Cod procedură penală, art. 364 alin. 1 Cod 

procedură penală). 

Deşi rapoartele de expertiză sau de constatare, constatările medico-legale şi 

procesele-verbale sunt trecute în cadrul mijloacelor de probă ele de fapt, în realitate, 

sunt procedee probatorii întrucât prin acestea se relatează existenţa unor probe şi 

căpătând caracterul de mijloc de probă ca orice înscris. 

 

 

 

 

6.3. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Calitatea de martor în cadrul procesului penal nu poate fi dobândită de: 

a) rudele apropiate ale suspectului sau inculpatului;  

b) soţul suspectului sau inculpatului;  

c) minorii;  

d)  partea civilă şi partea responsabilă civilmente. 

 

2. Ce consecinţe juridice suportă inculpatul care refuză să dea declaraţii în faţa 

organelor de cercetare penală: 

a) constituie infracţiunea de mărturie mincinoasă;  

b) va fi sancţionată de către procuror prin aplicarea unei amenzi judiciare;  

c) nu atrage nici o sancţiune; inculpatul nu poate fi obligat să dea declaraţii, darea 

declaraţiilor reprezentând un drept al său şi nu o obligaţie;  

d) reprezintă o probă directă care conduce la reţinerea vinovăţiei penale a 

inculpatului. 

 

3. În cadrul procesul penal, nu poate fi ascultat ca martor 

a) soţul inculpatului;  

b) persoana obligată a păstra secretul profesional, în legătură cu faptele şi 

împrejurările de care a luat cunoştinţă în exerciţiul profesiei, fără încuviinţarea 

persoanei sau a organizaţiei faţă de care este obligată a păstra secretul;  

c) fiul inculpatului;  

d) minorul sub 14 ani. 

 

4. Cum pot fi definite faptele principale: 
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a) probe indirecte, întrucât prin informaţiile furnizate conduc la stabilirea pe cale 

indirectă a faptelor principale;  

b) probele cunoscute de un cerc foarte larg de persoane;  

c) probe directe, prin intermediul lor putându-se face dovada existenţei sau 

inexistenţei faptei, urmările ei socialmente periculoase şi vinovăţia sau nevinovăţia 

făptuitorului;  

d) probele care, deşi nu se referă la dovedirea împrejurărilor unei cauze, pot furniza 

informaţii privind rezolvarea acelei cauze. 

 

5. Care este modalitatea de a se dispune efectuarea comisiei rogatorie: 

a) de către organul de urmărire penală prin ordonanţă sau instanţa de judecată prin 

încheiere;  

b) de către instanţa de judecată, prin sentinţă de învestire;  

c) de către organul de urmărire penală, prin rechizitoriu;  

d) de către părţi, prin intermediul apărătorului ales sau desemnat din oficiu. 

 

6. Cine dispune efectuarea percheziţiei domiciliare în cursul urmăririi penale: 

a) organul de cercetare penală; 

b) procuror;  

c) judecătorul de drepturi şi libertăţi;  

d) organele de cercetare penală desemnate de către şeful comenduirii de garnizoană. 

 

7. Când este obligatorie expertiza medico-legală psihiatrică:  

a) când este necesară o examinare corporală asupra suspectului ori persoanei 

vătămate pentru a constata pe corpul acestora existenţa urmelor infracţiunii;  

b) în caz de moarte violentă; 

c) când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoială asupra 

discernământului  suspectului sau inculpatului;  

d) în cauzele în care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. 

 

8. În cadrul procesului penal, expertul depune jurământ? 

a) nu; jurământul este un aspect specific procedurii de audiere a martorilor;  

b) da, în ipoteza în care expertul este recomandat de către părţi;  

c) da, în ipoteza în care se dispune chemarea expertului spre a da explicaţii verbale 

asupra raportului de expertiză;  

d) da, la termenul fixat spre a se aduce la cunoştinţa părţilor şi expertului despre 

obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă. 

 

9. Cui se adresează comisia rogatorie: 

a) instanţei ierarhic superioare; 

b) instanţei ierarhic inferioare;  

c) numai unui organ sau unei instanţe egale în grad;  

d) instanţei competente potrivit art. 30 alin. 1 C. pr. pen. 
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c. Anastasiu Crisu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura Hamangiu, 

București, 2016; 

d. M. Udroiu (coord.), Codul de procedura penala. Comentariu pe articole, Ed. 
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h. Prof. Univ. Dr. Petre Buneci, Drept procesual penal. Partea Generală, Ed. 

Mustang, Bucureşti, 2012;  

i. Prof. Univ. Dr. Petre Buneci, Drept procesual penal. Partea Specială, Ed. 

Mustang, Bucureşti, 2012;  

j. Buneci Petre – Drept procesual penal. Partea generală, Editura Universitară, 

București, 2008 

k. Buneci Petre – Drept procesual penal. Partea specială, Editura Universitară, 

București, 2009 

l. Neagu Ion – Tratat de procedură penală, Partea generală, Ediția a II-a 

revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2010 

m. Neagu Ion – Tratat de procedură penală, Partea specială, Ediția a II-a 

revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2010 
 

 

6.5. Teme de control 

Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați un mijloc material 

de probă sau un procedeu probatoriu la alegere 
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Capitolul 7. 

MÃSURILE PREVENTIVE ŞI ALTE MÃSURI PROCESUALE 

 

 

 

 

7.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate măsurile procesuale, respectiv 

măsurile preventive (reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune, 

arestul la domiciliu și arestarea preventivă) și alte măsuri procesuale (obligarea 

provizorie la tratament medical, internarea medicală provizorie, măsurile asiguratorii, 

restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii) 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 4 ore. 

 

7.2. Conţinut 

 

 

7.2.1. NOŢIUNI PRIVIND MĂSURILE PROCESUALE 

Măsurile procesuale sunt mijloace prevăzute de Codul de procedură penală 

pentru a asigura normala desfăşurare a procesului penal în vederea realizării scopului 

acestuia, putând fi luate atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată. Ca 

instituţii de drept procesual, ele sunt puse la dispoziţia organelor judiciare şi constau 

în anumite privaţiuni sau constrângeri, personale sau reale determinate de condiţiile şi 

împrejurările în care se desfăşoară procesul penal. Funcţionalitatea lor este de a 

preveni sau înlătura împrejurările (situaţiile) care împiedică realizarea în bune 

condiţii a procesului penal. 

Intervenţia reală şi efectivă a măsurilor procesuale (care au un caracter adiacent 

activităţii principale) se manifestă numai dacă în procesul penal apar dificultăţi sau 
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situaţii a căror evitare impune luarea lor. Este posibil ca desfăşurarea cauzei penale să 

nu necesite luarea unor măsuri procesuale ceea ce demonstrează că instituţia nu intră 

în mod obligatoriu în fondul principal al activităţilor legate de rezolvarea pricinii. 

Măsurile procesuale au şi un caracter provizoriu, ele putând fi revocate în 

momentul în care dispar împrejurările care au impus luarea acestora.  

Există unele situaţii în care aceste măsuri se menţin o anumită perioadă de timp 

după stingerea procesului penal (exemplu: art. 315 alin. 2 lit. a  şi art. 397 alin. 5 

C.pr.pen. – menţinerea măsurilor asiguratorii privind reparaţiile civile; acestea se vor 

considera desfiinţate dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei 

civile în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei de clasare)  

 

7.2.2. MĂSURILE PREVENTIVE 

Aspecte generale privind măsurile preventive 

Măsurile preventive sunt măsuri procesuale care pot fi luate de organele 

judiciare în cursul desfăşurării procesului penal. Aceste măsuri se împart în: măsuri 

preventive privative de libertate (reţinerea, arestul la domiciliu şi arestarea 

preventivă) şi măsuri preventive restrictive de libertate (controlul judiciar, controlul 

judiciar pe cauţiune). 

Măsurile preventive sunt instituţii de drept procesual penal cu caracter de 

constrângere, prin care suspectul sau inculpatul este împiedicat să întreprindă anumite 

activităţi care s-ar răsfrânge negativ asupra desfăşurării procesului penal sau asupra 

atingerii scopului acestuia. 

Scopul măsurilor preventive (art. 202 C.pr.pen.) este de a asigura buna 

desfășurare a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a 

inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârșirii unei 

alte infracțiuni. 

Luarea şi verificarea măsurilor preventive 

Potrivit dispoziţiilor art. 23 din Constituţia României şi art. 7 C.pr.pen. în tot 

cursul procesului penal libertatea persoanei şi siguranţa este garantată. 
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Libertatea persoanei (suspect şi inculpat) reprezintă starea firească în timpul 

procesului penal, iar măsurile preventive se iau numai în caz de excepţie. 

Din acest motiv luarea măsurilor preventive este permisă numai în cazurile şi 

condiţiile strict prevăzute de lege, iar pentru respectarea dispoziţiilor legale ce 

vizează libertatea sau restrângerea libertăţii suspectului sau inculpatului au fost 

instituite diferite garanţii procesuale. Pentru luarea măsurilor preventive trebuie 

realizate cumulativ următoarele condiţii generale: 

- există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă 

că o persoană a săvârșit o infracțiune;  

- nu există o cauză care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea 

acțiunii penale; 

- măsura preventivă este proporțională cu gravitatea acuzației aduse 

persoanei față de care este luată;  

- măsura preventivă este necesară pentru realizarea scopului urmărit prin 

dispunerea acesteia. 

Prin probă se înţelege orice element de fapt care serveşte la constatarea 

existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o 

şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru soluţionarea cauzei, iar indiciile 

temeinice sunt atunci când din datele existente în cauză rezultă presupunerea că 

persoana faţă de care se efectuează urmărirea penală a săvârşit fapta. 

Organul competent a lua o măsură preventivă şi actul prin care se dispune 

se face potrivit art. 203 C.pr.pen., în sensul că măsura reţinerii poate fi luată faţă de 

suspect sau inculpat de organul de cercetare penală sau de către procuror numai în 

cursul urmăririi penale, măsura controlului judiciar sau pe cauţiune poate fi luată 

numai de procuror faţă de inculpat pe cursul urmăririi penale numai de procuror şi 

judecătorul de drepturi şi libertăţi, în procedura de cameră preliminară de judecătorul 

de la această cameră, iar în cursul judecăţii de către instanţa de judecată.  

Actele prin care se iau aceste măsuri la urmărirea penală se fac prin ordonanţa 

procurorului sau încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi, iar la camera 
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preliminară şi instanţa fondului prin încheiere motivată.  

 Măsura în cursul urmăririi penale şi a procedurii de cameră preliminară se 

soluţionează în cameră de consiliu, iar contestaţia împotriva încheierii judecătorului 

de drepturi şi libertăţi se judecă tot în camera în consiliu (a se vedea Recursul în 

interesul legii, Decizia nr. 4/2014 a ICCJ).   

Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra 

măsurilor preventive în cursul urmăririi penale este prevăzută în dispoziţiile art. 

