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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 

E-mail: bogdanbuneci@yahoo.ro 
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b. Date despre disciplină 

Anul de 

studiu:  
III 

Semestrul: 2 

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 

pentru a verifica dacă le-aţi atins în întregime. 
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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 3 capitole (fiecare capitol fiind 

aferent unei unităţi de învăţare): 

Capitolul I. Urmarirea penală 

Capitolul II. Camera preliminară 

Capitolul III. Judecata 

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 1: „Realizați un referat de maxim 5 pagini în care să 

analizați o instituție, la alegere, din etapa urmăririi penale”; 

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

analizați procedura camerei preliminare”; 

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

tratați o instituţie privind judecata în primă instanţă sau judecata în căile ordinare de 

atac”. 

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.  
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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 2. 

 

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. 8-9 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, 

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  
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Capitolul 1 

URMÃRIREA PENALÃ 

 

 

1.1. Introducere 

 

 

În cuprinsul acestui capitol sunt prezentate cunoştinţele referitoare la urmărirea 

penală.  

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 9 ore. 

 

1.2. Conţinut 

 

1.2.1. NOŢIUNEA, IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA URMĂRIRII PENALE 

 

Procesul penal se desfăşoară pe parcursul unor etape necesare, succesive, 

care poartă denumirea de faze ale procesului penal, şi anume: urmărirea penală, 

camera preliminară, judecata şi punerea în executare a hotărârilor penale. 

Activităţile îndeplinite în desfăşurarea unei faze procesuale au ca 

funcţiune şi finalitate proprii asigurarea şi înlesnirea desfăşurării fazei 

procesuale următoare, funcţiune şi finalitate proprii (abilităţi) care se integrează 

în finalitatea comună tuturor fazelor, adică funcţiunea şi finalitatea procesului 

penal. 

În faza de urmărire penală sunt cuprinse etapele descoperirii, cercetării penale 

şi ale trimiterii în judecată. Prin activităţile întreprinse în această fază se descoperă 

infracţiunile, se identifică autorul(ii) infracţiunilor şi se administrează probele în 

cauză, în vederea trimiterii în judecată. Aceste activităţi se îndeplinesc de către 

organele de cercetare penală şi procuror prin actele procesuale şi procedurale 

prescrise de lege. Instanţa de judecată poate interveni în faza de urmărire penală 
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numai în cazul măsurilor preventive, prelungirii acestora sau soluţionării căilor de 

atac îndreptate împotriva unor măsuri procesuale. 

Procesul penal se desfăşoară atât în cursul urmăririi penale, în cursul 

procedurii de cameră preliminară cât şi în cursul judecăţii, potrivit dispoziţiilor 

prevăzute de lege, în faza de urmărire penală se aplică, în funcţie de cauzele 

respective, principiile fundamentale: legalitatea procesului penal, separarea funcțiilor 

judiciare, ne bis in idem, dreptul la libertate și siguranță, aflarea adevărului, rolul 

activ al organelor judiciare penale, garantarea libertăţii persoanei, respectarea 

demnităţii umane, garan-tarea dreptului la apărare, prezumţia de nevinovăţie, 

caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal, egalitatea persoanelor în 

procesul penal. 

 

1.2.2. OBIECTUL, SCOPUL ŞI SARCINILE URMĂRIRII PENALE 

 

Urmărirea penală are ca obiect strângerea pro¬belor necesare cu privire 

la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârșit o 

infracțiune şi la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este 

sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. 

Strângerea probelor trebuie să se refere la: 

• existenţa infracţiunilor – legea prevede existenţa materială a unei fapte dacă 

ea este prevăzută de legea penală, indiferent de faza de desfăşurare, adică atât 

infracţiunea consumată, cât şi tentativa; 

• identificarea persoanelor care au săvârșit o infracțiune – probele adunate 

trebuie să stabilească cunoaşterea făptuitorilor în calitate de autori, instigatori sau 

complici, cât şi descoperirea datelor de identificare a persoanei care a comis fapta şi 

stabilirea formei de participaţie; 

• stabilirea răspunderii făptuitorului – probele necesare trebuie să privească 

nu numai materialitatea faptelor, ci şi elucidarea tuturor aspectelor legate de vinovăţia 

făptuitorului dacă acesta poate sau nu să răspundă penal. 
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Organele de urmărire penală îşi concretizează activitatea în acte de urmărire 

penală care pot fi :  

• acte procesuale sau de dispoziţie – sunt, de regulă, atributul procurorului 

(ex: punerea în mişcare a acţiunii penale, trimiterea în judecată) şi numai uneori sunt 

de competenţa organelor de cercetare penală (începerea urmăririi penale, dispunerea 

măsurii reţinerii etc.); 

• acte procedurale – se realizează de organele de cercetare penală (ex: 

cercetarea la faţa locului, ridicarea de obiecte sau înscrisuri, efectuarea 

percheziţiilor), dar pot să fie efectuate şi de procuror. 

Actele de cercetare penală sunt acte constitutive ale procesului penal, fiind 

obligatorie efectuarea lor, în ordinea stabilită de lege. Astfel, pentru sesizarea 

instanţei, trebuie mai întâi să se dispună punerea în mişcare a acţiunii penale şi apoi 

trimiterea în judecată a inculpatului. Pentru arestarea preventivă pe o durată mai mare 

de 10 zile este necesară inculparea învinuitului prin punerea în mişcare a acţiunii 

penale. 

În cursul urmăririi penale, efectuarea actelor de cercetare penală se îmbină cu 

efectuarea actelor de urmărire penală. Astfel, după începerea urmăririi penale, care 

constituie un act de dispoziţie, se efectuează acte de cercetare penală cu privire la 

faptă, făptuitor şi răspunderea sa penală. Între timp, se poate dispune punerea în 

mişcare a acţiunii penale şi apoi continuarea efectuării actelor de cercetare penală 

pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele, după care, în final, se dispune fie 

trimiterea în judecată, fie o soluţie de clasare. 

Potrivit art. 286 C.pr.pen., în desfăşurarea urmăririi penale, procurorul dispune 

asupra actelor sau măsurilor procesuale și soluționează cauza prin ordonanță, dacă 

legea nu prevede altfel. 

1.2.3. LIMITELE URMĂRIRII PENALE 

 

Urmărirea penală începe o dată cu activităţile de cercetare a strângerii 

probelor şi se termină prin dispoziţia de trimitere în judecată, atunci când este 
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cazul, iar sub aspectul desfăşurării în timp, urmărirea penală se caracterizează 

prin următoarele limite: 

• limita iniţială – marchează naşterea cadrului legal de desfăşurare a tuturor 

activităţilor pe care le efectuează organele de urmărire penală.  

Urmărirea penală poate să fie dispusă prin ordonanță de către organul de 

urmărire penală care a fost sesizat prin plângere sau denunţ (art. 288, 289 C. pr. pen.), 

iar când organul de urmărire penală se sesizează din oficiu(art. 292 C.pr.pen), se 

încheie un proces-verbal în acest sens. 

Dacă din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate 

după primirea plângerii sau denunţului rezultă vreunul din cazurile de împiedicare a 

punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzute în art. 16, organul de urmărire penală 

înaintează procurorului actele încheiate cu propunerea de clasare a cauzei. 

Dacă procurorul constată că nu sunt întrunite condiţiile arătate mai sus, 

restituie actele organului de urmărire penală, fie pentru completarea actelor 

premergătoare, fie pentru începerea urmăririi penale. 

• limita finală a urmăririi penale o reprezintă soluţia pe care o adoptă 

procurorul în cauza respectivă, şi anume: rechizitoriu sau ordonanţă prin care 

clasează sau renunță la urmărire potrivit dispozițiilor legale. . 

Dacă din probele administrate în cauză rezultă că fapta există, că a fost 

săvârşită de inculpat şi că acesta răspunde penal, procurorul întocmeşte rechizitoriul 

prin care dispune trimiterea în judecată. 

Procurorul mai poate dispune şi clasarea cauzei prin ordonanţă atunci când se 

constată unul din cazurile prevăzute în art. 16 C. pr. pen. și nu sunt întrunite condițiile 

de fond și formă esențiale ale sesizării. 

 

1.2.4.TRĂSĂTURILE URMĂRIRII PENALE 

Urmărirea penală ca fază importantă a procesului penal şi desfăşurată în 

condiţiile stabilite de lege trebuie să constituie o garanţie că orice cauză penală 

nu va ajunge în faza de judecată dacă urmărirea penală nu e completă, iar 

persoana cercetată nu este vinovată. 
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Activităţile care se întreprind în această fază fac ca urmărirea penală să 

aibă anumite caractere care o deosebesc atât de faza de judecată, cât şi de 

punerea în executare a hotărârilor penale. 

 

1.2.4.1. Caracterul nepublic al urmăririi penale 

Dacă în faza de judecată trăsătura specifică este publicitatea şedinţei de 

judecată, la urmărirea penală, în general, multe activităţi au un caracter nepublic, 

publicitatea nefiind obligatorie. Obiectul urmăririi penale se poate realiza numai dacă 

strângerea şi administrarea probelor nu se fac în mod public şi la anumite termene, 

neexistând posibilitatea pentru participanţii din procesul penal să cunoască anumite 

aspecte ce ar putea duce la zădărnicirea aflării adevărului. 

Potrivit dispozițiilor legale (art. 92 C.pr.pen.) avocatul suspectului sau 

inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală cu 

excepția când se utilizează metode speciale de supraveghere ori cercetare sau când se 

efectuează  percheziții corporale sau a vehiculelor în cazul infracțiunilor flagrante. 

Poate fi încunoștințat de efectuarea actelor de urmărire penală pentru a putea fi 

prezent. 

Din analiza dispoziţiilor legale amintite mai sus rezultă că urmărirea penală nu 

are un caracter secret şi că anumite acte sau probe pot fi cunoscute de către părţi.  

 

1.2.4.2. Urmărirea penală este în principiu necontradictorie 

Potrivit art. 99 C. pr. pen., sarcina administrării probelor în procesul penal 

revine organului de urmărire penală şi instanţei de judecată. 

Datorită specificului în care se realizează urmărirea penală şi caracterul ei 

nepublic, contradictorialitatea nu se manifestă între subiecţii procesului. 

Astfel, organele de urmărire penală strâng şi administrează probele, de 

regulă, fără prezenţa părţilor, iar când sunt chemate, sunt audiate separat. 

Având în vedere că, potrivit art. 100 C. pr. pen., în cursul procesului penal 

(deci şi în faza urmăririi penale), părţile pot propune probe şi cere administrarea lor, 
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rezultă că există şi elemente de contradictorialitate mai ales în cazul arestării 

suspectului sau inculpatului, ori luării măsurii controlului judiciar, în cazul plângerii 

contra încheierii instanţei de respingere a cererii de eliberare provizorie, fie în cazul 

confruntării (art. 131 C. pr. pen.). 

Există proceduri în cadrul urmăririi penale, cum este procedura arestării sau 

prelungirii arestării preventive, care se efectuează la instanţa de judecată, unde sunt 

aplicabile principiile specifice judecăţii şi contradictorialitatea se manifestă cel mai 

evident. 

1.2.4.3. Caracterul preponderent al formei scrise 

Având în vedere faptul că urmărirea penală în principiu are caracter necontra-

dictoriu, iar cercetarea este necunoscută în totalitate de părţi sau subiecţii procesuali 

este normal ca forma acesteia să fie scrisă. 

Solicitarea de probe, cerute de către părţi, se face în formă scrisă, iar dacă 

acestea au fost solicitate oral, sunt consemnate în înscrisuri de către organele de 

urmărire penală. De asemenea, toate actele procesuale şi procedurale îmbracă forma 

scrisă.  

În timpul urmăririi penale există şi situaţii când anumite activităţi îmbracă 

forme orale care ulterior se transformă în formă scrisă (exemple: declaraţiile verbale, 

ascultarea persoanelor confruntate, pregătirea unei expertize – expertul discută cu 

părţile obiectul expertizei şi întrebările la care trebuie să răspundă). 

1.2.4.4. Subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire penală 

Urmărirea penală se efectuează de către procurori şi de către organele de 

cercetare penală. 

Procurorii fac parte din Ministerul Public şi funcţionează potrivit Legii nr. 

304/2004 privind organizarea judiciară, actualizată prin Legea nr. 247/2005 privind 

reforma în domeniul justiţiei, în timp ce organul de cercetare penală funcţionează fie 

în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, fie ca organ de cercetare specială 

(art. 55 C.pr.pen.).  
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Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiilor legalităţii, 

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

legii. 

Procurorii îşi exercită funcţiile în conformitate cu legea, respectă şi protejează 

demnitatea umană şi apără drepturile persoanei. Parchetele sunt independente în 

relaţiile cu instanţele judecătoreşti, precum şi cu celelalte autorităţi publice. 

De asemenea procurorul conduce şi supraveghează activitatea de cercetare 

penală a poliţiei judiciare şi a altor organe de cercetare penală, dispoziţiile date de 

acesta fiind obligatorii (art. 56 C.pr.pen). 

Dispoziţiile procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu 

legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine. 

În soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile prevăzute de 

lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul 

procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor, intervenţia 

procurorului ierarhic superior, în orice formă, în efectuarea urmăririi penale sau în 

adoptarea soluţiei. 

Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul 

ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale. Măsura infirmării este supusă 

controlului instanţei competente să judece cauza în fond, la cererea procurorului care 

a adoptat soluţia. 

Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, de procurorul - şef al Departamentului Naţional 

Anticorupţie sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel 

asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume 

desemnaţi. 

Organele de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea de cercetare penală, în 

mod nemijlocit, sub conducerea şi supravegherea procurorului, fiind obligate să 

aducă la îndeplinire dispoziţiile acestuia. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage 

răspunderea juridică potrivit legii. 
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Ministrul justiţiei, când consideră necesar, din proprie iniţiativă sau la cererea 

Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra procurorilor, prin 

procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul - şef al D.N.A., ori de 

ministrul justiţiei. 

Controlul constă în verificarea eficienţei manageriale, a modului în care 

procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi în care se desfăşoară raporturile de 

serviciu cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în lucrările de competenţa 

parchetelor. Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror în cursul urmăririi 

penale şi soluţiile adoptate. 

 

1.3. COMPETENŢA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ 

1.3.1. Competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare 

Organele de cercetare ale poliţiei judiciare.  

În urma modificării art. 201 alin. 3 C.pr.pen., survenită prin Legea nr. 

356/2006 şi O.U.G. nr. 60/2006, ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare 

funcţionează lucrători specializaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor, 

desemnaţi nominal de ministrul administraţiei şi internelor, cu avizul conform al 

procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi îşi 

desfăşoară activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Retragerea avizului conform al procurorului 

general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie conduce la 

încetarea calităţii de lucrător în cadrul poliţiei judiciare. Când legea specială prevede 

o procedură diferită de desemnare şi funcţionare a organelor de poliţie judiciară, se 

aplică dispoziţiile legii speciale.  

Prin modificarea art. 27 din L. nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române de către L. nr. 281/2003 se prevede că poliţiştii care au calitatea de 

organe de cercetare ale poliţiei judiciare sunt desemnaţi prin dispoziţia inspectorului 

general al Inspectoratului General al Poliţiei Române cu avizul procurorului general 

al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
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Atât din dispoziţiile art. 55 alin.6 C. pr.pen. (organele de cercetare ale poliţiei 

judiciare îşi desfăşoară activitatea sub conducerea și supravegherea procurorului) cât 

şi art. 27 din L. nr. 218/2002 rezultă că din punct de vedere funcţional (conform 

atribuţiilor pe care le au aceşti poliţişti) se subordonează procurorului. Dacă aceştia 

săvârşesc infracţiuni, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către 

procuror şi se judecă în primă instanţă aşa cum rezultă din art. 27 alin. 2 şi 3 din L. 

nr. 218/2002, de către:  

– tribunal, în cazul poliţiştilor prevăzuţi în art. 14 alin. 2, pct. II din L. nr. 

360/2002 privind Statutul poliţistului; 

– curtea de apel, în cazul poliţiştilor prevăzuţi în art. 14, alin. 2, pct. I, lit. e) – 

j) din L. nr. 360/2002; 

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cazul poliţiştilor prevăzuţi în art. 14, 

alin. 2, pct. I, lit. a) – d) din L. nr. 360/2002. 

Lucrătorii operativi ai poliţiei judiciare anume desemnaţi, care desfăşoară 

activităţi de cercetare penală, trebuie să aibă, în mod obligatoriu, studii juridice 

superioare, cunoştinţe profesionale temeinice şi o conduită morală ireproşabilă, 

pentru a îndeplini, în cele mai bune condiţii, atribuţiile ce le revin. 

1.3.2. Competenţa organelor de cercetare penală speciale 

Aceste organe de cercetare specială sunt:  

– ofiţerii anume desemnaţi de către comandanţii unităţilor militare corp aparte şi 

similare, pentru militarii în subordine. Cercetarea poate fi efectuată şi personal de 

către comandant; 

– ofiţerii anume desemnaţi de către şefii comenduirilor de garnizoană, pentru 

infracţiunile săvârşite de militari în afara unităţilor militare. Cercetarea poate fi 

efectuată şi personal de şefii comenduirilor de garnizoană; 

– ofiţerii anume desemnaţi de către comandanţii centrelor militare, pentru 

infracţiunile de competenţa instanţelor militare, săvârşite de persoanele civile în 
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legătură cu obligaţiile lor militare. Cercetarea poate fi efectuată şi personal de către 

comandanţii centrelor militare. 

La cererea comandantului centrului militar, organul de poliţie efectuează unele 

acte de cercetare, după care înaintează lucrările comandantului centrului militar; 

– ofiţerii poliţiei de frontieră, anume desemnaţi pentru infracţiunile de frontieră; 

– căpitanii porturilor, pentru infracţiunile contra siguranţei navigaţiei pe apă şi 

contra disciplinei şi ordinii la bord, precum şi pentru infracţiunile de serviciu sau în 

legătură cu serviciul, prevăzute în Codul penal, săvârşite de personalul navigant al 

marinei civile, dacă fapta a pus sau ar fi putut pune în pericol siguranţa navei sau a 

navigaţiei. 

Atât procurorul, cât şi organele de cercetare penală sunt subiecţii procesuali 

oficiali ai fazei de urmărire penală. 

În cadrul urmăririi penale se aplică regulile de bază ale procesului penal, şi 

anume: principiul legalităţii, aflării adevărului, operativităţii şi rolului activ al 

organelor judiciare. Astfel, aşa cum arată şi art. 100 C.pr.pen., sub aspectul 

probaţiunii, organul de urmărire penală trebuie să aibă rol activ fiind obligat să 

strângă probele necesare pentru aflarea adevărului şi pentru lămurirea cauzei sub 

toate aspectele, în vederea justei soluţionări a acesteia, atât în favoarea cât și în 

defavoarea suspectului sau inculpatului.  

Legea procesual penală a prevăzut în art. 286 C.pr.pen. că procurorul dispune 

asupra actelor și măsurilor procesuale și soluționează cauza prin ordonanță, dacă 

legea nu prevede altfel. 

Ordonanţa prezintă o importanţă deosebită, art. 286 alin. 2 prevăzând şi 

menţiunile obligatorii pe care trebuie să le conţină, şi anume:  

– denumirea parchetului, data şi locul întocmirii; 

– numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmeşte; 

– cauza la care se referă; 

– obiectul actului sau măsurii procesuale; 

– temeiul legal al acesteia; 
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– şi semnătura celui care a întocmit-o. 

- mențiunea căii de atac disponibile, cu arătarea termenului în care aceasta poate 

fi executată; 

- încadrarea juridică a faptei. 

Ordonanţa trebuie să fie motivată şi este folosită în cazul punerii în mişcare a 

acţiunii penale, luării măsurilor de prevenţie sau a măsurilor asiguratorii, clasării 

cauzei, suspendării urmăririi penale etc. 

În lege s-au mai prevăzut şi situaţii în care organele de urmărire penală pot să 

dispună şi prin proces-verbal ca de pildă în cazul efecturării percheziţiei, a ridicării de 

obiecte sau înscrisuri, cercetarea la faţa locului sau reconstituirea.  

Tot în art. 286 alin. 4 C.pr.pen. se precizează că, atunci când organul de 

cercetare penală consideră că este cazul să fie luate anumite măsuri, el face propuneri 

motivate în acest sens. Legea a prevăzut acest lucru pentru că organele de cercetare 

penală au o anumită competenţă, neputând lua măsuri de prevenţie sau de punere în 

mişcare a acţiunii penale, şi din acest motiv printr-un referat motivat ele fac 

propuneri cu privire la anumite măsuri procesuale.  

Toate actele procedurale arătate mai sus trebuie să fie în conformitate cu 

dispoziţiile legale, iar cei care le-au întocmit îşi asumă responsabilitatea cu privire la 

conţinutul şi valabilitatea lor.  