204 C.pr.pen. 

Astfel, împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi și libertăți 

dispune asupra măsurilor preventive, inculpatul și procurorul pot formula contestație, 

în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la comunicare. Contestația 

se depune la judecătorul de drepturi și libertăți care a pronunțat încheierea atacată și 

se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de drepturi și libertăți de la 

instanța ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare. 

Contestațiile împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi și libertăți 

de la Înalta Curte de Casație și Justiție dispune asupra măsurilor preventive se 

soluționează de un complet compus din judecători de drepturi și libertăți de la Înalta 

Curte de Casație și Justiție. Contestația formulată împotriva încheierii prin care s-a 

dispus luarea sau prelungirea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat 

încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare şi se soluţionează în 

termen de 5 zile de la înregistrare. 

Contestația formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus 

respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive, revocarea unei măsuri 

preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se 

soluționează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior. 

 Potrivit Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 25/2008 privind 

examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 

03/06/2009, dispozițiile art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de procedură penală 

anterior se interpretau în sensul că: 1. sintagma folosită de legiuitor "înainte de 
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expirarea duratei arestării preventive dispuse anterior încheierii atacate" are caracter 

imperativ, și nu de recomandare. Având în vedere că sintagma a fost preluată prin art. 

204 alin. (5) și în noul Cod de procedură penală, interpretarea de la punctul 1 al 

deciziei își menține valabilitatea. 

Împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară de la 

instanța sesizată cu rechizitoriu dispune asupra măsurilor preventive (art. 205 

C.pr.pen), inculpatul și procurorul pot formula contestație, în termen de 48 de ore de 

la pronunțare sau, după caz, de la comunicare. Contestația se depune la judecătorul de 

cameră preliminară care a pronunțat încheierea atacată și se înaintează, împreună cu 

dosarul cauzei, judecătorului de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară, 

în termen de 48 de ore de la înregistrare. Contestațiile împotriva încheierilor prin care 

judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție dispune în 

procedura camerei preliminare asupra măsurilor preventive se soluționează de un alt 

complet al aceleiași instanțe, în condițiile legii. 

Contestația formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau 

menținerea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a 

acesteia nu este suspensivă de executare.  

Contestația formulată de inculpat se soluționează în termen de 5 zile de la 

înregistrare, iar contestația formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a 

dispus revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o 

altă măsură preventivă se soluționează înainte de expirarea duratei măsurii preventive 

dispuse anterior. În toate cazurile, este obligatorie acordarea asistenței juridice pentru 

inculpat de către un avocat, ales sau numit din oficiu. 

Împotriva încheierilor prin care instanța dispune, în primă instanță, 

asupra măsurilor preventive (art. 206 C.pr.pen.) inculpatul și procurorul pot 

formula contestație, în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la 

comunicare. Contestația se depune la instanța care a pronunțat încheierea atacată și se 

înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanței ierarhic superioare, în termen de 48 

de ore de la înregistrare. Încheierile prin care Înalta Curte de Casație și Justiție 

dispune în primă instanță asupra măsurilor preventive pot fi contestate la completul 
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competent de la Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Contestația se soluționează în ședință publică, cu participarea procurorului și 

cu citarea inculpatului. 

Contestația formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau 

menținerea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a 

acesteia nu este suspensivă de executare. 

Contestația formulată de inculpat se soluționează în termen de 5 zile de la 

înregistrare. 

Contestația formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus 

revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă 

măsură preventivă se soluționează înainte de expirarea duratei măsurii preventive 

dispuse anterior. 

 

Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară şi 

în cursul judecăţii (art. 207 – 208 C.pr.pen.). 

Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului față de care s-a 

dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează 

judecătorului de cameră preliminară de la instanța competentă, cu cel puțin 5 zile 

înainte de expirarea duratei acesteia. 

Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se mențin sau 

există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră 

preliminară dispune prin încheiere menținerea măsurii preventive față de inculpat, 

dacă constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea 

măsurii arestării preventive și nu există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în 

care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, 

judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia și 

punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză. 

În tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră 

preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă 

subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive și a măsurii 
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arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea 

acestor măsuri.  

Judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, 

verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile 

care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe 

cauțiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea acestei măsuri.  

În cursul judecăţii, instanța de judecată verifică din oficiu dacă subzistă 

temeiurile care au determinat luarea, prelungirea sau menținerea măsurii preventive, 

înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului. 

În tot cursul judecății, instanța, din oficiu, prin încheiere, verifică periodic, dar 

nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat menținerea 

măsurii arestării preventive și a măsurii arestului la domiciliu dispuse față de inculpat 

sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea acestor măsuri.  

În tot cursul judecății, instanța verifică, prin încheiere, din oficiu, periodic, dar 

nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii 

controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune sau dacă au apărut temeiuri 

noi, care să justifice menținerea acestei măsuri.  

 

7.2.3. Încetarea de drept a măsurilor preventive 

 Potrivit art. 241 C.pr.pen. măsurile preventive încetează de drept:  

a) la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare 

ori, în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății în primă instanță, la împlinirea 

duratei maxime prevăzute de lege; 

Potrivit Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 7/2006, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 475 din 01 iunie 2006, neverificarea de către instanță, în cursul 

judecății, a legalității și temeiniciei arestării preventive:- a inculpatului major înainte 

de împlinirea duratei de 60 de zile, la care se referă art. 160b alin. 1 din CPP anterior 

[art. 241 alin. 1 lit. a) CPP actual],- a inculpatului minor cu vârsta între 14 și 16 ani 

înainte de expirarea duratei de 30 de zile prevăzute în art. 160h alin. 2 din CPP 



120 

 

anterior [art. 207 alin. 6 CPP actual] și- a inculpatului minor mai mare de 16 ani 

înainte de expirarea duratei de 40 de zile prevăzute în art. 160h alin. 3 din CPP 

anterior [ art. 208 alin. (4) CPP actual], atrage încetarea de drept a măsurii arestării 

preventive luate față de inculpați și punerea lor de îndată în libertate. Dispozițiile 

Deciziei nr. 7/2006, își mențin carcaterul obligatoriu pentru instanțe în condițiile în 

care dispozițiile corespondente din Cod de procedură penală actual prevăd cazuri 

identice de încetare de drept cu cele asupra cărora curtea le-a interpretat prin prezenta 

decizie. 

b) în cazurile în care procurorul dispune o soluție de netrimitere în judecată ori 

instanța de judecată pronunță o hotărâre de achitare, de încetare a procesului penal, de 

renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei ori o pedeapsă cu 

amendă, care nu însoțește pedeapsa închisorii, chiar nedefinitivă; 

c) la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus condamnarea 

inculpatului; 

d) în alte cazuri anume prevăzute de lege. 

Arestarea preventivă și arestul la domiciliu încetează de drept și în următoarele 

situații: 

a) la pronunțarea în primă instanță a unei hotărâri de condamnare cu 

suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau la o pedeapsă cu închisoare cel 

mult egală cu durata reținerii, arestului la domiciliu și arestării preventive ori, după 

caz, a unei hotărâri prin care s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate; 

b) în apel, dacă durata măsurii a atins durata pedepsei pronunțate în hotărârea 

de condamnare. 

Organul judiciar care a dispus această măsură sau, după caz, procurorul, 

judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară ori instanța de 

judecată în fața căreia se află cauza constată, prin ordonanță sau încheiere, din oficiu, 

la cerere sau la sesizarea administrației locului de deținere, încetarea de drept a 

măsurii preventive, dispunând, în cazul celui reținut sau arestat preventiv, punerea de 

îndată în libertate, dacă nu este reținut ori arestat în altă cauză. 

Judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau 
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instanța de judecată se pronunță, prin încheiere motivată, asupra încetării de drept a 

măsurii preventive chiar și în lipsa inculpatului. Asistența juridică a inculpatului și 

participarea procurorului sunt obligatorii. 

Persoanei față de care s-a dispus măsura preventivă, precum și tuturor 

instituțiilor cu atribuții în executarea măsurii li se comunică de îndată câte o copie de 

pe ordonanța sau încheierea prin care organul judiciar constată încetarea de drept a 

măsurii preventive. 

 

În situaţiile în care au încetat temeiurile care au determinat ori au apărut 

împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, acestea pot fi revocate sau 

înlocuite cu alte măsuri preventive mai uşoare. Ele pot fi înlocuite şi cu o măsură 

preventivă mai grea dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru luarea acesteia (A se vedea 

în acest sens dispoziţiile art. 242 C.pr.pen.)   

  

7.2.4. Categoriile măsurilor preventive 

Reţinerea  

Conform dispoziţiilor art. 209 C.pr.pen., măsura reţinerii poate fi luată de 

procuror ori de organul de cercetare penală faţă de o persoană (suspect sau inculpat), 

numai după ascultarea acestuia, în prezenţa apărătorului dacă sunt probe sau indicii 

temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. 

Reţinerea se poate face pe cel mult 24 de ore, nu se include timpul necesar 

conducerii suspectului sau inculpatului la sediul organului judiciar.   

Suspectul sau inculpatul are dreptul de a-și încunoștința personal avocatul ales 

sau de a solicita organului de cercetare penală ori procurorului să îl încunoștințeze pe 

acesta. Modul de realizare a încunoștințării se consemnează într-un proces-verbal. 

Exercitarea dreptului de a face personal încunoștințarea nu se poate refuza decât 

pentru motive temeinice, care vor fi consemnate în procesul-verbal. 

Avocatul ales are obligația de a se prezenta la sediul organului judiciar în 

termen de cel mult două ore de la încunoștințare. În caz de neprezentare a avocatului 
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ales, organul de cercetare penală sau procurorul numește un avocat din oficiu. 

Reţinerea se dispune prin ordonanţă şi poate fi contestată prin plângere înainte 

de expirarea duratei acesteia. 

Procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța 

competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive față de inculpatul reținut, cu 

cel puțin 6 ore înainte de expirarea duratei reținerii acestuia. 

La această măsura a se avea în vedere dispoziţiile art. 25 alin. 3 şi 8 din 

Constituţia României; art. 5 paragraful 2 din CEDO; art. 45 şi art. 100 din Legea nr. 

302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală; Ordinul 

comun nr. 1274/C/111/2037/1123/C/2017 al ministrului justiţiei, ministrului 

afacerilor interne, preşedintele ICCJ şi procurorului general al Parchetului de pe 

lângă ICCJ privind modul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în 

cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt 

arestate în scopul executării unui mandat european de arestare. 

Încunoștințarea despre reţinerea unei persoane se face către un membru al 

familiei sau către o altă persoane conform dispoziţiilor art. 210 C.pr.pen. 

     

Controlul judiciar  

Controlul judiciar este o măsură restrictivă de libertate care se poate lua faţă de 

inculpat în cursul urmăririi penale de către procuror.   

Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau 

instanța de judecată, în cursul judecății, poate dispune luarea măsurii controlului 

judiciar față de inculpat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. 

Procurorul îi aduce la cunoştinţă inculpatului infracţiunea de care este 

suspectat şi motivele luării măsurii controlului judiciar, după care obligatoriu trebuie 

să procedeze la audierea acestuia în prezenţa avocatului ales ori numit din oficiu. 