 

1.3.3. Competenţa procurorului în faza urmăririi penale 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, completată prin Ordonanța 

de urgență nr. 12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul justiției, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 07 martie 2019, 

prevede că procurorii fac parte din Ministerul Public, că aceştia îşi exercită atribuţiile 

în cadrul parchetelor constituite pe lângă fiecare instanţă judecătorească, sub 

autoritatea ministrului justiţiei (art. 59 alin. 2 din Legea nr. 304/2004) şi că Ministerul 

Public exercită prin procurori, printre alte atribuţii, şi efectuarea urmăririi penale în 
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cazurile şi condiţiile prevăzute de lege (art. 60 lit. a din Legea nr. 304/2004), 

efectuând şi supravegherea şi controlul activităţii organelor de cercetare penală.  

În cadrul urmăririi penale, procurorul poate să efectueze orice acte în cauzele 

pe care le supraveghează potrivit dispozițiilor art. 56 alin. 2 C.pr.pen. De asemenea, 

potrivit art. 56 alin. 3 C.pr.pen., urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de 

către procuror, în cazul următoarelor infracţiuni:  

a) infracţiuni pentru care competența de judecată în primă instanță aparține Înaltei 

Curți de Casație și Justiție sau curții de apel; 

b) infracţiuni prev. la art. 188-191, 257, 277, 279-283 și 289-294 C.p.; 

c) infracţiunile săvârşite cu intenţie depășită, care au avut ca urmare moartea 

unei persoane; 

d) infracțiuni pentru care competența de a efectua urmărirea penală aparține 

DIICOT sau DNA; 

e) în alte cazuri prevăzute de lege. 

De asemenea, procurorul participă şi la activitatea de soluţionare a cererilor de 

extrădare sau de transfer ale persoanelor condamnate în străinătate, cereri ce sunt 

soluţionate de către curtea de apel conform art. 28
1
 pct. 5 C.pr.pen. înaintea 

soluţionării acestor cereri potrivit art. 31 din L. nr. 296/2001 privind extrădarea, 

cererea de extrădare şi actele conexe se transmit de Ministerul Justiţiei către parchetul 

competent în vederea identificării şi arestării persoanei ce urmează a fi extrădată.  

Şi în L. nr. 302/2004 modificată prin Legea nr. 222/2008 privind cooperarea 

judiciară internaţională în materie penală, Ministerul Public are atribuţii în derularea 

procedurii de transferare a străinului condamnat de o instanţă română – parchetul 

transmite informaţii cu privire la condamnat, la faptele penale săvârşite, durata, 

natura şi data începerii executării pedepsei, audierea condamnatului, participarea 

obligatorie la soluţionarea cererii; 

Urmărirea penală în cazul infracțiunilor săvârșite de militari se efectuează în 

mod obligatoriu de procurorul militar. 

După modificarea ce a avut loc prin O.U.G. nr. 60/2006, procurorii din cadrul 

parchetelor ierarhic superioare pot prelua, în vederea efectuării urmăririi penale, 
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cauze de competenţa parchetelor ierarhic inferioare, prin dispoziţia conducătorului 

parchetului ierarhic superior, când:  

- imparţialitatea procurorilor ar putea fi ştirbită datorită împrejurărilor cauzei, 

duşmăniilor locale sau calităţii părţilor;  

- una dintre părţi are o rudă sau un afin până la gradul patru inclusiv printre procurorii 

ori grefierii parchetului sau judecătorii, asistenţii judiciari ori grefierii instanţei;  

- există pericolul de tulburare a ordinii publice;  

- urmărirea penală este împiedicată sau îngreunată datorită complexităţii cauzei ori 

altor împrejurări obiective, cu acordul procurorului care efectuează sau 

supraveghează urmărirea penală. 

În cauzele preluate în condiţiile prevăzute mai sus, procurorii din cadrul 

parchetelor ierarhic superioare pot infirma actele şi măsurile procurorilor din 

parchetele ierarhic inferioare, dacă sunt contrare legii, şi pot îndeplini oricare dintre 

atribuţiile acestora. 

După apariţia O.U.G. nr. 43/2002, aprobată prin Legea nr. 503/2002, privind 

înfiinţarea şi funcţionarea Parchetului Naţional Anticorupţie, s-a stipulat în mod 

expres că procurorii specializaţi în cadrul acestei instituţii efectuau în mod obligatoriu 

urmărirea penală în cazul infracţiunilor de corupţie, incriminate în Legea nr. 

78/2000(art. 22). 

În raport de aceste considerente, Guvernul a adoptat OUG nr. 134/29.09.2005 

prin care a modificat şi a completat OUG nr. 43/2002 privind P.N.A. aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 503/2002.  

Astfel, potrivit art. 1 din ordonanţa arătată mai sus s-a înfiinţat Departamentul 

Naţional Anticorupţie (D.N.A.) ca structură autonomă, cu personalitate juridică 

proprie în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin 

reorganizarea P.N.A. 

Procurorul General al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. coordonează activitatea 

D.N.A. prin intermediul procurorului-şef al acestui departament, coordonarea privind 

îndrumările cu caracter general referitoare la măsurile care trebuie luate pentru 

prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, cât şi solicitarea de informări 
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asupra activităţii Departamentului. Totodată, Procurorul General are şi competenţa de 

a soluţiona conflictele de competenţă ivite între D.N.A. şi celelalte structuri sau 

unităţi din cadrul Ministerului Public. 

D.N.A. este condus de un procuror-şef asimilat prin adjunctul lui Procurorului 

General al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, el fiind ajutat de 2 procurori-şefi adjuncţi, 

asimilaţi la rândul lor adjunctului Procurorului General al Parchetului de pe lângă 

ÎCCJ. 

Potrivit art. 5 din ordonanţă, D.N.A. este organizat în secţii conduse de 

procurori-şei ajutaţi de procurori-şefi adjuncţi, iar acestea se înfiinţează şi se 

desfiinţează prin ordin al procurorului-şef al D.N.A. cu avizul CSM. 

D.N.A. este încadrat cu procurori, ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, dar şi cu 

specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal şi informatic, precum şi cu 

personal auxiliar de specialitate. 

Potrivit art. 13 alin. 1 din OUG nr. 134/2005 sunt de competenţa D.N.A. 

infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, săvârşite în una din următoarele condiţii: 

– dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă 

materială mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 Euro, ori o perturbare 

deosebit de gravă a activităţii unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei 

alte persoane juridice, ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează 

obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 

Euro; 

– dacă indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării 

aduse unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice 

ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de 

corupţie, sunt comise de către: deputaţi; senatori; membri ai Guvernului, secretari 

de stat ori subsecretari de stat şi asimilaţii acestora; consilieri ai miniştrilor; 

judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Curţii Constituţionale; ceilalţi 

judecători şi procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; 

preşedintele Consiliului Legislativ şi locţiitorul acestuia; Avocatul Poporului şi 
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adjuncţii săi; consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din cadrul 

Administraţiei Prezidenţiale; consilierii de stat ai primului-ministru; membrii şi 

controlorii financiari ai Curţii de Conturi şi ai camerelor judeţene de conturi; 

guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a 

României; preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Concurenţei; ofiţeri, 

amirali, generali şi mareşali; ofiţeri de poliţie; preşedinţii şi vicepreşedinţii 

consiliilor judeţene; primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti; 

primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti; primarii şi 

viceprimarii municipiilor; consilierii judeţeni; prefecţii şi subprefecţii; 

conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale şi persoanele cu 

funcţii de control din cadrul acestora, cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi 

instituţiilor publice de la nivelul oraşelor şi comunelor şi a persoanelor cu funcţii 

de control din cadrul acestora; avocaţii; comisarii Gărzii Financiare; personalul 

vamal; persoanele care deţin funcţii de conducere, de la director inclusiv, în 

cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societăţilor 

naţionale, al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar 

majoritar, al instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al 

unităţilor centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 81 din Legea nr. 

78/2000, cu modificările şi completările ulterioare; lichidatorii judiciari; 

executorii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 

La art. 13 au fost introduse două noi alineate şi ele se referă la competenţa 

D.N.A. de a cerceta infracţiunile contra intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene cât şi de a efectua urmărirea penală dacă s-a cauzat o pagubă materială mai 

mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 Euro.  

Procurorii specializaţi în cadrul D.N.A. efectuează în mod obligatoriu 

urmărirea penală pentru infracţiunile descrise mai sus, în timp ce pentru aceste fapte 

săvârşite de militari în activitate, urmărirea se efectuează de procurorii militari din 

cadrul D.N.A. indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate.  
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Prin legea nr. 508/2004 a fost înfiinţată Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie (lege care a fost vigoare de la 26 noiembrie 2004 până la 21 

noiembrie 2016, fiind abrogat și înlocuită prin Ordonanță de urgență 78/2016 pentru 

organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 22 noiembrie 2016) ca 

o structură specializată în vederea creşterii eficienţei luptei împotriva infracţiunilor 

privitoare la traficul şi consumul ilicit de droguri. 

Direcţia este condusă de un procuror-şef ajutat de un procuror-şef adjunct şi 

este coordonată de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, fiind organizată în cinci servicii conduse fiecare de procurori şefi.  

Acestea sunt: combaterea criminalităţii organizate, combaterea traficului de 

droguri, combaterea macrocriminalităţii economico-financiare, combaterea 

criminalităţii informatice, combaterea infracţiunilor de terorism.  

La nivelul parchetelor de pe lângă Curţile de Apel au fost înfiinţate servicii ale 

Direcţiei, iar la nivelul parchetelor de pe lângă Tribunale s-au înfiinţat birouri, 

ambele fiind conduse de procurori - şefi.  

Referitor la subordonare, procurorul - şef al biroului de la nivelul Parchetului 

de pe lângă Tribunal se subordonează procurorului - şef al Serviciului de la nivelul 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel în a cărei circumscripţie funcţionează, iar 

acesta din urmă se subordonează la rândul său procurorului - şef al Direcţiei.  

Direcţia este compusă din procurori specializaţi în combaterea infracţiunilor de 

criminalitate organizată şi terorism care au o vechime de minimum 6 ani în funcţia de 

procuror sau judecător iar numirea lor, transferarea sau eliberarea din funcţie se 

dispune numai de Consiliul Superior al Magistraturii. 

În afara procurorilor specializaţi, în cadrul Direcţiei funcţionează şi ofiţeri şi 

agenţi de poliţie judiciară dar şi specialişti cu statut de funcţionari public, competenţa 

lor fiind de a clarifica aspectele tehnice în cadrul urmăririi penale.  
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Această Direcţie înfiinţată prin legea nr. 508/2004 are o competenţă exclusivă 

de efectuare a urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute în legea nr. 143/2000 

modificată, săvârşite după intrarea în vigoare a ei. Pentru infracţiunile săvârşite 

înainte de intrarea în vigoare a legii nr.508/2004, actele efectuate de procurorul 

competent se menţin, însă continuarea urmăririi penale cât şi sesizarea instanţei se fac 

în mod obligatoriu de procurorul numit de Direcţie.  