Actul prin care se dispune măsura este prin ordonanță motivată care se comunică 

inculpatului şi care din momentul primirii ordonanţei poate face în 48 de ore plângere 

la Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să 

judece cauza în fond. 
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Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea 

este definitivă. 

Potrivit dispoziţiilor legale şi ale Curţii Constituţionale (Decizia nr. 17/2017) 

judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat cu plângere împotriva măsurii controlului 

judiciar trebuie să o soluţioneze în termen de 5 zile de la înregistrare. 

Măsura controlului judiciar poate fi luată de judecătorul de cameră preliminară 

sau instanţa de judecată prin încheiere la cererea motivată a procurorului sau din 

oficiu, ascultarea inculpatului este obligatorie în prezenţa avocatului. (art. 214 

C.pr.pen.) 

Conţinutul controlului judiciar cu privire la obligaţiile pe car trebuie să le 

respecte inculpatul sunt prevăzute în dispoziţiile art. 215 C.pr.pen.  

În cursul urmăririi penale, măsura controlului judiciar se poate dispune de către 

procuror sau de către judecătorul de drepturi și libertăți pe o durată de cel mult 60 de 

zile, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanță, dacă se 

mențin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să 

justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depășească 60 de zile.  

Ordonanța procurorului prin care s-a prelungit măsura controlului judiciar se 

comunică în aceeași zi inculpatului. Împotriva acestei ordonanţe inculpatul poate face 

plângere la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni 

competența să judece cauza în fond. 

În cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar nu poate să 

depășească un an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de 

cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe 

viață sau închisoarea mai mare de 5 ani. 

Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau 

instanța, în cursul judecății, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar față de 

inculpat pe o durată ce nu poate depăși 60 de zile. 

În cursul judecății în primă instanță, durata totală a controlului judiciar nu 

poate depăși un termen rezonabil și, în toate cazurile, nu poate depăși 5 ani de la 

momentul trimiterii în judecată. 
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Controlul judiciar pe cauţiune (216 – 217 C.pr.pen.) 

În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului 

judiciar pe cauțiune față de inculpat, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 

223 alin. (1) și (2) – condiţiile privind luarea măsurii arestării preventive, iar luarea 

acestei măsuri este suficientă pentru realizarea scopului procesului penal, inculpatul 

depunând o cauțiune a cărei valoare este stabilită de către organul judiciar. 

Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau 

instanța de judecată, în cursul judecății, poate dispune luarea măsurii controlului 

judiciar pe cauțiune față de inculpat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. 

(1). 

Consemnarea cauțiunii se face pe numele inculpatului, prin depunerea unei 

sume de bani determinate la dispoziția organului judiciar ori prin constituirea unei 

garanții reale, mobiliare ori imobiliare, în limita unei sume de bani determinate, în 

favoarea aceluiași organ judiciar. 

Valoarea cauțiunii este de cel puțin 1.000 lei și se determină în raport cu 

gravitatea acuzației aduse inculpatului, situația materială și obligațiile legale ale 

acestuia, iar inculpatul trebuie să respecte obligațiile impuse de organul judiciar.  

În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar pe cauțiune, inculpatul 

încalcă, cu rea-credință, obligațiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a 

săvârșit cu intenție o nouă infracțiune pentru care s-a dispus punerea în mișcare a 

acțiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră 

preliminară sau instanța de judecată, la cererea motivată a procurorului ori din oficiu, 

poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a 

arestării preventive, în condițiile prevăzute de lege. 

 

Arestul la domiciliu (218 – 222 C.pr.pen.) 

Măsura preventivă a arestului la domiciliu a fost introdus în actualul Cod de 

procedură penală ca un element de noutate, această existând în alte state europene. 

Pentru luarea măsurii trebuie îndeplinite anumite condiţii generale şi anume: 

https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43411033&d=2018-03-13#p-43411033
https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43411038&d=2018-03-13#p-43411038
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 - arestul la domiciliu se dispune de către judecătorul de drepturi și libertăți, de 

către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată, dacă sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute la art. 223 și luarea acestei măsuri este necesară și 

suficientă pentru realizarea unuia dintre scopurile prevăzute la art. 202 alin. (1). 

- aprecierea îndeplinirii condițiilor se face ținându-se seama de gradul de 

pericol al infracțiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situația familială și alte 

împrejurări privind persoana față de care se ia măsura. 

- persoanei față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu i se comunică, 

sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 

alin. (1) și (2), dreptul de acces la asistență medicală de urgență, dreptul de a contesta 

măsura și dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea acestei măsuri cu o altă 

măsură preventivă, iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va 

încheia un proces-verbal. 

Ca o excepţie de la regula generală este că  măsura nu poate fi dispusă cu 

privire la inculpatul față de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o 

infracțiune asupra unui membru de familie și cu privire la inculpatul care a fost 

anterior condamnat definitiv pentru infracțiunea de evadare. 

Pe parcursul urmăririi penale măsura se poate lua de către judecătorul de 

drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în 

primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei 

circumscripție se află locul unde s-a constatat săvârșirea infracțiunii ori sediul 

parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează 

urmărirea penală poate dispune, la propunerea motivată a procurorului, arestul la 

domiciliu al inculpatului. (art. 219 alin. 1) 

Procurorul înaintează judecătorului de drepturi și libertăți propunerea 

prevăzută la alin. (1) împreună cu dosarul cauzei. 

Judecătorul de drepturi și libertăți sesizat fixează termen de soluționare în 

camera de consiliu în termen de 24 de ore de la înregistrarea propunerii și dispune 

citarea inculpatului, iar neprezentarea lui nu împiedică judecătorul de drepturi și 

libertăți să soluționeze propunerea înaintată de procuror. Acesta este audiat atunci 

https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43411032&d=2018-03-16#p-43411032
https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43410756&d=2018-03-16#p-43410756
https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43409505&d=2018-03-16#p-43409505
https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43410863&d=2018-03-16#p-43410863
https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=65429387&d=2018-03-16#p-65429387
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când este prezent, însă asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului 

sunt obligatorii. 

Judecătorul de drepturi și libertăți admite sau respinge propunerea procurorului 

prin încheiere motivată. Atunci când respinge propunerea poate să ia măsura 

controlului sau să nu ia nici o măsură. 

Arestul la domiciliu poate fi luat şi de judecătorul de cameră preliminară sau de 

instanţa de judecată în fața căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere, arestul 

la domiciliu al inculpatului, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu. (art. 

220 alin. 1 C.pr.pen.) 

S-a considerat prin Decizia CCR nr. 22/2017 că este neconstituțională soluția 

legislativă reglementată de dispozițiile art. 220 alin. (1) din Codul de procedură 

penală, care permite luarea măsurii arestului la domiciliu, în condițiile în care anterior 

inculpatul a fost arestat preventiv sau la domiciliu în aceeași cauză, în lipsa unor 

temeiuri noi care fac necesară privarea sa de libertate. 

Aşa cum se arată în dispoziţiile art. 221 C.pr.pen., măsura arestului la 

domiciliu constă în obligația impusă inculpatului, pe o perioadă determinată, de a nu 

părăsi imobilul unde locuiește, fără permisiunea organului judiciar care a dispus 

măsura sau în fața căruia se află cauza și de a se supune unor restricții stabilite de 

acesta, iar în alienatul 2 al aceluiaşi articol se arată care sunt obligaţiile pe care 

trebuie să îndeplinească inculpatul arestat la domiciliu. 

Durata arestului la domiciliu în cursul urmăririi penale poate fi luată pe o 

durată de cel mult 30 de zile, care poate fi prelungită tot cu câte 30 de zile, însă nu 

poate depăşi durata maximă în cursul urmăririi penale de 180 de zile (art. 222 alin. 1 

şi 9 C.pr.pen.) 

 

Arestarea preventivă (223 – 239 C.pr.pen.) 

Arestarea preventivă este cea mai gravă măsură preventivă şi constă în 

deţinerea persoanei în locuri anume destinate celor privaţi de libertate în cauzele 

penale.  

Dispoziţiile art. 223 C.pr.pen. precizează care sunt condiţiile şi cauzele de 
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aplicare a măsurii respective, condiţii care sunt în concordanţă cu dispoziţiile 

constituţionale prevăzute la art. 25 din Constituţiile referitor la libertatea individuală, 

precum şi cu celelalte documente internaţionale.    

Astfel, măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de 

drepturi și libertăți, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de cameră 

preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanța de judecată în 

fața căreia se află cauza, în cursul judecății, numai dacă din probe rezultă suspiciunea 

rezonabilă că inculpatul a săvârșit o infracțiune și există una dintre următoarele 

situații: 

a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea 

penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte; 

b) inculpatul încearcă să influențeze un alt participant la comiterea infracțiunii, 

un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă 

mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de 

comportament; 

c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să 

realizeze o înțelegere frauduloasă cu aceasta; 

d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mișcare a acțiunii penale 

împotriva sa, inculpatul a săvârșit cu intenție o nouă infracțiune sau pregătește 

săvârșirea unei noi infracțiuni. 

Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și dacă din probe 

rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra 

vieții, o infracțiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei 

persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal și alte 

legi speciale, o infracțiune de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu 

precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracțiune 

privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al 

materiilor explozive, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, 

spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, șantaj, viol, lipsire 

de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracțiune de 
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corupție, o infracțiune săvârșită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare 

electronică sau o altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 

ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a modului și a circumstanțelor 

de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta provine, a 

antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată 

că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru 

ordinea publică.  

Întrucât procurorul este titularul urmăririi penale, propunerea de arestare 

preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale se face de către acesta printr-o 

propunere motivată de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat şi cu 

indicarea temeiului de drept.  

Soluţionarea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale (art. 

225) se face de către judecătorul de drepturi şi libertăţi prin  stabilirea termenului de 

soluționare a propunerii de arestare preventivă, fixând data și ora la care soluționarea 

va avea loc. 

În cazul inculpatului aflat în stare de reținere, termenul de soluționare a 

propunerii de arestare preventivă trebuie fixat înainte de expirarea duratei reținerii. 

Ziua și ora se comunică procurorului, care are obligația de a asigura prezența 

inculpatului în fața judecătorului de drepturi și libertăți. De asemenea, ziua și ora se 

aduc la cunoștința avocatului inculpatului, căruia, la cerere, i se pune la dispoziție 

dosarul cauzei pentru studiu. 

Inculpatul aflat în stare de libertate se citează pentru termenul fixat. Termenul 

se aduce la cunoștința procurorului și avocatului inculpatului, acestuia din urmă 

acordându-i-se, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei. 

Soluționarea propunerii de arestare preventivă se face numai în prezența 

inculpatului, în afară de cazul când acesta lipsește nejustificat, este dispărut, se 

sustrage ori din cauza stării sănătății, din cauză de forță majoră sau stare de necesitate 

nu se prezintă sau nu poate fi adus în fața judecătorului. 