Birourile teritoriale ale Direcţiei au plenitudine de competenţă, serviciile 

teritoriale au competenţa efectuării urmăririi penale în cazul în care activitatea 

infracţională s-a desfăşurat sau şi-a produs rezultatul în mai multe circumscripţii din 

cadrul Curţii de Apel, în timp ce structurile centrale cercetează acele infracţiuni 

privind traficul de droguri săvârşite de către persoane care aparţin unei organizaţii sau 

grupări criminale care prin activitatea lor pot aduce atingere siguranţei naţionale a 

României sau faptei care cauzează o tulburare importantă a relaţiilor sociale la nivelul 

unei colectivităţi.  

Procurorii structurilor ierarhic superioare pot îndeplini oricare dintre atribuţiile 

procurorilor din structurile ierarhic inferioare, infirmând actele şi măsurile acestora, 

putând prelua în vederea efectuării urmăririi penale cauzele de competenţa acestora 

din dispoziţia procurorului - şef al structurii ierarhic superioare. 

Atunci când urmărirea penală este efectuată de procuror, rechizitoriul este 

supus verificării sub aspectul legalităţii de prim-procurorul parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel,  iar când urmărirea este făcută de acesta verificarea se face de 

procurorul ierarhic superior. Când urmărirea penală este efectuată de un procuror de 

la Parchetul de pe lângă Î.C.C.J., rechizitoriul este verificat de procurorul şef de 

secţie, iar când urmărirea penală este efectuată de acesta, verificarea se face de către 

procurorul general al acestui parchet. In cauzele cu arestaţi, verificarea se face de 

urgenţă şi înainte de expirarea duratei arestării preventive. 
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1.3.4. Unele probleme privind competenţa în activitatea organelor de urmărire 

penală. 

1.3.4.1. Verificarea competenţei 

 

Potrivit dispozițiilor legale, organul de urmărire penală este dator să își verifice 

competența imediat după sesizare. (art. 58 C.pr.pen.)  

Dacă procurorul constată că nu este competent să efectueze sau să 

supravegheze urmărirea penală, dispune de îndată, prin ordonanță, declinarea de 

competență și trimite cauza procurorului competent. 

 Dacă organul de cercetare penală constată că nu este competent să efectueze 

urmărirea penală, trimite de îndată cauza procurorului care exercită supravegherea, în 

vederea sesizării organului competent. 

 

1.3.4.2.  Extinderea competenţei teritoriale 

 

Când anumite acte de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara razei 

teritoriale în care se face urmărirea, procurorul sau, după caz, organul de cercetare 

penală poate să le efectueze ori poate dispune efectuarea lor prin comisie rogatorie 

sau prin delegare.  

În cuprinsul aceleiași localități, procurorul sau organul de cercetare penală, 

după caz, efectuează toate actele de urmărire, chiar dacă unele dintre acestea trebuie 

îndeplinite în afara razei sale teritoriale. 

 

1.3.4.3. Lucrările efectuate în cazuri urgente 

Procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, este obligat să efectueze 

actele de urmărire penală care nu suferă amânare, chiar dacă acestea privesc o cauză 

care nu este de competența acestuia. Lucrările efectuate în astfel de cazuri se trimit, 

de îndată, procurorului competent. 

 

1.3.4.4. Actele încheiate de unele organe de constatare 

 

Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei 
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infracțiuni, sunt obligate să întocmească un proces-verbal despre împrejurările 

constatate: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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 

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. 

Procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile mai sus arătate constituie 

act de sesizare a organelor de urmărire penală și nu poate fi supus controlului pe calea 

contenciosului administrativ. 

 

1.3.4.5.Actele încheiate de comandanții de nave și aeronave 

 

Comandanții de nave și aeronave sunt competenți să facă percheziții corporale 
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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 organelor de constatare amintite la 

pct. 1.3.4.4.. 

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. 

Procesul-verbal încheiat de comandanţii de nave şi aeronave constituie act de 

sesizare a organelor de urmărire penală și nu poate fi supus controlului pe calea 

contenciosului administrativ. 

 

1.4. CONDUCEREA ȘI SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚII ORGANELOR 

DE CERCETARE PENALĂ DE CĂTRE PROCUROR 

 

 

1.4.1 Obiectul supravegherii 

 

În cursul urmăririi penale procurorul supraveghează activitatea organelor de 

cercetare penală, astfel ca orice infracțiune să fie descoperită și orice persoană care a 

săvârșit o infracțiune să fie trasă la răspundere penală. 

De asemenea, procurorul exercită supravegherea activității organelor de 

cercetare penală astfel ca niciun suspect sau inculpat să nu fie reținut decât în cazurile 

și în condițiile prevăzute de lege. 
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1.4.2. Modalitățile de exercitare a supravegherii 

Procurorul, în exercitarea atribuției de a conduce și supraveghea activitatea 

organelor de cercetare penală, veghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate 

cu respectarea dispozițiilor legale. 

Organele de cercetare penală sunt obligate după sesizare să îl informeze pe 

procuror despre activitățile pe care le efectuează sau urmează să le efectueze. 

În exercitarea atribuției de a conduce activitatea de urmărire penală, procurorul 

ia măsurile necesare sau dă dispoziții organelor de cercetare penală care iau aceste 

măsuri. Procurorul poate să asiste la efectuarea oricărui act de cercetare penală sau să 

îl efectueze personal. 

În exercitarea atribuției de supraveghere a activității de urmărire penală, 

procurorul poate să ceară spre verificare orice dosar de la organul de cercetare penală, 

care este obligat să îl trimită de îndată, cu toate actele, materialele și datele privitoare 

la fapta care formează obiectul cercetării. Procurorul poate reține orice cauză în 

vederea efectuării urmăririi penale. 

 

1.4.3. Trimiterea la organul competent 

Când procurorul constată că urmărirea penală nu se efectuează de organul de 

cercetare penală prevăzut de lege, ia măsuri ca urmărirea să fie făcută de organul 

competent. În această situaţie, actele sau măsurile procesuale legal efectuate rămân 

valabile. 

Când procurorul constată că există vreunul o situaţie care impune reunirea  

cauzelor, dispune reunirea cauzelor, trimițând ulterior cauza organului competent. 

 

1.4.4. Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul 

Procurorul poate să dispună, după necesitate, ca într-o cauză urmărirea penală să 

fie efectuată de un alt organ de cercetare decât cel sesizat. Preluarea unei cauze de 

către un organ de cercetare penală ierarhic superior se dispune de procurorul de la 

parchetul care exercită supravegherea urmăririi penale în acea cauză, pe baza 
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propunerii motivate a organului de cercetare penală care preia cauza. 

 

1.4.5. Dispozițiile date de procuror 

Procurorul poate să dispună cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire 

penală de organele de cercetare penală ale poliției judiciare sau de organele de 

cercetare penală speciale, după caz. 

Dispozițiile date de procuror în legătură cu efectuarea actelor de cercetare 

penală sunt obligatorii și prioritare pentru organul de cercetare, precum și pentru alte 

organe ce au atribuții prevăzute de lege în constatarea infracțiunilor. Organele 

ierarhic superioare ale poliției judiciare sau ale organelor de cercetare penală speciale 

nu pot da îndrumări sau dispoziții privind cercetarea penală. 

În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în mod defectuos de către organul de 

cercetare penală a dispozițiilor date de procuror, acesta poate sesiza conducătorul 

organului de cercetare penală, care are obligația ca în termen de 3 zile de la sesizare 

să comunice procurorului măsurile dispuse, ori poate aplica sancțiunea amenzii 

judiciare pentru abaterile judiciare sau, după caz ori poate solicita retragerea avizului 

acordat de Procurorul general al Parchetului de pe lângă ICCJ. 

 

1.4.6. Infirmarea actelor procesuale sau procedurale 

Când procurorul constată că un act sau o măsură procesuală a organului de 

cercetare penală nu este dată cu respectarea dispozițiilor legale sau este neîntemeiată, 

o infirmă motivat, din oficiu sau la plângerea persoanei interesate. 

Aceleaşi dispoziţii se aplică și în cazul verificării efectuate de către procurorul 

ierarhic superior cu privire la actele procurorului ierarhic inferior. 

 

1.5. DESFĂȘURAREA URMĂRIRII PENALE 

1.5.1. Începerea urmăririi penale 

Potrivit art. 305 C.pr.pen. când actul de sesizare îndeplinește condițiile 

prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu 
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privire la fapta săvârșită ori a cărei săvârșire se pregătește, chiar dacă autorul este 

indicat sau cunoscut. 

Începerea urmăririi penale și respectiv continuarea efectuării urmăririi penale se 

dispun prin ordonanță.  

Atunci când există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită 

persoană a săvârșit fapta pentru care s-a început urmărirea penală și nu există vreunul 

dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune ca 

urmărirea penală să se efectueze în continuare față de aceasta, care dobândește 

calitatea de suspect. Măsura dispusă de organul de cercetare penală se supune, în 

termen de 3 zile, confirmării procurorului care supraveghează urmărirea penală, 

organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia și dosarul cauzei. 

Față de persoanele pentru care urmărirea penală este condiționată de obținerea 

unei autorizații prealabile sau de îndeplinirea unei alte condiții prealabile, efectuarea 

urmăririi penale se poate dispune numai după obținerea autorizației ori după 

îndeplinirea condiției. 

 

1.5.2. Punerea în mișcare a acțiunii 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). 

Punerea în mișcare a acțiunii penale este comunicată inculpatului de către 

organul de urmărire penală care îl cheamă pentru a-l audia, ocazie cu care i se aduc la 

cunoştinţă drepturile şi obligaţiile, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. 

Atunci când consideră necesar, procurorul poate proceda personal la audierea 

inculpatului și la comunicarea drepturilor şi a obligaţiilor. 

La cerere, inculpatului i se eliberează o copie a ordonanței prin care a fost 

dispusă măsura. 

Organul de urmărire penală continuă urmărirea și fără a-l audia pe inculpat 
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atunci când acesta lipsește nejustificat, se sustrage sau este dispărut. 

 

1.5.3. Extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice 

 

În cazul în care, după începerea urmăririi penale, organul de urmărire penală 

constată fapte noi, date cu privire la participarea unor alte persoane sau împrejurări, 

care pot duce la schimbarea încadrării juridice a faptei, dispune extinderea urmăririi 

penale sau schimbarea încadrării juridice. 