În toate cazurile, este obligatorie asistența juridică a inculpatului de către un 

avocat, ales sau numit din oficiu, iar participarea procurorului este obligatorie. 
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Judecătorul de drepturi şi libertăţi poate admite propunerea de arestare 

preventivă care poate să o facă pentru o perioadă de 30 de zile sau să o respingă 

atunci când nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. 

Există obligaţia de a se încunoștința persoanei faţă de care s-a dispus măsura 

arestării preventive i se comunică sub semnătură drepturile prevăzute de lege, iar 

atunci când un inculpat are în ocrotire un minor sau o persoană pusă sub interdicţie 

sau căreia îi dă ajutor, este obligatorie a fi încunoştiinţaţă autoritatea competentă în 

vederea luării măsurilor legale de ocrotire.  

Mandatul de arestare preventivă care se emite în baza încheierii în baza căreia 

s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului se face conform dispoziţiilor art. 230, 

iar în art. 231 sunt prezentate dispoziţiile legale atunci când mandatul de arestare 

preventivă este dat în lipsa inculpatului. 

Durata arestării preventive în cursul urmăririi penale nu poate depăşi 30 de 

zile, ea putând fi prelungită în condiţiile legii (art. 233 – 235 C.pr.pen.). 

Această procedură a arestării preventive în cursul urmăririi penale se face 

printr-o propunere de prelungire, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei 

arestării preventive, iar  inculpatul este ascultat de judecătorul de drepturi și libertăți 

asupra tuturor motivelor pe care se întemeiază propunerea de prelungire a arestării 

preventive, în prezența unui avocat, ales sau numit din oficiu. Ascultarea inculpatului 

se poate face cu acordul acestuia și în prezența unui apărător ales sau numit din oficiu 

și, după caz, și a unui interpret, și prin videoconferință, la locul de deținere. 

În cazul în care inculpatul arestat preventiv se află internat în spital și din cauza 

stării sănătății nu poate fi adus în fața judecătorului de drepturi și libertăți sau când, 

din cauză de forță majoră ori stare de necesitate, deplasarea sa nu este posibilă, 

propunerea va fi examinată în lipsa inculpatului, dar numai în prezența avocatului 

acestuia, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.  

Prin decizia nr. 20/2017, ICCJ în Completul competent să judece recursul în 

interesul legii a arătat că termenul de 5 zile arătat de 235 alin. 1 C.pr.pen. se 

calculează potrivit termenelor procedurale şi se porneşte de la ora, ziua, luna sau anul 

care a provocat curgerea termenului, iar în acest caz, când acesta este pe ore sau pe 
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zile nu se socoteşte ziua sau ora de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua 

în care acesta se împlineşte. Dacă ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, 

termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează (a se vedea art. 269 

C.pr.pen.)    

Judecătorul de drepturi şi libertăţi pe parcursul urmăririi penale poate admite 

propunerea de prelungire a arestării preventive pe cel mult 30 de zile, dar care în final 

nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de 180 de zile. 

Judecătorul poate respinge propunerea de prelungire a arestării preventive şi 

atunci fie poate înlocui măsura arestării preventive cu una mai uşoară, fie dispune 

punerea în libertate a inculpatului. 

Arestarea preventivă a inculpatului în procedura de cameră preliminară şi în 

cursul judecăţii se poate face de către judecătorii de la aceste instanţe tot pe o 

perioadă de 30 de zile în aceleaşi condiţii ca şi luarea măsurii la urmărirea penală, art. 

225 -232 aplicându-se în mod corespunzător. (A se vedea în acest sens şi Decizia 

CCR nr. 704/2016) 

În cursul judecății în primă instanță, durata totală a arestării preventive a 

inculpatului nu poate depăși un termen rezonabil și nu poate fi mai mare de jumătatea 

maximului special prevăzut de lege pentru infracțiunea care face obiectul sesizării 

instanței de judecată. În toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanță nu 

poate depăși 5 ani.  

În cazul în care inculpatul arestat preventiv trebuie tratat datorită bolii în 

reţeaua medicală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, tratamentul medical se 

face sub pază permanentă, iar această perioadă intră în durata arestării preventive.  

     

În situaţia în care inculpatul este minor se pot dispune măsuri preventive numai 

în mod excepţional potrivit dispoziţiilor art. 243 – 244 C.pr.pen. 

 

7.2.5. ALTE MĂSURI PROCESUALE  

Faţă de vechea reglementare, actualul Cod de procedură penală reglementează 
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în dispoziţiile art. 245 – 246 C.pr.pen. obligarea provizorie la tratament medical, iar 

în art.  247 – 248 C.pr.pen. internarea medicală provizorie. 

În acest sens, Judecătorul de drepturi și libertăți, pe durata urmăririi penale, 

judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, sau 

instanța, în cursul judecății, poate dispune obligarea provizorie la tratament 

medical a suspectului sau inculpatului, dacă făptuitorul din cauza unei boli, inclusiv 

cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanţe psiho-active, 

prezintă pericol pentru societate.  

Această măsură constă în obligarea suspectului sau inculpatului să urmeze în 

mod regulat tratamentul medical prescris de un medic de specialitate, până la 

însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. 

Judecătorul de drepturi și libertăți,  judecătorul de cameră preliminară şi 

judecătorul fondului se pronunță asupra măsurii în camera de consiliu, prin încheiere 

motivată.  

În cursul urmăririi penale sau al procedurii de cameră preliminară, dacă 

apreciază că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, procurorul înaintează 

judecătorului de drepturi și libertăți sau judecătorului de cameră preliminară de la 

instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță o propunere 

motivată de luare față de inculpat a măsurii obligării provizorii la tratament medical. 

Propunerea va fi însoțită de expertiza medico-legală din care să rezulte necesitatea 

aplicării măsurii obligării la tratament medical. 

Judecătorul sesizat fixează termen de soluționare a propunerii în cel mult 5 zile 

de la data înregistrării acesteia și dispune citarea suspectului sau inculpatului. Când 

suspectul sau inculpatul este prezent, soluționarea propunerii se face numai după 

audierea acestuia, în prezența unui avocat, ales sau numit din oficiu. Propunerea se 

soluționează și în lipsa suspectului sau inculpatului, atunci când acesta nu se prezintă, 

deși a fost legal citat, dar numai în prezența avocatului, ales sau numit din oficiu, 

căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii. 

Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluționarea propunerii de luare a 

măsurii obligării provizorii la tratament medical să fie asistat și de către un medic 
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desemnat de acesta, care poate prezenta concluzii judecătorului de drepturi și 

libertăți. Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de medicul specialist 

desemnat de acesta și la alcătuirea planului terapeutic. 

Judecătorul se pronunță asupra propunerii printr-o încheiere, care poate fi 

contestată în 5 zile de la pronunțare. Contestarea nu suspendă punerea în aplicare a 

măsurii de siguranță. 

În cazul în care dispune o soluție de netrimitere în judecată, procurorul 

sesizează judecătorul de cameră preliminară pentru confirmarea ori, după caz, 

înlocuirea sau încetarea măsurii. Acesta, în camera de consiliu, cu participarea 

procurorului, ascultă, dacă este posibil, persoana supusă măsurii provizorii, în 

prezența avocatului său, și, după efectuarea unei expertize medico-legale, se pronunță 

prin încheiere motivată. Împotriva încheierii se poate formula contestație, în termen 

de 3 zile de la pronunțare, care se soluționează de către judecătorul de cameră 

preliminară de la instanța ierarhic superioară celei sesizate sau, după caz, de 

completul competent de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în camera de consiliu.  

Referitor la internarea medicală provizorie, această măsură este luată de 

către judecătorul de drepturi și libertăți, în cursul urmăririi penale, judecătorul de 

cameră preliminară, pe durata procedurii de cameră preliminară, sau instanța, în 

cursul judecății, împotriva suspectului sau inculpatului care este bolnav mintal ori 

consumator cronic de substanțe psihoactive, dacă luarea măsurii este necesară pentru 

înlăturarea unui pericol concret și actual pentru siguranța publică.  

 Această măsură constă în internarea medicală nevoluntară a suspectului 

sau inculpatului într-o unitate specializată de asistență medicală, până la însănătoșire 

sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii.  

 Procedura de aplicare și de ridicare a măsurii internării medicale 

provizorii este prevăzută în dispoziţiile art. 248 C.pr.pen., cu modificările legislative 

din OUG nr. 18/2016. 

7.2.6. Măsurile asiguratorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei 

anterioare săvârşirii infracţiunii 

Măsurile asiguratorii se iau în cursul procesului penal de procuror, judecător de 



133 

 

cameră preliminară sau de instanţa de judecată şi constau în indisponibilizarea, prin 

instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile şi imobile, în vederea confiscării 

speciale sau confiscării extinse, a reparării pagubei produse prin infracţiune, precum 

şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii. 

Acestea se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor 

persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce ar putea fi confiscate, 

până la concurenţa valorii probabile a pagubei. 

Măsura poate fi luată şi asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente 

până la concurenţa valorii probabile a pagubei. 

Instanţa supremă prin Recursul în interesul legii (Decizia nr. 19/2017) a statuat 

că: „atunci când se instituie măsuri asiguratorii în procesul penal nu este necesar să se 

indice sau să se dovedească ori să se individualizeze bunurile asupra cărora se 

înfiinţează măsura asiguratorie.” 

Măsurile asiguratorii pot fi contestate potrivit dispoziţiilor art. 250 C.pr.pen. 

faţă de măsurile luate de procuror şi se soluţionează de judecătorul de drepturi şi 

libertăţi în termen de 24 de ore, soluţie care poate fi contestată în termen de 3 zile de 

la data punerii în executare a măsurii.      

Dacă măsura este luată în cursul judecăţii (camera de preliminară sau instanţa 

de judecată), aceasta poate fi contestată în termen de 48 de ore şi se soluţionează 

potrivit dispoziţiilor art. 250
1
 C.pr.pen.. 

Măsurile asiguratorii sunt aduse la îndeplinire de către organele de cercetare 

penală, precum şi de către organele competente potrivit legii din dispoziţia organului 

de urmărire penală sau a judecătorului. 

Legiuitorul a introdus şi cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile 

sechestrare chiar înainte de pronunţare unei hotărâri definitive, cererea de valorificare 

fiind de proprietarul bunului sau atunci când există acordul acestuia (A se vedea art. 

252
1
 C.pr.pen.). 

După intrarea în vigoare a noul Cod de procedură penală s-au adus o serie de 

modificări cu privire la modul cum se face valorificarea bunurilor mobile sechestrate 

în cursul urmăririi penale, în cursul judecăţii, modul cum se face poprirea pe sumele 
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de bani datorate de suspect sau inculpat, precum şi restituirea lucrurilor. 

 

 

 

7.3. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

 

1. În cazul controlului judiciar pe cauţiune, pe toată durata acestuia inculpatul: 

a) este obligat să se prezinte la chemarea organelor judiciare;  

b) poate să îşi schimbe locuinţa fară a încunoştinţa organul judiciar;  

c) nu are obligaţia de a se prezenta la toate termenele de judecată;  

d) beneficiază de asistenţă juridică obligatorie din oficiu. 