Când urmărirea penală se efectuează față de o persoană, extinderea dispusă de 

organul de cercetare penală se supune confirmării motivate a procurorului care 

supraveghează urmărirea penală, în termen de cel mult 3 zile de la data emiterii 

ordonanței, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte totodată și dosarul 

cauzei. 

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. A se vedea în acest sens Decizia nr. 90/2017 

referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 

alin. (3) din Codul de procedură penală (M.Of. partea I nr. 291 din 25/04/2017) 

prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 

alin. (3) din Codul de procedură penală și s-a constatat că soluția legislativă care 

exclude obligația informării suspectului/inculpatului despre schimbarea 

încadrării juridice este neconstituțională. 

Procurorul sesizat de organul de cercetare în urma extinderii urmăririi penale 

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

 

 

1.6. SUSPENDAREA URMĂRIRII PENALE 

 

În cazul când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau 

inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, 

organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu 
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dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale. 

Suspendarea urmăririi penale se dispune și în situația în care există un 

impediment legal temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii penale față de o 

persoană. 

Suspendarea urmăririi penale se dispune și pe perioada desfășurării procedurii 

de mediere, potrivit legii. 

După suspendarea urmăririi penale, procurorul restituie dosarul cauzei 

organului de cercetare penală ori poate dispune preluarea sa. 

Ordonanța de suspendare a urmăririi penale se comunică părților și subiecților 

procesuali principali. 

În timpul cât urmărirea este suspendată, organele de cercetare penală continuă 

să efectueze toate actele a căror îndeplinire nu este împiedicată de situația suspectului 

sau inculpatului, cu respectarea dreptului la apărare al părților sau subiecților 

procesuali. La reluarea urmăririi penale, actele efectuate în timpul suspendării pot fi 

refăcute, dacă este posibil, la cererea suspectului sau inculpatului. 

Organul de cercetare penală este obligat să verifice periodic, dar nu mai târziu 

de 3 luni de la data dispunerii suspendării, dacă mai subzistă cauza care a determinat 

suspendarea urmăririi penale. 

 

1.7. TERMINAREA URMĂRIRII PENALE 

 
 

De îndată ce urmărirea penală este terminată, organul de cercetare înaintează 

dosarul procurorului, însoțit de un referat. 

Referatul trebuie să cuprindă pe lângă altele şi date suplimentare privitoare la 

mijloacele materiale de probă și măsurile luate cu privire la ele în cursul cercetării 

penale, precum și locul unde acestea se află. 

Când urmărirea penală privește mai multe fapte sau mai mulți inculpați, 

referatul trebuie să cuprindă mențiuni cu privire la toate faptele și la toți inculpații și, 

dacă este cazul, trebuie să se arate pentru care fapte ori făptuitori se propune clasarea 

sau renunțarea la urmărire. 

Atunci când constată că au fost respectate dispozițiile legale care garantează 

aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și există probele necesare și 

legal administrate, procurorul: 
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a) emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată, dacă din 

materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că a fost săvârșită de inculpat 

și că acesta răspunde penal; 

b) emite ordonanță prin care clasează sau renunță la urmărire, potrivit 

dispozițiilor legale. 
 
 
 

1.7.1. Actul de sesizare al instanţei – rechizitoriul 

 

Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanței de judecată. 

Rechizitoriul însoțit de dosarul cauzei și de un număr necesar de copii 

certificate ale rechizitoriului, pentru a fi comunicate inculpaților, se trimit instanței 

competente să judece cauza în fond. 

În situația în care inculpatul nu cunoaște limba română, se vor lua măsuri 

pentru traducerea autorizată a rechizitoriului, care va fi atașată actelor menționate mai 

sus. Când nu există traducători autorizați, traducerea rechizitoriului se face de o 

persoană care poate comunica cu inculpatul. 

Inculpatul, cetățean român aparținând unei minorități naționale, poate solicita 

să îi fie comunicată o traducere a rechizitoriului în limba maternă. 

Rechizitoriul se limitează la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea 

penală și cuprinde în mod corespunzător mențiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), 

datele privitoare la fapta reținută în sarcina inculpatului și încadrarea juridică a 

acesteia, probele și mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, mențiunile prevăzute la 

art. 330 și 331, dispoziția de trimitere în judecată, precum și alte mențiuni necesare 

pentru soluționarea cauzei. Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalității și 

temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al 

parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea 

se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmit de un procuror de la 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, rechizitoriul este verificat de 

procurorul-șef de secție, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de către 

procurorul general al acestui parchet. În cauzele cu arestați, verificarea se face de 

urgență și înainte de expirarea duratei arestării preventive. 

http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43411683&d=2019-04-10#p-43411683
http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43412037&d=2019-04-10#p-43412037
http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43412042&d=2019-04-10#p-43412042
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În rechizitoriu se arată numele și prenumele persoanelor care trebuie citate în 

instanță, cu indicarea calității lor în proces, și locul unde urmează a fi citate. 

Procurorul întocmește un singur rechizitoriu chiar dacă lucrările urmăririi 

penale privesc mai multe fapte ori mai mulți suspecți și inculpați și chiar dacă se dau 

acestora rezolvări diferite. 

 
 
 
 
 

1.7.2. Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală 

 

După examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare, 

procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluționează 

cauza prin ordonanță, dispunând: 

a) clasarea, când nu exercită acțiunea penală ori, după caz, stinge acțiunea penală 

exercitată, întrucât există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1); 

b) renunțarea la urmărirea penală, când nu există interes public pentru continuarea 

urmăririi penale. 

Procurorul întocmește o singură ordonanță chiar dacă lucrările dosarului 

privesc mai multe fapte ori mai mulți suspecți sau inculpați și chiar dacă se dau 

acestora rezolvări diferite.  

 

1.7.2.1. Clasarea 

Clasarea se dispune când: 

a) nu se poate începe urmărirea penală, întrucât nu sunt întrunite condițiile de fond și 

formă esențiale ale sesizării; 

b) există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1). 

Ordonanța de clasare cuprinde printer altele și dispoziții privind: 

a) ridicarea sau menținerea măsurilor asigurătorii; aceste măsuri încetează de drept 

dacă persoana vătămată nu introduce acțiune în fața instanței civile, în termen de 30 

de zile de la comunicarea soluției; 

http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43408902&d=2019-04-10#p-43408902
http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43408902&d=2019-04-10#p-43408902
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b) restituirea bunurilor ridicate sau a cauțiunii; 

c) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de 

siguranță a confiscării speciale; 

d) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desființare totală 

sau parțială a unui înscris; 

e) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare ori, după caz, 

de confirmare, de înlocuire sau de încetare a măsurilor de siguranță prevăzute de art. 

109 sau 110 din Codul penal, dispozițiile art. 246 alin. (13) aplicându-se în mod 

corespunzător; 

f) cheltuielile judiciare. 

Dacă în cursul urmăririi penale s-a luat una dintre măsurile de siguranță 

prevăzute de lege, se va face mențiune despre aceasta. 

În ordonanță se va face mențiune și cu privire la încetarea de drept a măsurii 

preventive dispuse în cauză. 

Menționarea motivelor de fapt și de drept este obligatorie numai dacă 

procurorul nu își însușește argumentele cuprinse în propunerea organului de cercetare 

penală ori dacă a existat un suspect în cauză. 

Ordonanța de clasare se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, 

suspectului, inculpatului sau, după caz, altor persoane interesate. Dacă ordonanța nu 

cuprinde motivele de fapt și de drept, se comunică și o copie a referatului organului 

de cercetare penală. 

În cazul în care inculpatul este arestat preventiv, procurorul înștiințează prin 

adresă administrația locului de deținere cu privire la încetarea de drept a măsurii 

arestării preventive, în vederea punerii de îndată în libertate a inculpatului. 

 

1.7.2.2. Renunțarea la urmărire penală 

În cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau 

pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunța la urmărirea penală 

când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei. 

Interesul public se analizează în raport cu: 

http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41993926&d=2019-04-10#p-41993926
http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41993926&d=2019-04-10#p-41993926
http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41993926&d=2019-04-10#p-41993926
http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41993933&d=2019-04-10#p-41993933
http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=96838408&d=2019-04-10#p-96838408
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a) conținutul faptei și împrejurările concrete de săvârșire a faptei; 

b) modul și mijloacele de săvârșire a faptei; 

c) scopul urmărit; 

d) urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârșirea infracțiunii; 

e) eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului 

penal prin raportare la gravitatea faptei și la timpul scurs de la data săvârșirii acesteia; 

f) atitudinea procesuală a persoanei vătămate; 

g) existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica 

desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut 

produce prin săvârșirea infracțiunii. 

Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în 

vedere și persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârșirii 

infracțiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârșirea infracțiunii și 

eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii. 

Atunci când autorul faptei nu este identificat, se poate dispune renunțarea la 

urmărirea penală prin raportare doar la criteriile prevăzute mai sus la pct. a), b), e) și 

g). 

Renunțarea la urmărirea penală nu se poate dispune pentru infracțiunile care au 

avut ca urmare moartea victimei. 

Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca 

acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligații: 

a) să înlăture consecințele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină 

cu partea civilă o modalitate de reparare a acesteia; 

b) să ceară public scuze persoanei vătămate; 

c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă cuprinsă 

între 30 și 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana 

nu poate presta această muncă; 

d) să frecventeze un program de consiliere. 

Ordonanța prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală este verificată 

sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de 

http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=96838451&d=2019-04-10#p-96838451
http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=96838454&d=2019-04-10#p-96838454
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procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmită 

de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmită de 

un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ordonanța 

este verificată de procurorul-șef de secție, iar când a fost întocmită de acesta, 

verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet. 

 

Ordonanța prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală, verificată, se 

comunică în copie, după caz, persoanei care a făcut sesizarea, părților, suspectului, 

persoanei vătămate și altor persoane interesate și 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. 

Judecătorul de cameră preliminară hotărăște prin încheiere motivată, în camera 

de consiliu, cu citarea persoanelor prevăzute prevăzute mai sus, precum și cu 

participarea procurorului, asupra legalității și temeiniciei soluției de renunțare la 

urmărirea penală. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluționarea 

cererii de confirmare. 

Judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea și temeinicia soluției de 

renunțare la urmărirea penală pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul de 

urmărire penală și a înscrisurilor noi prezentate și, prin încheiere, admite sau respinge 

cererea de confirmare formulată de procuror. În cazul în care respinge cererea de 

confirmare, judecătorul de cameră preliminară: 

a) desființează soluția de renunțare la urmărire penală și trimite cauza la procuror 

pentru a începe sau a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în 

mișcare acțiunea penală și a completa urmărirea penală; 

b) desființează soluția de renunțare la urmărirea penală și dispune clasarea. 

Încheierea prin care s-a pronunțat una dintre soluțiile prevăzute mai sus este 

definitivă. În cazul în care judecătorul a respins cererea de confirmare a soluției de 

renunțare la urmărirea penală, o nouă renunțare nu mai poate fi dispusă, indiferent de 

motivul invocat. 
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1.8. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Ce se înţelege prin noţiunea de  „suspect”: 
a) persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală;  

b) persoana împotriva căreia s-a dispus trimiterea în judecată;  

c) persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă 

bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală ;  

 
2. Ordonanţa de suspendare a urmăririi penale: 

a) se comunică părților și subiecților procesuali principali;  

b) este verificată sub aspectul legalității și temeiniciei de procurorul ierarhic 

superior și este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară; 

c) este verificată sub aspectul legalității și temeiniciei de judecătorul de drepturi și 

libertăți; 

 
3. Renunțarea la urmărirea penală se poate dispune când: 

a) există unul din cazurile prevăzute la art. 16 alin. 1 C.pr.pen.;  

b) nu se poate începe urmărirea penală, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile de 

fond și de formă esențiale ale sesizării;  

c) când pedeapsa închisorii este de cel mult 7 ani și se constată că nu este un interes 

public în urmărirea faptei; 

 
4.  Constituie act de sesizare al instanței: 

a) rechizitoriul;  

b) plângerea prealabilă;  

c) procesul verbal al comandantului de navă sau aeronavă;  

 
5.  Care sunt modurile de sesizare a organelor judiciare: 

a) acordul de recunoaștere a vinovăției;  

b) procesul verbal de percheziție corporală;  

c) plângerea prealabilă;  
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h. Prof. Univ. Dr. Petre Buneci, Drept procesual penal. Partea Generală, Ed. 

Mustang, Bucureşti, 2012;  
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l. Neagu Ion – Tratat de procedură penală, Partea generală, Ediția a II-a 
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1.10. Teme de control 

Realizați un referat de maxim 5 pagini în care să analizați o instituție, la alegere, 

din etapa urmăririi penale. 
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Capitolul 2. 

CAMERA PRELIMINARĂ 

 

 

 

2.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate dispoziţiile referitoare la camera 

preliminară, al cărei obiect îl reprezintă verificarea după trimiterea în judecată a 

competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii 

administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 

Potrivit dispoziţiilor legale, durata procedurii în cameră preliminară este de cel mult 

60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă.  

 

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

 

2.2. Măsuri premergătoare  

 

 

După sesizarea instanței prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu 

judecătorului de cameră preliminară. 

Copia certificată a rechizitoriului și, după caz, traducerea autorizată a acestuia 

se comunică inculpatului la locul de deținere ori, după caz, la adresa unde locuiește 

sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură. Inculpatului, 

celorlalte părți și persoanei vătămate li se aduc la cunoștință obiectul procedurii în 

camera preliminară, dreptul de a-și angaja un apărător și termenul în care, de la data 
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comunicării, pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării 

instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de 

urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în 

funcție de complexitatea și particularitățile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de 

zile. 

Î.C.C.J. a admis la data de 04/06/2018 prin Decizia nr. 14/2018 recursul în 

interesul legii cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 344 

alin. (2) din Codul de procedură penală, vizând natura juridică a termenului în care, 

de la data comunicării, inculpatul, persoana vătămată și celelalte părți pot formula 

cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării 

probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală (M.Of. partea I 

nr. 765 din 05/09/2018) şi a constatat că termenul în care inculpatul, persoana 

vătămată și celelalte părți pot formula în scris cereri și excepții cu privire la 

legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării 

actelor de către organele de urmărire penală este un termen de recomandare. 

Când asistenţa juridică este obligatorie, judecătorul de cameră preliminară ia 

măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu și stabilește, în funcție de 

complexitatea și particularitățile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris 

cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării 

probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, care nu poate fi 

mai scurt de 20 de zile. 

La expirarea termenelor prevăzute mai sus, dacă s-au formulat cereri sau 

excepții ori dacă a ridicat excepții din oficiu, judecătorul de cameră preliminară 

stabilește termenul pentru soluționarea acestora, cu citarea părților și a persoanei 

vătămate și cu participarea procurorului. 

 

2.3. Procedura în camera preliminară 
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La termenul stabilit, judecătorul de cameră preliminară soluționează cererile și 

excepțiile formulate ori excepțiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza 

lucrărilor și a materialului din dosarul de urmărire penală și a oricăror înscrisuri noi 

prezentate, ascultând concluziile părților și ale persoanei vătămate, dacă sunt 

prezente, precum și ale procurorului. 

 

Soluția legislativă cuprinsă în art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală, 

care nu permite judecătorului de cameră preliminară, în soluționarea cererilor și 

excepțiilor formulate ori excepțiilor ridicate din oficiu, să administreze alte mijloace 

de probă în afara "oricăror înscrisuri noi prezentate" a fost declarată parțial 

neconstituțional la data de 05/12/2017 prin Decizia nr. 802/2017 referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) din Codul 

de procedură penală (M.Of. partea I nr. 116 din 06/02/2018) 

Judecătorul de cameră preliminară se pronunță în camera de consiliu, prin 

încheiere, care se comunică de îndată procurorului, părților și persoanei vătămate. 

În cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularități ale 

actului de sesizare sau în cazul în care sancționează potrivit art. 280-282 actele de 

urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe 

probe administrate, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul 

remediază neregularitățile actului de sesizare și comunică judecătorului de cameră 

preliminară dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea 

cauzei. 

Dacă nu s-au formulat cereri și excepții și nici nu a ridicat din oficiu excepții,  

judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanței, a 

administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea 

judecății.  

Judecătorul de cameră preliminară se pronunță în camera de consiliu, fără 

citarea părților și a persoanei vătămate și fără participarea procurorului, prin 

încheiere, care se comunică de îndată acestora.  

http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43411591&d=2019-04-10#p-43411591
http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43411615&d=2019-04-10#p-43411615
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A se vedea în acest sens Decizia CCR  nr. 641/2014 referitoare la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (4), art. 345, art. 346 alin. (1) și art. 

347 din Codul de procedură penală, prin care s-a constata că soluţia legislatzivă prin 

care judecătorul de cameră preliminară se pronunță în camera de consiliu, fără 

participarea procurorului şi a inculpatului este neconstituţională. 

Dacă respinge cererile și excepțiile invocate ori ridicate din oficiu prin aceeași 

încheiere judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanței, a 

administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea 

judecății. 

Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: 

a) rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost 

remediată de procuror în termenul de 5 zile, dacă neregularitatea atrage 

imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății; 

b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale; 

c) procurorul solicită restituirea cauzei ori nu răspunde în termenul de 

remediere.  

În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale actului de sesizare, 

a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat cu nulitatea actele de 

urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, judecătorul de cameră preliminară 

dispune începerea judecății. 

Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei. 

 

În termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor, procurorul, părțile și 

persoana vătămată pot face contestație. Contestația poate privi și modul de 

soluționare a cererilor și a excepțiilor. 

Contestația se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanța 

ierarhic superioară celei sesizate. Când instanța sesizată este Înalta Curte de Casație și 

Justiție, contestația se judecă de către completul competent, potrivit legii.  



45 

 

Contestația se soluționează în camera de consiliu, cu citarea părților și a 

persoanei vătămate și cu participarea procurorului.  

În soluționarea contestației nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri 

sau excepții decât cele invocate sau ridicate din oficiu în fața judecătorului de cameră 

preliminară în procedura desfășurată în fața instanței sesizate cu rechizitoriu, cu 

excepția cazurilor de nulitate absolută.  

 

 

 

2.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Ședința de judecată în cadrul procedurii de cameră preliminară: 

a) are loc fără citarea părților și a inculpatului  

b) este nepublică;  

c) este publică;  

 

2. Termenul de 60 de zile stabilit pentru durata procedurii în cameră 

preliminară: 

a) este un termen de decădere;  

b) este un termen de recomandare;  

c) este un termen imperativ;  

 

3.  Obiectul procedurii de cameră preliminară îl reprezintă: 

a) verificarea după trimiterea în judecată a competenţei şi a legalităţii sesizării 

instanţei; 

b) verificarea legalității încadrării juridice;  

c) confirmarea solutiei de clasare dipuse la finalizarea urmăririi penale;  

 

4. Dacă judecătorul de cameră preliminară a exclus toate probele 

administrate în cursul urmăririi penale: 

a) restituie cauza la parchet;  

b) dispune achitarea inculpatului;  

c) poate dispune începerea judecății pentru soluționarea laturii civile a cauzei;  

 

5. Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecății în 

cauză: 

a) exercită funcția de judecată în cauză;  

b) este incompatibil să mai exercite funcția de judecată în cauză;  

c) poate exercita funcția de judecată în cauză numai dacă nu au fost invocate 

excepții de către subiecții procesuali principali;  
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2.5. 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 maxim 5 pagini în care să analizați procedura camerei 

preliminare.  
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Capitolul 3. 

JUDECATA 

 

 

 

3.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol este făcută o analiză a dispozițiilor referitoare la  

judecata în primă instanță și judecata în căile ordinare de atac. 

Judecata reprezintă o fază a procesului penal, alături de urmărirea penală, 

camera preliminară şi de punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti penale şi 

reprezintă etapa procesuală care se desfăşoară în faţa instanţei penale din momentul 

sesizării ei şi până la soluţionarea cauzei penale în mod definitiv. 

În faza judecăţii, conducerea activităţii procesuale revine instanţei care este 

subiectul dominant al procesului penal, dintre organele judiciare participând doar 

procurorul, care are însă o poziţie procesuală diferită de cea pe care o are în cazul 

urmăririi penale, unde se manifestă ca organ dominant. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 12 ore. 

 

3.2.  PRINCIPIILE SPECIFICE FAZEI DE JUDECATĂ 

 

Instanța de judecată soluționează cauza dedusă judecății cu garantarea 

respectării drepturilor subiecților procesuali și asigurarea administrării probelor 

pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu 

respectarea deplină a legii. 

Instanța poate soluționa cauza numai pe baza probelor administrate în faza 

urmăririi penale, dacă inculpatul solicită aceasta și recunoaște în totalitate faptele 

reținute în sarcina sa și dacă instanța apreciază că probele sunt suficiente pentru 

aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei, cu excepția cazului în care acțiunea 

penală vizează o infracțiune care se pedepsește cu detențiune pe viață. 
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 Principiile specificei fazei de judecată sunt: oralitatea, nemijlocirea, 

contradictorialitatea și publicitatea ședinței de judecată. 