 

2. Care este termenul limită de contestare a măsurii controlului judiciar dispus 

de procuror: 

a) în cursul urmăririi penale, până la întocmirea rechizitoriului;  

b) în cursul judecăţii, până la terminarea dezbaterilor, în primă instanţă;  

c) în termen de 48 de ore de la comunicare;  

d) numai de către suspectul sau inculpatul aflat în stare de arest preventiv. 

 

3. Prin ce acte se pot dispune măsurile preventive: 

a) rezoluţia organului de cercetare penală;  

b) ordonanţa organelor de constatare (agenţii poliţiei de frontieră);  

c) încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi;  

d) rechizitoriul procurorului. 

 

4. Până când poate fi dispusă măsura obligării inculpatului de a nu părăsi 

teritoriul României: 

a) pentru maxim 30 de zile; ea poate fi prelungită de către instanţă, fiecare 

prelungire neputând depăşi 30 de zile;  

b) pentru 60 de zile, fară posibilitatea prelungirii;  

c) până la soluţionarea definitivă a cauzei fără a se depăşi un termen rezonabil şi, în 

toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la momentul trimiterii în judecată;  

d) de către un complet de divergenţă, compus prin participarea preşedintelui 

instanţei. 

 

5. Cine dispune arestarea preventivă a inculpatului: 

a) se poate dispune de către procuror, în cursul urmăririi penale, sau de către 

instanţa de judecată, în cursul fazei de judecată, inclusiv cameră preliminară;  

b) nu presupune punerea în mişcare a acţiunii penale;  

c) se poate dispune numai în cursul fazei de urmărire penală;  

d) nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede o pedeapsă 
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mai mică de 5 ani, alternativ cu pedeapsa amenzii. 

 

6. Instanţa poate dispune revocarea măsurii preventive şi înlocuirea cu o altă 

măsură preventivă: 

a) nu, dacă inculpatul este recidivist:  

b) da, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi în 

urma evaluării tuturor împrejurărilor se apreciază că măsura preventivă mai uşoară 

este suficientă pentru realizarea scopului procesului penal;  

c) nu, dacă inculpatul a săvârşit o infracţiune cu intenţie;  

d) da, chiar dacă există date din care rezultă că inculpatul va încerca să 

zădărnicească aflarea adevărului prin distrugerea mijloacelor de probă. 

 

7. Poate formula cererea de înlocuire a arestului preventiv : 

a) inculpatul;  

b) organele de cercetare ale poliţiei judiciare;  

c) partea vătămată ori partea civilă;  

d) reprezentanţii legali ai părţii responsabile civilmente. 

 

8. Cine aduce la îndeplinire măsurile asigurătorii dispuse de către procuror: 

a) instanţa de judecată;  

b) organele de cercetare penală sau organele competente potrivit legii;  

c) procurorul ierarhic inferior:  

d) inculpatului căruia i s-a instituit sechestrul. 

 

9. Măsurile preventive sunt: 

a) arestarea preventivă, arestul la domiciliu, controlul judiciar sau pe cauţiune sau 

reţinerea;  

b) obligarea la tratament medical şi internarea medicală provizorie;  

c) interzicerea de a se afla în anumite localităţi; 

d) inscripţia ipotecară. 

 

10. În faza de urmărire penală prezenţa procurorul la luarea măsurii arestării 

preventive este facultativă?  

a) procurorul participă facultativ, în funcţie de natura infracţiunii; dacă pedeapsa 

prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani, 

participarea este obligatorie;  

b) procurorul participă în mod obligatoriu;  

c) procurorul este obligat să participe la şedinţa de judecată în care se dispune 

luarea măsurii arestării preventive numai în cauzele în care inculpatul este minor 

între 14 şi 16 ani;  

d) participarea procurorului este lăsată la aprecierea instanţei de judecată. 
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7.5. Teme de control 

Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați o măsură procesuală 

la alegere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



137 

 

 
 

Capitolul 8. 

ACTELE PROCESUALE ŞI PROCEDURALE COMUNE 

 

 

 

 

8.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt analizate actele procesuale și procedurale 

comune. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

8.2. Conţinut 

 

 

8.2.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTELE PROCESUALE ŞI 

PROCEDURALE 

Noţiunea de act procesual şi de act procedural 

Actele procesuale sunt instrumente juridice prin care sunt exercitate drepturile, 

prerogativele şi facultăţile organelor judiciare şi subiecţilor procesuali, prin care se 

asigură desfăşurarea procesului penal (începerea urmăririi penale, suspendarea 

urmăririi penale  clasarea, renunţarea la urmărirea penală, etc.). 

Actele procedurale sunt mijloace juridice prin care se aduc la îndeplinire 

sarcinile ce decurg din actele procesuale şi din măsurile procesuale intervenite şi, 

respectiv, luate în cursul procesului penal (ascultarea unui martor, înmânarea citaţiei 

etc.). 

Clasificarea actelor procesuale şi procedurale comune: 

- acte comune şi acte speciale. Prima categorie cuprinde acte care privesc 

întreaga desfăşurare a procesului penal, putând fi îndeplinite sau efectuate în orice 

fază a acestuia (art. 257-267 C.pr.pen.). 
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A doua categorie cuprinde numai anumite momente sau instituţii ale procesului 

penal (începerea urmăririi penale, trimiterea în judecată, introducerea unei căi de 

atac). 

- acte oficiale şi acte neoficiale. Actele oficiale sunt îndeplinite de către 

organe ori subiecţi procesuali oficiali (judiciari sau extrajudiciari). Constituie 

asemenea acte: dispunerea începerii urmăririi penale, punerea în mişcare a acţiunii 

penale, trimiterea în judecată, înmânarea unei citaţii etc. 

Actele neoficiale sunt îndeplinite sau efectuate de către părţile procesului penal 

ori de către alţi subiecţi procesuali neoficiali (constituirea de parte civilă, 

introducerea unei plângeri, ridicarea unei excepţii, invocarea unei recuzări sau a unei 

cereri de strămutare). 

- acte obligatorii şi acte facultative. Actele trebuie să fie îndeplinite sau 

efectuate în mod obligatoriu (exemplu: începerea urmăririi penale, trimiterea în 

judecată, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti). 

Actele facultative sunt lăsate la aprecierea celui care are de la lege facultatea de 

a dispune sau de a cere îndeplinirea sau efectuarea lor (exemplu: constituirea de parte 

civilă, formularea unei cereri de recuzare, cererea de probe). 

- acte judiciare şi acte jurisdicţionale: primele sunt acte care servesc la 

desfăşurarea progresivă şi coordonată a procesului penal (exemplu: acte de cercetare, 

administrarea de probe); cele de-al doilea sunt acte prin care instanţa de judecată 

soluţionează incidentele contencioase ce se ivesc în cursul fazei de judecată, rezolvă 

fondul cauzei penale, iar uneori se pronunţă asupra unor situaţii supuse controlului 

jurisdicţional (încheieri, sentinţe, decizii). Hotărârea instanţei de judecată constituie, 

în acelaşi timp, atât un act procesual (actul prin care instanţa soluţionează cauza 

penală), cât şi act procedural (înscrisul în care este consemnată soluţia dată de 

completul de judecată). 

- acte materiale, acte orale şi acte scrise. Actele materiale sunt acelea ce se 

pot realiza prin efectuarea materială a unor activităţi reglementate de lege 

(percheziţia, ridicarea de obiecte sau înscrisuri, cercetarea la faţa locului, constatarea 

tehnico-ştiinţifică sau medico-legală, expertiza, înmânarea citaţiei etc.). 
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Actele scrise sunt acelea pentru a căror realizare legea prevede forma scrisă 

(plângerea, denunţul, ordonanţele procurorului, cererea de strămutare, rechizitoriul, 

sentinţele, deciziile). 

Actele orale se manifestă de obicei în faza de judecată (ascultarea martorilor, 

concluziile în cadrul dezbaterilor). În general, orice act oral trebuie atestat într-un 

înscris doveditor în scopul documentării şi consemnării sale în procesul penal. 

 

Actele procedurale comune 

 În Codul de procedură penală sunt prevăzute ca acte procedurale comune: 

citaţia, comunicarea altor acte procedurale, mandatul de aducere, dar în 

literatura de specialitate se consideră ca act procedural şi cererea (exemplu: cererea 

prin care se solicită aplicarea unui sechestru, administrarea de probe, recuzarea unui 

judecător). 

 Cererea constituie actul procedural prin care se urmăreşte recunoaşterea unui 

drept, satisfacerea unei pretenţii sau intervenţia organului căruia i se adresează. 

Cererea trebuie să cuprindă: numele solicitantului organul căruia i se 

adresează, obiectul şi motivarea acesteia. Atunci când legiuitorul a considerat 

necesar, a prevăzut dispoziţii privind modul de întocmirea cererii (cererea în vederea 

strămutării judecării cauzei penale – art. 72 alin. 1 C.pr.pen., cererea de contestaţie în 

anulare – art. 427 alin. 2 C.pr.pen., procedura de revizuire – art. 456 C.pr.pen., 

cererea de reabilitare – art. 530 C.pr.pen.). 

Potrivit art. 2 din Ordonanţa nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii 

de soluţionare a petiţiilor, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau 

propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o 

organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale 

şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes 

judeţean sau local, precum şi regiilor autonome.   

Citaţia – noţiune, conţinut, locul de citare, înmânarea citaţiei, dovada de 

primire) – art. 257 – 263 C.pr.pen. 
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Noţiune: Actul procedural prin care persoanele sunt chemate în faţa organului 

de urmărire penală sau a instanţei de judecată. 

Conţinut: Citaţia este un act procedural prin care o persoană fizică sau juridică 

este încunoştiinţată că a devenit subiect într-un proces penal şi este invitată să se 

prezinte înaintea unui organ de urmărire penală sau înaintea instanţei de judecată, 

într-un anumit loc şi la o anumită dată şi oră. Încunoştiinţarea persoanei citate se 

realizează prin citaţie scrisă cu indicarea calităţii persoanei citate ( suspect, inculpat, 

martor, expert, interpret, etc.) şi se mai poate face prin notă telefonică sau telegrafică, 

încheindu-se în acest sens un proces verbal. De asemenea citarea se mai poate face şi 

prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică 

cu acordul persoanei citate.  

Această procedură a citării se face din oficiu prin agenţi procedurali ai 

organelor judiciare sau prin orice alt salariat al acestora, prin intermediul poliţiei 

locale ori prin serviciul poştal sau de curierat. 

Dacă avem o persoană minoră, sub 16 ani, aceasta va fi citată prin intermediul 

părinţilor sau a tutorelui, cu excepţia cazului când acest lucru nu este posibil. 

Citarea trebuie să cuprindă denumirea organului de urmărire penală sau a 

instanţei de judecată,  numele şi prenumele celui citat, adresa, ora, ziua, luna şi anul, 

locul de înfăţişare, dreptul la un avocat şi alte menţiuni prevăzute în art. 258 

C.pr.pen.. 