  

3.3. CITAREA LA JUDECATĂ 

Judecata poate avea loc numai dacă persoana vătămată și părțile sunt legal 

citate și procedura este îndeplinită. Inculpatul, partea civilă, partea responsabilă 

civilmente și, după caz, reprezentanții legali ai acestora se citează din oficiu de către 

instanță. Instanța poate dispune citarea altor subiecți procesuali atunci când prezența 

acestora este necesară pentru soluționarea cauzei. Înfățișarea persoanei vătămate sau 

a părții în instanță, în persoană sau prin reprezentant ori avocat ales sau avocat din 

oficiu, dacă acesta din urmă a luat legătura cu persoana reprezentată, acoperă orice 

nelegalitate survenită în procedura de citare. 

Partea sau alt subiect procesual principal prezent personal, prin reprezentant 

sau prin apărător ales la un termen, precum și acela căruia, personal, prin reprezentant 

sau apărător ales ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea 

corespondenței, i s-a înmânat în mod legal citația pentru un termen de judecată nu 

mai sunt citați pentru termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste 

termene, cu excepția situațiilor în care prezența acestora este obligatorie. Militarii și 

deținuții sunt citați din oficiu la fiecare termen. 

Pentru primul termen de judecată, persoana vătămată se citează cu mențiunea 

că se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătorești.  

Neprezentarea persoanei vătămate și a părților citate nu împiedică judecarea 

cauzei. Când instanța consideră că este necesară prezența uneia dintre părțile lipsă, 

poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia, amânând în acest scop judecata.  

Pe tot parcursul judecății, persoana vătămată și părțile pot solicita, oral sau în 

scris, ca judecata să se desfășoare în lipsă, în acest caz nemaifiind citate pentru 

termenele următoare. 

Când judecata se amână, părțile și celelalte persoane care participă la proces 

iau cunoștință de noul termen de judecată. 
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La cererea persoanelor care iau termenul în cunoștință, instanța le înmânează 

citații, spre a le servi drept justificare la locul de muncă, în vederea prezentării la noul 

termen. 

Participarea procurorului la judecata cauzei este obligatorie. 

Completul învestit cu judecarea unei cauze penale poate, din oficiu sau la 

cererea părților ori a persoanei vătămate, să preschimbe primul termen sau termenul 

luat în cunoștință, cu respectarea principiului continuității completului, în situația în 

care din motive obiective instanța nu își poate desfășura activitatea de judecată la 

termenul fixat ori în vederea soluționării cu celeritate a cauzei. Preschimbarea 

termenului se dispune prin rezoluția judecătorului în camera de consiliu și fără citarea 

părților. Părțile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat. 

 

3.4. COMPUNEREA INSTANȚEI  

Instanța judecă în complet de judecată, a cărui compunere este cea prevăzută 

de legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 

Completul de judecată trebuie să rămână același în tot cursul judecării cauzei. 

Când acest lucru nu este posibil, completul se poate schimba până la începerea 

dezbaterilor. 

După începerea dezbaterilor, orice schimbare intervenită în compunerea 

completului atrage reluarea dezbaterilor. 

 

 

3.5. ASIGURAREA APĂRĂRII.  

Persoana vătămată, inculpatul, celelalte părți și avocații acestora au dreptul să 

ia cunoștință de actele dosarului în tot cursul judecății. 

Când persoana vătămată sau una dintre părți se află în stare de deținere, 

președintele completului ia măsuri ca aceasta să își poată exercita dreptul prevăzut la 

apărare și să poată lua contact cu avocatul său. 
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În cursul judecății, persoana vătămată și părțile au dreptul la un singur termen 

pentru angajarea unui avocat și pentru pregătirea apărării. 

În situația în care persoana vătămată sau una dintre părți nu mai beneficiază de 

asistența juridică acordată de avocatul său ales, instanța poate acorda un alt termen 

pentru angajarea unui alt avocat și pregătirea apărării. 

 

3.6. ASIGURAREA ORDINII ȘI SOLEMNITĂȚII ȘEDINȚEI 

Președintele veghează asupra menținerii ordinii și solemnității ședinței, putând 

lua măsurile necesare în acest scop. Președintele poate limita accesul publicului la 

ședința de judecată, ținând seama de mărimea sălii de ședință. 

Părțile și persoanele care asistă sau participă la ședința de judecată sunt 

obligate să păstreze disciplina ședinței. 

Când o parte sau oricare altă persoană tulbură ședința ori nesocotește măsurile 

luate, președintele îi atrage atenția să respecte disciplina, iar în caz de repetare ori de 

abateri grave, dispune îndepărtarea ei din sală. 

Partea sau persoana îndepărtată este chemată în sală înainte de începerea 

dezbaterilor. Președintele îi aduce la cunoștință actele esențiale efectuate în lipsă și îi 

citește declarațiile celor audiați. Dacă partea sau persoana continuă să tulbure ședința, 

președintele poate dispune din nou îndepărtarea ei din sală, dezbaterile urmând a avea 

loc în lipsa acesteia. 

Dacă partea continuă să tulbure ședința și cu ocazia pronunțării hotărârii, 

președintele completului poate dispune îndepărtarea ei din sală, în acest caz hotărârea 

urmând a-i fi comunicată. 

 

3.7. PARTICIPAREA PROCURORULUI ȘI A INCULPATULUI LA 

JUDECATĂ 

Participarea procurorului la judecată este obligatorie. În cursul judecății, 

procurorul exercită rol activ, în vederea aflării adevărului și a respectării dispozițiilor 

legale. 
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În cursul judecății, procurorul formulează cereri, ridică excepții și pune 

concluzii. Cererile și concluziile procurorului trebuie să fie motivate. 

Când apreciază că există vreuna dintre cauzele care împiedică exercitarea 

acțiunii penale, procurorul pune, după caz, concluzii de achitare sau de încetare a 

procesului penal. 

Judecata cauzei are loc în prezența inculpatului. Aducerea inculpatului aflat în 

stare de deținere la judecată este obligatorie. Se consideră că este prezent și inculpatul 

privat de libertate care, cu acordul său și în prezența apărătorului ales sau numit din 

oficiu și, după caz, și a interpretului, participă la judecată prin videoconferință, la 

locul de deținere. 

Judecata poate avea loc în lipsa inculpatului dacă acesta este dispărut, se 

sustrage de la judecată ori și-a schimbat adresa fără a o aduce la cunoștința organelor 

judiciare și, în urma verificărilor efectuate, nu i se cunoaște noua adresă. 

Judecata poate de asemenea avea loc în lipsa inculpatului dacă, deși legal citat, 

acesta lipsește în mod nejustificat de la judecarea cauzei. 

Pe tot parcursul judecății, inculpatul, inclusiv în cazul în care este privat de 

libertate, poate cere, în scris, să fie judecat în lipsă, fiind reprezentat de avocatul său 

ales sau din oficiu. În cazul în care inculpatul aflat în stare de deținere a solicitat să 

fie judecat în lipsă, instanța poate dispune, la cerere sau din oficiu, ca acesta să poată 

pună concluzii în cadrul dezbaterilor și să i se dea cuvântul prin intermediul 

videoconferinței, în prezența apărătorului ales sau din oficiu. 

Dacă apreciază necesară prezența inculpatului, instanța poate dispune aducerea 

acestuia cu mandat de aducere. 

Inculpatul poate formula cereri, ridica excepții și pune concluzii, inclusiv când 

participă la judecată prin videoconferință.  

 

3.8. SUSPENDAREA JUDECĂȚII 

Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o 

boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată, instanța dispune, prin 
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încheiere, suspendarea judecății până când starea sănătății inculpatului va permite 

participarea acestuia la judecată. 

Dacă sunt mai mulți inculpați, iar temeiul suspendării privește numai pe unul 

dintre ei și disjungerea nu este posibilă, se dispune suspendarea întregii cauze. 

Suspendarea judecății se dispune și pe perioada desfășurării procedurii de 

mediere, potrivit legii. 

Încheierea dată în primă instanță prin care s-a dispus suspendarea cauzei poate 

fi atacată separat cu contestație la instanța ierarhic superioară în termen de 24 de ore 

de la pronunțare, pentru procuror, părțile și persoana vătămată prezente, și de la 

comunicare, pentru părțile sau persoana vătămată care lipsesc. 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. 

Contestația nu suspendă executarea și se judecă în termen de 3 zile de la 

primirea dosarului. 

Procesul penal se reia din oficiu de îndată ce inculpatul poate participa la 

judecată sau la încheierea procedurii de mediere, potrivit legii. 

Instanța de judecată este obligată să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 

luni, dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea judecății. 

Dacă inculpatul se află în arest la domiciliu sau este arestat preventiv ori față 

de inculpat s-a dispus măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe 

cauțiune, instanța verifică periodic, din oficiu, dacă mai subzistă temeiurile avute în 

vedere la luarea măsurii. 

Ridicarea unei excepții de neconstituționalitate nu suspendă judecarea cauzei.  

 

3.9. FELUL HOTĂRÂRILOR 

Hotărârea prin care cauza este soluționată de prima instanță de judecată sau 

prin care aceasta se dezînvestește fără a soluționa cauza se numește sentință. Instanța 

se pronunță prin sentință și în alte situații prevăzute de lege. 
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Hotărârea prin care instanța se pronunță asupra apelului, recursului în casație și 

recursului în interesul legii se numește decizie. Instanța se pronunță prin decizie și în 

alte situații prevăzute de lege. 

Toate celelalte hotărâri pronunțate de instanțe în cursul judecății se numesc 

încheieri. 

Desfășurarea procesului în ședința de judecată se consemnează într-o încheiere 

care cuprinde: 

a) ziua, luna, anul și denumirea instanței; 

b) mențiunea dacă ședința a fost sau nu publică; 

c) numele și prenumele judecătorilor, procurorului și grefierului; 

d) numele și prenumele părților, avocaților și ale celorlalte persoane care 

participă în proces și care au fost prezente la judecată, precum și ale celor care au 

lipsit, cu arătarea calității lor procesuale și cu mențiunea privitoare la îndeplinirea 

procedurii; 

e) fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată și textele de lege în care 

a fost încadrată fapta; 

f) mijloacele de probă care au fost supuse dezbaterii contradictorii; 

g) cererile de orice natură formulate de procuror, de persoana vătămată, de 

părți și de ceilalți participanți la proces; 

h) concluziile procurorului, ale persoanei vătămate și ale părților; 

i) măsurile luate în cursul ședinței. 

Încheierea se întocmește de grefier în termen de cel mult 72 de ore de la 

terminarea ședinței și se semnează de președintele completului de judecată și de 

grefier. 