Locul de citare:  

Suspectul, inculpatul, părțile în proces, precum și alte persoane se citează la 

adresa unde locuiesc, iar dacă aceasta nu este cunoscută, la adresa locului lor de 

muncă, prin serviciul de personal al unității la care lucrează. 

Pentru suspect sau inculpat există  obligația de a comunica în termen de cel 

mult 3 zile organului judiciar schimbarea adresei unde locuiește. Suspectul sau 

inculpatul este informat cu privire la această obligație în cadrul audierii și cu privire 

la consecințele nerespectării obligației, iar dacă  a indicat, printr-o declarație dată în 

cursul procesului penal, un alt loc pentru a fi citat este citat la locul indicat. 

Suspectul sau inculpatul poate fi citat la sediul avocatului ales, dacă nu s-a 
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prezentat după prima citare legal îndeplinită. 

Dacă nu se cunosc nici adresa unde locuiește suspectul sau inculpatul și nici 

locul său de muncă, la sediul organului judiciar se afișează o înștiințare. (A se vedea 

art. 259 alin. 5 C.pr.pen.)  

Bolnavii sau persoanele aflate, după caz, în spitale, așezăminte medicale ori de 

asistență socială se citează prin administrația acestora. 

Persoanele private de libertate se citează la locul de deținere, prin administrația 

acestuia. O copie a citației se comunică și administrației locului de deținere.  

Militarii se citează la unitatea din care fac parte, prin comandantul acesteia.  

Pentru persoanele care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, 

aflate în cursă, citarea se face la căpitănia portului unde este înregistrată nava. 

Dacă suspectul sau inculpatul locuiește în străinătate, citarea se face, pentru 

primul termen, potrivit normelor de drept internațional penal aplicabile în relația cu 

statul solicitat, în condițiile legii. În absența unei asemenea norme sau în cazul în care 

instrumentul juridic internațional aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare 

recomandată.  

Citarea prin intermediul poștei electronice sau al unui sistem de mesagerie 

electronică se face la adresa electronică ori la coordonatele care au fost indicate în 

acest scop organului judiciar de către persoana citată sau de către reprezentantul ei.  

Dispoziţiile procesual penale reglementează în art. 260 – 261 şi 261
1 

, 263 

modalităţile prin care se face înmânarea citaţiei persoanei citate, când se face 

înmânarea citaţiei altor persoane, întocmirea procesului verbal când comunicarea 

citaţiei nu se poate face, fiind o situaţie de imposibilitate de a comunica citaţia, 

precum şi incidentele privind citarea. 

Dovada de primire (art. 262 C.pr.pen.):  

Dovada de primire a citației trebuie să cuprindă numărul dosarului, denumirea 

organului de urmărire penală sau a instanței care a emis citația, numele, prenumele și 

calitatea persoanei citate, precum și data pentru care este citată. De asemenea, trebuie 

să cuprindă data înmânării citației, numele, prenumele, calitatea și semnătura celui 
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care înmânează citația, certificarea de către acesta a identității și semnăturii persoanei 

căreia i s-a înmânat citația, precum și arătarea calității acesteia. 

Ori de câte ori, cu prilejul predării, afișării sau transmiterii electronice a unei 

citații se încheie un proces-verbal, acesta va cuprinde în mod corespunzător și 

mențiunile prevăzute mai sus. În situația în care citarea se realizează prin intermediul 

poștei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, la procesul-

verbal se atașează, dacă este posibil, dovada transmiterii acesteia. 

Comunicarea altor acte procedurale se face potrivit modalităţilor privind 

citaţia, iar în cazul persoanelor private de libertate, comunicarea celorlalte acte de 

procedură se face prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare electronică 

disponibil la locul de detenție.  

 

Mandatul de aducere 

O persoană poate fi adusă în fața organului de urmărire penală sau a instanței 

de judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a 

prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezența ei este necesară, sau dacă nu 

a fost posibilă comunicarea corespunzătoare a citației și împrejurările indică fără 

echivoc că persoana se sustrage de la primirea citației. 

Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere, chiar înainte de a 

fi fost chemat prin citație, dacă această măsură se impune în interesul rezolvării 

cauzei.  

În cursul urmăririi penale mandatul de aducere se emite de către organul de 

urmărire penală, iar în cursul judecății de către instanță. 

În cazul în care pentru executarea mandatului de aducere este necesară 

pătrunderea fără consimțământ într-un domiciliu sau sediu, în cursul urmăririi penale 

mandatul de aducere poate fi dispus, la cererea motivată a procurorului (care trebuie 

să cuprindă dispoziţiile art. 265 alin. 5 C.pr.pen.), de judecătorul de drepturi și 

libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță 

sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află 

sediul parchetului din care face parte procurorul. 
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Organul judiciar ascultă, de îndată, persoana adusă cu mandat de aducere sau, 

după caz, efectuează de îndată actul care a necesitat prezența acesteia.  

Persoanele aduse cu mandat rămân la dispoziția organului judiciar numai pe 

durata impusă de audiere sau de îndeplinirea actului procesual care a făcut necesară 

prezența lor, dar nu mai mult de 8 ore, în afară de cazul când s-a dispus reținerea ori 

arestarea preventivă a acestora. 

Executarea mandatului de aducere se execută prin organele de cercetare penală 

ale poliției judiciare și organele de ordine publică. Persoana căreia i se încredințează 

executarea mandatului transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis și 

îi solicită să o însoțească. În cazul în care persoana indicată în mandat refuză să 

însoțească persoana care execută mandatul sau încearcă să fugă, aceasta va fi adusă 

prin constrângere.  

Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul 

unității militare sau prin poliția militară. 

Activitățile desfășurate cu ocazia executării mandatului de aducere sunt 

consemnate într-un proces-verbal. 

În vederea realizării procedurii de citare, a comunicării actelor de procedură 

sau a aducerii cu mandat la desfășurarea procedurilor, procurorul sau instanța au 

drept de acces direct la bazele electronice de date deținute de organele administrației 

de stat. (art. 267 alin. 1 C.pr.pen.) 

 

Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi 

înlăturarea unor omisiuni vădite 

În cazul întocmirii unui act procedural, dacă se constată lipsa anumitor date ori 

menţiuni sau că acestea au fost greşit consemnate, există posibilitatea modificării lor. 

Orice adăugare, corectură ori suprimare făcută în cuprinsul unui act procedural 

este luată în considerare numai dacă aceste modificări sunt confirmate în scris, în 

cuprinsul sau la sfârșitul actului, de către cei care l-au semnat. Modificările 

neconfirmate, dar care nu schimbă înțelesul frazei, rămân valabile, iar locurile 

nescrise în cuprinsul unei declarații trebuie barate, astfel încât să nu se poată face 
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adăugări. (art. 277 C.pr.pen.) 

Modificarea trebuie făcută de organele judiciare (organul de urmărire penală, 

de judecătorul de drepturi și libertăți sau de cameră preliminară ori de instanța) care 

au întocmit actul asupra unui act procedural, să privească numai asupra lipsurilor, 

greşelilor sau datelor şi nu asupra unor greşeli scriptice. Modificările ce schimbă 

înţelesul conţinutului actului trebuie confirmate în scris de cei care le-au semnat. 

Îndreptarea erorii materiale (asupra unui nume, asupra unei date calendaristice, 

unui număr de stradă, etc.) se face de organele judiciare din oficiu sau la cererea celor 

interesaţi (părţi, experţi, etc.) după care se întocmeşte un proces verbal sau o 

încheiere, făcându-se menţiunea şi la sfârşitul actului corectat. 

Înlăturarea unor omisiuni vădite se face ca urmare a unei omisiuni vădite sau 

nu s-a pronunţat asupra sumelor pretinse de martori, experți, interpreți, avocați, 

potrivit art. 272 și 273 C.pr.pen., precum și cu privire la restituirea lucrurilor sau la 

ridicarea măsurilor asigurătorii. 

8.2.2. TERMENELE ÎN PROCESUL PENAL ŞI SANCŢIUNILE 

PROCEDURALE PENALE 

Termenele 

Actele procesuale şi procedurale sunt legate de termene întrucât organele 

judiciare, părţile ori alte persoane trebuie să-şi manifeste voinţa de a exercita anumite 

drepturi în intervalele de timp prevăzute de lege. Nerespectarea dispoziţiilor 

referitoare la actele procesuale şi procedurale atrage aplicarea anumitor sancţiuni 

procedurale (cele mai frecvente fiind nulităţile). 

Noţiune. Termenele sunt intervale de timp înlăuntrul cărora actul trebuie să se 

efectueze ori după trecerea cărora se poate îndeplini actul. 

Clasificare: 

În raport de organul care le stabileşte. 

- termene legale – cele de declarare a apelului sau contestaţiei, de introducere a 

plângerii prealabile şi termene judiciare – fixate de organele judiciare (termenele de 

judecată, termenul de depunere a unui înscris) 

În raport cu efectele pe care le produc: 

https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43411514&d=2018-03-17#p-43411514
https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43411520&d=2018-03-17#p-43411520
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- termenul dilatoriu sau prohibitiv nu permite îndeplinirea sau efectuarea unui 

act decât după expirarea duratei acestuia (intervalul de timp dintre momentul 

pronunţării hotărârii judecătoreşti şi momentul rămânerii ei definitive ) 

- termenul orânditoriu: fixează o perioadă de timp înăuntrul căruia este 

recomandat să fie efectuat un act procesual sau procedural (termenul pentru 

redactarea unei hotărâri – art. 406 C.pr.pen.) 

- termenul peremptoriu sau imperativ – este termenul înăuntrul căruia trebuie 

să fie îndeplinit un act (termenul de folosire a căii de atac a apelului – 10 zile sau a 

contestaţiei – 3 zile) 

În raport cu factorul de timp: 

- termen fix are o durată de timp invariabilă (număr fix de unităţi de timp – 

exemplu: 10 zile pentru introducerea apelului); 

- termenul maxim- indică durata maximă de timp pentru efectuarea actului  

(exemplu: durata arestării preventive încetează de drept când pe parcursul urmăririi 

penale s-au împlinit cele 180 de zile – art. 236 alin. 4 C.pr.pen.); 

- termenul minim- indică o durată determinată minimă care după ce a fost 

atinsă permite efectuarea valabilă a unui act (exemplu: propunerea de prelungire a 

arestării preventive care se face cu cel puţin 5 zile înaintea de expirarea duratei 

acestuia - art. 235 alin. 1 C.pr.pen.); 

În raport cu durata de timp, termenele pot fi stabilite pe: 

– ore – 48 de ore, în care procurorul ierarhic superior este obligat să 

soluţioneze cererea de abţinere sau recuzare – art. 70 C.pr.pen.; 

– zile – termenul de 20 de zile de la comunicare pentru plângerea împotriva 

soluţiei de clasare dispusă prin ordonanţă sau rechizitoriu – art. 340 alin. 1. C.pr.pen.  

– luni – 3 luni pentru introducerea plângerii prealabile – art. 296 C.pr.pen.; 

– ani – 1 an pentru cererea de revizuire prevăzută de art. 457 alin. 1  C.pr.pen.  

În funcţie de sensul în care sunt calculate, termenele pot fi: 

– de succesiune, care se calculează în sensul curgerii normale a timpului şi sunt 

cele mai numeroase (termenul de apel, de pildă, se calculează de la data comunicării 
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copiei minutei – art. 410 alin. 1); 

– de regresiune, care se calculează în sensul invers al scurgerii timpului, adică 

de la un anumit timp înapoi (exemplu: termenul prin care judecătorul de cameră 

preliminară în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei îl stabileşte pentru 

formulara de cereri şi excepţii care nu poate fi mai scurt de 20 de zile – art. 344 alin. 

3 C.pr.pen.). 

 

Calculul termenelor 

Calculul termenelor procedurale este reglementat de art. 269 C.pr.pen. 

Punctul de plecare la calcularea termenelor procedurale îl constituie ora, ziua, 

luna sau anul menţionat în actul care a provocat curgerea termenului, afară dacă prin 

lege nu se dispune altfel (art. 269 alin. 1 C.pr.pen.). Conform sistemului de calcul pe 

unităţi libere, la calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socotesc ora sau 

ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua la care se împlineşte – 

art. 269 alin. 2 C.pr.pen. În cazul termenelor procedurale a căror durată este fixată în 

ore (ora se socoteşte de 60 minute), fracţiunile de oră nu se socotesc (exemplu: 13 şi 

un sfert, termenul curge de la ora 14). Când termenul este stabilit pe zile, fiecare zi se 

socoteşte de 24 ore. 

Termenele pe luni sau pe ani (art. 269 alin. 3 C.pr.pen.) se calculează 

calendaristic şi ele expiră, după caz, la sfârşitul zilei corespunzătoare a ultimei luni 

ori la sfârşitul zilei şi lunii corespunzătoare a ultimului an. Dacă această zi cade într-o 

lună ce nu are o zi corespunzătoare, termenul expiră în ultima zi a acelei luni. 

Dacă ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la 

sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează – art. 269 alin. 4 C.pr.pen. (termenul de 

trei zile care începe să curgă miercuri 11 iulie 2017 va expira luni 16 iulie 2017). 

Actul depus înăuntrul termenului prevăzut de lege la administrația locului de 

deținere ori la unitatea militară sau la oficiul poștal prin scrisoare recomandată este 

considerat ca făcut în termen. Înregistrarea sau atestarea făcută de către administrația 

locului de deținere pe actul depus, recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori 

atestarea făcută de unitatea militară pe actul depus servesc ca dovadă a datei 
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depunerii actului. (art. 270 C.pr.pen.) 

Dacă un act care trebuia făcut într-un anumit termen a fost comunicat sau 

transmis, din necunoaștere ori dintr-o greșeală vădită a expeditorului, înainte de 

expirarea termenului, unui organ judiciar care nu are competență, se consideră că a 

fost depus în termen, chiar dacă actul ajunge la organul judiciar competent după 

expirarea termenului fixat.  

Cu excepția căilor de atac, actul efectuat de procuror este considerat ca făcut în 

termen dacă data la care a fost trecut în registrul de ieșire al parchetului este înăuntrul 

termenului cerut de lege pentru efectuarea actului. (art. 270 alin. 2 şi 3 C.pr.pen.) 

Pentru  calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice măsuri 

restrictive de drepturi, ora sau ziua de la care începe și cea la care se sfârșește 

termenul intră în durata acestuia. 

 

Sancţiunile procedurale penale 

Noţiunea de sancţiune procedurală penală: 

Este remediul care are menirea de a înlătura producerea de consecinţe în cazul 

în care legea a fost încălcată cu ocazia îndeplinirii activităţilor procedurale. 

În literatura de specialitate, noţiunea de sancţiune procedurală are un sens 

restrâns, având ca sancţiuni nulităţile, iar în sens larg, alături de nulităţi (principala 

sancţiune procedurală), mai sunt cuprinse decăderea, inadmisibilitatea şi inexistenţa 

(sancţiune prevăzută de doctrină şi nu de Cod). 

Inexistenţa, decăderea, inadmisibilitatea 

Inexistenţa este o sancţiune procedurală care se aplică unor acte procesuale sau 

procedurale care există în fapt, dar din punct de vedere juridic ele nu au luat fiinţă, 

fiind socotite ca inexistente ( o expertiză tehnică făcută de o persoană care nu este 

expert). 

Între inexistenţă şi nulitate ca sancţiuni procedurale pot fi subliniate câteva 

aspecte diferenţiate esenţiale, şi anume: în timp ce nulitatea este o sancţiune de 

invalidare a unor acte care există din punct de vedere juridic, inexistenţa priveşte acte 
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care au numai aparenţa unei existenţe juridice; în cazul nulităţii, trebuie să se facă 

dovada unei vătămări procesuale, acest lucru nefiind necesar în cazul inexistenţei; în 

cazul nulităţii, actul va trebui refăcut, pe când în cazul inexistenţei nu se pune o 

asemenea problemă. 

 Pentru exercitarea unui drept procesual penal se prevede un anumit termen, 

nerespectarea acestuia atrage  decăderea din exerciţiul dreptului şi nulitatea actului 

făcut peste termen. (art. 268 alin. 1 C.pr.pen.) 

Decăderea se deosebeşte de nulitate, deoarece se referă la drepturi procesuale 

şi nu la acte procedurale ca nulitatea; nulitatea se referă la un act efectuat, pe când 

decăderea are în vedere un act ce nu mai poate lua fiinţă; nulitatea presupune 

refacerea actului sau activităţii anulate, în timp ce, în cazul decăderii, legea permite 

exercitarea dreptului peste termenul prevăzut de lege (ex. repunerea în termenul de 

apel – art. 411 alin. 1 C.pr.pen.). 

Inadmisibilitatea este o sancţiune procedurală care are uneori o manifestare 

autonomă, în cele mai frecvente cazuri fiind o consecinţă a decăderii sau nulităţii. 

Inadmisibilitatea intervine când se efectuează un act pe care legea nu îl prevede 

sau îl exclude, precum şi în situaţia când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe 

o altă cale procesuală ori chiar printr-un act procesual. Inadmisibilitatea apare ca o 

sancţiune procesuală inevitabilă în sensul obligativităţii ei, spre deosebire de nulitate, 

care uneori poate fi acoperită prin voinţa părţilor. (exemplu: este inadmisibilă 

recuzarea judecătorului sau a procurorului chemat să decidă asupra recuzării – art. 67 

alin. 2 C.pr.pen., art. 100 alin. 4 lit. f C.pr.pen. - când administrarea probei este 

contrară legii ) 

 

Nulităţile (clasificare, condiţii şi efecte) 

Actele îndeplinite în afara condiţiilor stabilite de lege sunt lipsite de valoare, 

ele fiind caracterizate ca ineficace din punct de vedere juridic. 

Nulităţile ca şi sancţiuni se aplică actelor procedurale existente, care au luat 

fiinţă prin nerespectarea dispoziţiilor legale, prin omisiunea formelor prescrise de 
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lege. 

Potrivit art. 280 alin. 1 C.pr.pen., încălcarea dispozițiilor legale care 

reglementează desfășurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condițiile 

prevăzute expres Codul de procedură penală. 

Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor 

lovite de nulitate, atunci când există o legătură directă între acestea și actul declarat 

nul.  

Atunci când constată nulitatea unui act, organul judiciar dispune, când este 

necesar și dacă este posibil, refacerea acelui act cu respectarea dispozițiilor legale. 

Din analiza textelor mai sus arătate, rezultă că nulitatea poate fi îndreptată atât 

împotriva actelor procesuale, cât şi a celor procedurale. 

Clasificarea nulităţilor 

 În literatura juridică, clasificarea nulităţilor s-a făcut în funcţie de anumite 

criterii, fără a exista deosebiri de esenţă, şi anume: 

• După modul de exprimare: 

– nulităţi exprese –acelea pe care legea le prevede expres (art. 281 C.pr.pen.), 

iar nerespectarea lor duce la nulitatea actelor; 

– nulităţi virtuale – nu sunt expres prevăzute de lege, decurg din 

reglementarea generală – art. 282 C.pr.pen. 

• În funcţie de natura şi efectele produse: 

– nulităţi absolute –nulităţile exprese, care nu pot fi înlăturate în nici un mod, 

pot fi invocate în orice stare a procesului şi se iau în considerare chiar din oficiu (art. 

281 alin. 4 C.pr.pen.); 

– nulităţi relative – sunt, de regulă, cele virtuale şi sunt incidente în cazul 

oricărei alte dispoziţii legale decât cele prevăzute în art. 281 C.pr.pen. 

• În funcţie de întinderea lor: 

– nulităţi totale – atrag anularea întregului act procesual sau procedural; 

– nulităţi parţiale – se aplică numai parţial dispoziţiilor de lege încălcate. 

 

Condiţiile nulităţilor. Potrivit dispoziţiilor art. 280 alin. 1 C.pr.pen., trebuie 
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îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

– să existe o încălcare a dispoziţiilor legale referitoare la desfăşurarea 

procesului penal; 

– încălcarea dispoziţiilor legale să fi produs o vătămare; 

– vătămarea adusă să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului. 

În desfăşurarea procesului penal, nulităţile relative sunt preponderente faţă de 

nulităţile absolute care au un câmp de acţiune mai restrâns. Intenţia legiuitorului a 

fost aceea ca, în general, actele făcute cu încălcarea dispoziţiilor legale să poată fi 

remediate şi numai în cazuri excepţionale acestea să fie nule de drept. 

 

 Nulităţile absolute se constată din oficiu sau la cerere şi sun aplicabile prin 

încălcarea următoarelor dispoziţii: 

a) compunerea completului de judecată;  

b) competența materială și competența personală a instanțelor judecătorești, 

atunci când judecata a fost efectuată de o instanță inferioară celei legal competente;  

c) publicitatea ședinței de judecată;  

d) participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit 

legii;  

e) prezența suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este 

obligatorie potrivit legii;  

f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum și a 

celorlalte părți, atunci când asistența este obligatorie.  

Încălcarea dispozițiilor legale prevăzute în art. 281 alin. (1) lit. a)-d) poate fi 

invocată în orice stare a procesului.  

Cu privire la încălcarea dispoziţiilor privitoare la competenţa materială şi după 

calitatea persoanei a organului de urmărire penală s-a constat că este 

neconstituţională dispoziţia prevăzută la art. 281 alin. 1 lit. b, întrucât nu 

reglementează în categoria nulităților absolute încălcarea dispozițiilor referitoare la 

competența materială și după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, este 

neconstituțională. (Decizia CCR nr. 302/2017 ) 
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Încălcarea dispozițiilor legale prevăzute la art. 281 alin. (1) lit. e) și f) trebuie 

invocată, după cum urmează:  

a) până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a 

intervenit în cursul urmăririi penale sau în procedura camerei preliminare; 

b) în orice stare a procesului, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecății; 

c) în orice stare a procesului, indiferent de momentul la care a intervenit 

încălcarea, când instanța a fost sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției. 