 Când hotărârea se pronunță în ziua în care a avut loc judecata, nu se 

întocmește încheierea. 
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3.10. APELUL 

3.10.1. Hotărârile supuse apelului 

Sentințele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel. Încheierile pot fi 

atacate cu apel numai odată cu sentința, cu excepția cazurilor când, potrivit legii, pot 

fi atacate separat cu apel. Apelul declarat împotriva sentinței se socotește făcut și 

împotriva încheierilor. 

 

3.10.2. Persoanele care pot face apel 

Pot face apel: 

a) procurorul, referitor la latura penală și latura civilă; 

b) inculpatul, în ceea ce privește latura penală și latura civilă; 

c) partea civilă, în ceea ce privește latura penală și latura civilă, și partea responsabilă 

civilmente, în ceea ce privește latura civilă, iar referitor la latura penală, în măsura în 

care soluția din această latură a influențat soluția în latura civilă; 

d) persoana vătămată, în ceea ce privește latura penală; 

e) martorul, expertul, interpretul și avocatul, în ceea ce privește amenzile judiciare 

aplicate prin sentință, precum și în ceea ce privește cheltuielile judiciare și 

indemnizațiile cuvenite acestora; 

f) orice persoană fizică ori juridică ale cărei drepturi legitime au fost vătămate 

nemijlocit printr-o măsură sau printr-un act al instanței, în ceea ce privește 

dispozițiile care au provocat asemenea vătămare. 

(2) Pentru persoanele prevăzute mai sus la pct. b) – f) apelul poate fi declarat și de 

către reprezentantul legal ori de către avocat, iar pentru inculpat, și de către soțul 

acestuia. 

 

3.10.3. Termenul de declarare a apelului 

Pentru procuror, persoana vătămată și părți, termenul de apel este de 10 zile, 

dacă legea nu dispune altfel, și curge de la comunicarea copiei minutei. 
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În cazul martorului, expertului, interpretului și avocatului, apelul poate fi 

exercitat de îndată după pronunțarea încheierii prin care s-a dispus asupra 

cheltuielilor judiciare și indemnizațiilor și cel mai târziu în 10 zile de la pronunțarea 

sentinței prin care s-a soluționat cauza sau, după caz, în termen de 10 zile de la 

comunicarea sentinței prin care a fost aplicată amenda judiciară sau prin care s-a 

dispus asupra cheltuielilor judiciare sau indemnizațiilor. 

Pentru orice alte persoane fizice ori juridice ale cărei drepturi legitime au fost 

vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un act al instanței, termenul de apel 

este de 10 zile și curge de la data la care acestea au aflat despre actul sau măsura care 

a provocat vătămarea. 

Apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este considerat ca 

fiind făcut în termen dacă instanța de apel constată că întârzierea a fost determinată 

de o cauză temeinică de împiedicare, iar cererea de apel a fost făcută în cel mult 10 

zile de la încetarea acesteia. 

Hotărârea este definitivă până la momentul în care instanța de apel admite 

cererea de repunere în termen. 

Până la soluționarea repunerii în termen, instanța de apel poate suspenda 

executarea hotărârii atacate. 

 

3.10.4. Instanța la care se depune apelul 

Cererea de apel se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă. 

Persoana care se află în stare de deținere poate depune cererea de apel și la 

administrația locului de deținere. Cererea de apel înregistrată sau atestată ori 

procesul-verbal întocmit de administrația locului de deținere se înaintează de îndată 

instanței a cărei hotărâre este atacată. 
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3.10.5. Efectele apelului. 

Apelul declarat în termen este suspensiv de executare, atât în ceea ce privește 

latura penală, cât și în ceea ce privește latura civilă, în afară de cazul când legea 

dispune altfel. 

Instanța judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat și la 

persoana la care se referă declarația de apel și numai în raport cu calitatea pe care 

apelantul o are în process (efect devolutiv). 

În cadrul limitelor prevăzute mai sus, instanța este obligată ca, în afară de 

temeiurile invocate și cererile formulate de apelant, să examineze cauza sub toate 

aspectele de fapt și de drept. 

Codul de procedură consacră și principiul neagravării situației în propriul 

apel, când instanța de apel, soluționând cauza, nu poate crea o situație mai grea 

pentru cel care a declarat apel. De asemenea, în apelul declarat de procuror în 

favoarea unei părți, instanța de apel nu poate agrava situația acesteia. 

Instanța de apel examinează cauza prin extindere (efectul extensiv) și cu 

privire la părțile care nu au declarat apel sau la care acesta nu se referă, putând hotărî 

și în privința lor, fără să poată crea acestor părți o situație mai grea. 

 

3.10.6. Soluţiile la judecata în apel 

 Instanța, judecând apelul, pronunță una dintre următoarele soluții: 

1. respinge apelul, menținând hotărârea atacată: 

a) dacă apelul este tardiv sau inadmisibil; 

b) dacă apelul este nefondat; 

2. admite apelul și: 

a) desființează sentința primei instanțe și pronunță o nouă hotărâre, procedând 

potrivit regulilor referitoare la soluționarea acțiunii penale și a acțiunii civile la 

judecata în fond. Instanța de apel readministrează declarațiile pe care prima instanță 

și-a întemeiat soluția de achitare, dispozițiile art. 374 alin. (7) - (10) și ale art. 383 

alin. (3) și (4) aplicându-se în mod corespunzător; 

http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=96838506&d=2019-04-10#p-96838506
http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=65444780&d=2019-04-10#p-65444780
http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43412494&d=2019-04-10#p-43412494
http://lege5.ro/App/Document/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43412495&d=2019-04-10#p-43412495
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b) desființează sentința primei instanțe și dispune rejudecarea de către instanța a cărei 

hotărâre a fost desființată pentru motivul că judecarea cauzei la acea instanță a avut 

loc în lipsa unei părți nelegal citate sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a 

se prezenta și de a înștiința instanța despre această imposibilitate, invocată de acea 

parte. Rejudecarea de către instanța a cărei hotărâre a fost desființată se dispune și 

atunci când instanța nu s-a pronunțat asupra unei fapte reținute în sarcina inculpatului 

prin actul de sesizare sau asupra acțiunii civile ori când există vreunul dintre cazurile 

de nulitate absolută, cu excepția cazului de necompetență, când se dispune 

rejudecarea de către instanța competentă. 

Instanța, deliberând asupra apelului, face, atunci când este cazul, aplicarea 

dispozițiilor privitoare la reluarea dezbaterilor și a celor privind rezolvarea acțiunii 

civile, măsurile asigurătorii, cheltuielile judiciare și orice alte aspecte de care depinde 

soluționarea completă a apelului. De asemenea, instanța de apel verifică dacă s-a 

făcut o justă aplicare de către prima instanță a dispozițiilor privitoare la deducerea 

duratei reținerii, arestării preventive, arestului la domiciliu sau internării medicale și 

adaugă, dacă este cazul, timpul de arestare scurs după pronunțarea hotărârii atacate cu 

apel. 

În caz de admitere a apelului, hotărârea atacată se desființează, în limitele 

dispozițiilor privind efectul devolutiv și extensiv al apelului. 

Hotărârea poate fi desființată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori 

numai în ceea ce privește latura penală sau civilă, dacă aceasta nu împiedică justa 

soluționare a cauzei. 

În caz de desființare a hotărârii, instanța de apel poate menține măsura arestării 

preventive. 

 

3.11. CONTESTAȚIA  

Calea de atac a contestației se poate exercita numai atunci când legea o prevede 

expres, prevederile prezentului articol fiind aplicabile când legea nu prevede altfel. 
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Pot face contestație procurorul și subiecții procesuali la care hotărârea atacată 

se referă, precum și persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate prin 

aceasta, în termen de 3 zile, care curge de la pronunțare pentru procuror și de la 

comunicare pentru celelalte persoane.  

Contestația se depune la judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de 

cameră preliminară sau, după caz, la instanța care a pronunțat hotărârea care se atacă 

și se motivează până la termenul stabilit pentru soluționare. 

Contestația se soluționează de către judecătorul de drepturi și libertăți, 

respectiv de către judecătorul de cameră preliminară de la instanța superioară celei 

sesizate sau, după caz, de către instanța superioară celei sesizate, respectiv de 

completul competent al Înaltei Curți de Casație și Justiție, în ședință publică, cu 

participarea procurorului. 

La soluționarea contestației se citează persoana care a făcut contestația, precum 

și subiecții procesuali la care hotărârea atacată se referă.  

Contestația se soluționează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de 

atac, putându-se pronunța una dintre următoarele soluții: 

1. respingerea contestației, cu menținerea hotărârii atacate: 

a) când contestația este tardivă sau inadmisibilă; 

b) când contestația este nefondată; 

2. admiterea contestației și: 

a) desființarea hotărârii atacate și soluționarea cauzei; 

b) desființarea hotărârii atacate și dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul 

sau completul care a pronunțat-o, atunci când se constată că nu au fost respectate 

dispozițiile privind citarea. 
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3.12. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Suspendarea judecăţii este obligatorie: 

a) în cazul în care se constată că inculpatul suferă de o boală gravă;  

b) în cazul în care inculpatul este fugit din ţară;  

c) în cazul în care se invocă o excepţie de neconstituţionalitate ;  

 

2. Beneficiază de procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii:  

a) inculpatul care formulează un denunţ împotriva unui participant la săvârşirea 

infracţiunii; 

b) inculpatul care achită prejudiciul produs;  

c) inculpatul care recunoaşte în integralitate săvârşirea faptelor astfel cum sunt 

descrise în rechizitoriu;  

 

3. Pariciparea procurorului la judecata în apel: 

a) este obligatorie;  

b) nu este obligatorie;  

c) este obligatorie doar dacă a formulat apel în cauză.  

 

4. Poate formula apel:  

a) martorul în ceea ce priveşte cheltuielile judiciare;  

b) avocatul pentru neplata onorariului din partea inculpatului;  

c) expertul în ceea ce priveşte latura penală sau a civilă a cauzei;  

 

5. Cererea de apel se depune: 

a) la instanţa a cărei hotărâre se atacă;  

b) la organul de urmărire penală a emis actul de sesizare al instanţei;  

c) la instanţa ierarhic superioară;  
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3.14. Teme de control 

Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați o instituţie privind 

judecata în primă instanţă sau judecata în căile ordinare de atac. 
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Răspunsuri la 

testele de autoevaluare a cunoştinţelor 

 
 

RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 1 

1. C 

2. A 

3. C 

4. A 

5. C 
 

RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 2 

1. B 

2. B 

3. A 

4. A 

5. A 
 

RĂSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL 3 

1. A 

2. C 

3. A 

4. A 

5. A 
 

 