 Considerăm că având în vedere exercitarea dreptului la apărare este tot un 

drept care trebuie sancţionat cu nulitatea absolută, aceasta ar trebui invocată chiar şi 

după procedura camerei preliminare. 

  Nulităţile relative – art. 282 C.pr.pen. 

 Încălcarea oricăror dispoziții legale în afara celor prevăzute la art. 281 

determină nulitatea actului atunci când prin nerespectarea cerinței legale s-a adus o 

vătămare drepturilor părților ori ale subiecților procesuali principali, care nu poate fi 

înlăturată altfel decât prin desființarea actului.  

 Nulitatea relativă poate fi invocată de procuror, suspect, inculpat, celelalte 

părți sau persoana vătămată, atunci când există un interes procesual propriu în 

respectarea dispoziției legale încălcate. (art. 282 alin. 2 C.pr.pen.)   

 Cu privire la alineat, prin decizia nr. 554/2017 a Curţii Constituţionale a 

României s-a constat neconstituţionalitatea deoarece nu permite invocarea din oficiu 

a nulității relative, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră 

preliminară şi instanţa de judecată. 

 Nulitatea relativă se invocă în cursul sau imediat după efectuarea actului ori 

cel mai târziu:  

a) până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a 

intervenit în cursul urmăririi penale sau în această procedură;  

b) până la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, dacă 

încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale, când instanța a fost sesizată cu un 

acord de recunoaștere a vinovăției;  

c) până la următorul termen de judecată cu procedura completă, dacă 

https://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43411598&d=2018-03-17#p-43411598
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încălcarea a intervenit în cursul judecății. 

 Nulitatea relativă se acoperă atunci când persoana interesată nu a invocat-o în 

termenul prevăzut de lege sau a renunțat în mod expres la invocarea nulității. 

Efectele nulităţilor: 

După constatarea nulităţii unui act ( fie relativă, fie absolută ), aceasta produce 

două efecte principale: 

- atrage nevalabilitatea juridică a actelor întocmite cu încălcarea legii din 

momentul efectuării lor ( ex tunc) şi nu din momentul constatării nulităţii ( ex nunc); 

- impune refacerea sau remedierea actelor procesuale sau procedurale întocmite 

cu încălcarea dispoziţiilor legale de către organul judiciar care le-a întocmit iniţial 

sau, în alte cazuri, de către un alt organ. 

 

8.2.3. CHELTUIELILE JUDICIARE ŞI AMENDA 

Cheltuielile judiciare 

Actele ce se efectuează în desfăşurarea procesului penal duc la efectuarea unor 

cheltuieli care se fac fie de organele judiciare, fie de părţi sau persoanele care 

desfăşoară o activitate în cadrul procesului penal.  

Potrivit art. 272 alin. 1 C.pr.pen., în cheltuielile judiciare intră cheltuielile 

necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea 

mijloacelor materiale de probă, retribuirea apărătorilor, precum şi orice alte cheltuieli 

ocazionate de desfăşurarea procesului penal. 

Cheltuielile judiciare se împart în două categorii: cheltuieli avansate de stat 

(art. 272 alin. 1, art. 275 C.pr.pen.) şi cheltuieli făcute de părţi (art. 276 C.pr.pen.) 

sau de alţi subiecţi procesuali (art. 273 C.pr.pen.). 

În conformitate cu dispoziţiile art. 273 C.pr.pen. martorul, expertul şi 

interpretul chemaţi de organul de urmărire penală ori de instanţa de judecată au 

dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli 

necesare, prilejuite de chemarea lor. Dacă sunt salariaţi, aceste persoane au dreptul şi 

la venitul de la locul de muncă, pe durata lipsei de la serviciu prilejuită de chemarea 
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la organul de urmărire penală ori la instanţa de judecată. Martorul care nu este 

salariatul unei asemenea unităţii, dar care are venit din muncă, este îndreptăţit să 

primească şi o compensaţie. Expertul şi interpretul au dreptul la o retribuţie pentru 

îndeplinirea însărcinării date, în cazurile şi condiţiile prevăzute prin dispoziţii legale. 

 

Plata cheltuielilor avansate de stat (art. 274 C.pr.pen.) 

În caz de renunțare la urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării 

pedepsei sau renunțare la aplicarea pedepsei, suspectul sau, după caz, inculpatul este 

obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepția cheltuielilor 

privind avocații din oficiu și interpreții desemnați de organele judiciare, care rămân in 

sarcina statului. 

Când sunt mai mulți suspecți sau, după caz, inculpați, procurorul sau, după caz, 

instanța hotărăște partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. La stabilirea 

acestei părți se ține seama, pentru fiecare dintre suspecți sau, după caz, inculpați, de 

măsura în care a provocat cheltuielile judiciare. 

Partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar cu 

inculpatul la repararea pagubei, este obligată în mod solidar cu acesta și la plata 

cheltuielilor judiciare avansate de stat. 

Amenda judiciară este o sancţiune procesuală aplicabilă în cazurile de 

neîndeplinire a obligaţiilor procesuale sau de îndeplinire a lor fără respectarea 

condiţiilor stabilite de lege.  

 Rolul amenzii judiciare (a nu se confunda cu amenda penală, care are caracter 

represiv) este de a asigura desfăşurarea normală a activităţii procesuale prin 

efectuarea corect şi la timp, de către subiecţii procesuali, a îndatoririlor ce le revin. 

 În cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară în condiţiile 

prevăzute de art. 283 alin. 1 lit. a – b, iar lipsa nejustificată a martorului, a persoanei 

vătămate, părţii civile, părţii responsabile civilmente, a avocatului, de asemenea se 

sancţionează cu amendă. 

 Pot fi sancţionaţi şi alţi participanţi în procesul penal cum ar fi expertul sau 

interpretul tot în baza dispoziţiilor art. 283 C.pr.pen.  
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 Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat, cuprinzându-

se distinct în bugetul Ministerului Public, al Ministerului Administrației și Internelor, 

sau al Ministerului Justiției. 

 Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care 

fapta constituie infracțiune. 

 Prin ordonanţa nr. 18/2016 s-au adus o serie de modificări referitoare la 

neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege de către furnizorii de servicii de 

comunicaţii electronice, unităţile poştale ori de transport sau persoanele în posesia 

cărora sunt sau au sub control anumite date prevăzute de lege.  

 Amenda se aplică de organul de urmărire penală prin ordonanță, iar de 

judecătorul de drepturi și libertăți, de judecătorul de cameră preliminară și de instanța 

de judecată, prin încheiere. 

 Persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii. Cererea de 

anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea 

ordonanței ori a încheierii de amendare. 

 

 

 

8.3. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Se aplică amendă judiciară: 

a) numai de către instanţa de judecată;  

b) de organul de urmărire penală;  

c) de instanţa ierarhic superioară celei competente în fond;  

d) numai de către procuror. 

 

2. Cine poate executa mandatul de aducere: 

a) agenţii procedurali;  

b) secretarul parchetului, când aducerea a fost dispusă de procuror;  

c) poliţia locală;  

d) organele proprii de executare ale unităţilor de interes public. 

 

3.  Reprezintă act procedural: 

a) punerea în mişcare a acţiunii penale;  

b) executarea unui mandat de aducere;  
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c) declararea apelului:  

d) trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriu. 

 

4. Când poate fi invocată dispoziţia privind nulitatea relativă după calitatea 

persoanei: 

a)  până la încheierea procedurii de cameră preliminară, dacă a intervenit în cursul 

urmăririi penale.  

b) până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; 

c) în cursul efectuării actului, când partea este prezentă, sau la primul termen de 

judecată cu procedură completă când partea a lipsit la efectuarea actului;  

d) până la primul termen de judecată cu procedură completă. 

 

5. Constituie motiv de sancţionare cu amendă judiciară: 

a) lipsa nejustificată a martorului, expertului sau interpretului legal citat;  

b) faptele penale care prezintă un grad redus de pericol social;  

c) abaterile de natură contravenţională precum şi faptele în privinţa cărora instanţa 

de judecată a dispus înlocuirea răspunderii penale;  

d) încălcarea normelor relative la publicitatea şedinţei de judecată. 

 

6. Citaţia: 

a) se înmânează numai prin intermediul serviciului poştal;  

b) este prevăzută sub sancţiunea nulităţii absolute;  

c) este individuală;  

d) este de competenţa exclusivă a instanţelor de judecată. 

 

7. Existenţa erorilor materiale evidente din cuprinsul unui act procedural 

a) au drept rezultat anularea actului procedural respectiv;  

b) reprezintă un caz de încetare a urmăririi penale ori încetare a procesului penal;  

c) se îndreaptă de către organul judiciar ierarhic superior celui care le-a comis, în 

camera de consiliu;  

d) se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a 

întocmit actul, la cererea celui interesat sau din oficiu. 

 

8.  Pentru ce motive poate fi invocată sancţiunea nulităţii absolute: 

a) încălcarea dispoziţiilor relative la competenţa teritorială;  

b) încălcarea dispoziţiilor relative la asistarea părţii vătămate de către apărător, când 

aceasta era obligatorie, potrivit legii;  

c) nerespectarea dispoziţiilor relative la compunerea completului de judecată;  

d) încălcarea dispoziţiilor relative la efectuarea expertizei medico-legale. 

 

9. Cheltuielile judiciare avansate de către stat sunt suportate: 

a) de către inculpat, în cazul de renunţare la urmărirea penală;  

b) de către partea vătămată, în caz de retragere a plângerii prealabile;  

c) de către partea vătămată, respectiv partea civilă;  
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d) de către partea civilă, în ipoteza constatării existenţei autorităţii de lucru judecat.  

 

10. Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin: 

a) comandantul unităţii militare din care militarul face parte sau prin poliția 

militară;  

b) comandantul centrului militar;  

c) organele de poliţie;  

d) agenţii procedurali ai parchetelor şi instanţelor de judecată. 
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8.5. Teme de control 

Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați unul dintre actele 

procedurale comune, termenele în procesul penal sau nulitățile. 
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Răspunsuri la 

testele de autoevaluare a cunoştinţelor 
 
 

RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 1 

1. C 

2. C 

3. A 

4. A 
 

RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 2 

1. C 

2. B 

3. A 

4. C 

5. C 
 

RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 3 

1. D 

2. D 

3. D 

4. A 

5. C 

6. C 

7. A 

8. C 
 

RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 4 

1. D 

2. D 

3. A 

4. B 

5. A 

6. A 

7. A 

8. A 

 
RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 5 

1. C 

2. B 

3. D 

4. A 

5. A 

6. D 

7. A 

8. B 

 
RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 6 



159 

 

1. D 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

6. C 

7. C 

8. C 

 
RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 7 

1. A 

2. C 

3. C 

4. C 

5. D 

6. B 

7. A 

8. B 

9. A 

10. B 

 
RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 8 

1. B 

2. C 

3. B 

4. A 

5. A 

6. C 

7. D 

8. C 

9. A 

10. A 

 


