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Capitolul I. Procesul penal

secţiunea 1. Noţiunea de proces penal

Comiterea unei infracţiuni obligă statul să stabilească împrejurările care au 
determinat-o, să-l ideniice pe făptuitor, pentru a se dispune în inal, dacă este 
cazul, aplicarea unei pedepse prevăzute de legea penală.

Celui care a comis infracţiunea nu i se poate aplica o pedeapsă prevăzută de 
legea penală până când nu este condamnat de o autoritate judiciară, condamnare 
dispusă potrivit unor norme special insituite, pe care cel desemnat să le aplice 
este obligat să le respecte. Aplicarea pedepselor şi a altor măsuri prevăzute de 
legea penală este de competenţa autorităţilor pe care societatea le-a împuter-
nicit în mod special şi care desfăşoară acivităţi prin care se realizează tragerea 
la răspundere penală a infractorilor, conform unui interes general. Dreptul de a 
pedepsi se exercită prin anumite organe sau funcţii care au misiunea de a constata 
culpabilitatea infractorilor şi de a pronunţa pedeapsa, organe ce aparţin puterii 
judecătoreşi[1].

Descoperirea infracţiunilor, ideniicarea şi prinderea infractorilor, strângerea 
şi administrarea probelor, tragerea la răspundere penală consituie o acivitate 
complexă, desfăşurată de organele specializate ale statului, denumită proces pe-
nal[2].

[1] I. Ionescu-Dolj, Curs de procedură penală română, Ed. Socec SA, Bucureşi, 1940, p. 9.
[2] Pentru a-l deosebi de alte forme de proces, este folosit caliicaivul de penal, 
sugerându-se asfel şi inalitatea pe care o are procesul penal: sancţionarea celor care 
au comis infracţiuni. Existenţa şi a altor forme de proces este determinată de natura 
diferită a liigiilor care dau denumirea codului procesual în care acestea se rezolvă 
(proces civil, administraiv, disciplinar). Totodată, natura diferită a liigiilor determină 
trăsături speciice, paricularităţi pentru iecare fel de proces, care constau în structura 
sa, organele şi persoanele implicate şi soluţionarea acestuia, soluţiile pronunţate, dar şi 
principii proprii, reglementări speciice privind mijloacele de probă. Trăsăturile speciice 
conduc la autonomia iecărei forme de proces.
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Aşadar, între infracţiunea constatată şi pedeapsă se situează un proces intentat 
de societate (Ministerul Public), atunci când ordinea de drept a fost încălcată, îm-
potriva autorului infracţiunii, cu scopul de a se aplica de către judecător pedeapsa 
prevăzută de lege[1].

Procesului penal i s-au dat diferite deiniţii, majoritatea cuprinzând aceleaşi 
elemente de referinţă. Procesul penal este deinit ca iind acivitatea reglementată 
de lege, desfăşurată de organele competente, cu pariciparea părţilor şi a altor 
per soa ne, în scopul constatării la imp şi în mod complet a faptelor ce consituie 
in fracţiuni, asfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să ie pedepsită 
potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu ie trasă la răspundere 
penală[2].

Într-o altă deiniţie, procesul penal este o acivitate reglementată de lege, 
desfăşurată într-o cauză penală de către organele judiciare, cu pariciparea 
părţilor şi a altor persoane, ca itulari de drepturi şi obligaţii, având ca scop con-
statarea la imp şi în mod complet a infracţiunilor şi tragerea la răspundere pe nală 
a celor care le-au săvârşit, în aşa fel încât prin aceasta să se asigure ordinea de 
drept, precum şi apărarea drepturilor şi intereselor legiime ale persoanelor[3].

În alte deiniri, pe lângă menţiunile de bază, sunt incluse precizări şi cu privire 
la speciicul raporturilor juridice care iau naştere între paricipanţii la soluţionarea 
cauzelor penale[4] ori se menţionează faptul că procesul penal reprezintă o suită 
de acte diverse, efectuate de autorităţi publice[5].

secţiunea a 2-a. elementele deinitorii ale procesului penal

Indiferent de deiniţia dată, important este ca în cuprinsul acesteia să existe 
elementele deinitorii şi obligatorii care stabilesc trăsături speciice procesului 
penal.

[1] G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Procédure pénale, 16e éd., Dalloz, Paris, 1996, p. 1.
[2] I. Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. Pro, Bucureşi, 1997, p. 1.
[3] N. Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. Paideia, Bucu-
reşi, 1993, p. 13.
[4] M. Basarab, Drept procesual penal, vol. I, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 
1973, p. 5.
[5] Judecata penală este consituită dintr-o serie de acte solemne cu care aceste persoa ne 
legiime autorizate, observând o certă ordine şi formă determinată a legii, cercetează 
infracţiunea şi pe autorii ei, cu scopul ca pedeapsa să se depărteze de la cei nevinovaţi 
şi să se dea celor vinovaţi – I. Tanoviceanu, Curs de procedură penală român, Atelierele 
graice Socec, Bucureşi, 1913, p. 2. Procesul penal este deinit, într-o altă opinie, ca o 
acivitate reglementată de lege, desfăşurată de organele judiciare, de părţi şi de celelalte 
persoane care paricipă într-o cauză penală, în vederea constatării la imp şi în mod com-
plet a faptelor care consituie infracţiuni şi a pedepsirii făptuitorilor potrivit vinovăţiei 
lor – G. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, Dicţionar juridic penal, Ed. Şiinţiică şi Enci-
clopedică, Bucureşi, 1976, p. 229.
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Elemente deinitorii pentru procesul penal sunt:
a) În primul rând, procesul penal este o acivitate reglementată de lege. Ter-

menul de „proces” provine din cuvântul de origine laină processus, care în seamnă 
a progresa, a avansa, semniicând faptul că întreg procesul penal re prezintă un 
progres coninuu. Deci, este o acivitate permanentă, desfăşurată pentru apli-
carea în inal a normei penale şi care constă în stabilirea exactă a situaţiei de fapt, 
generată de comiterea infracţiunii. De alfel, şi în limbajul curent termenul de 
proces semniică mişcare, evoluţie, dezvoltare, în domeniul juridic având sensul 
de acivitate progresivă şi coordonată.

Pornind de la aceste precizări, procesul penal este o acivitate susţinută, 
generată de comiterea infracţiunii, acivitate ce trebuie înţeleasă întotdeauna ca 
un progres în administrarea probelor, efectuarea acivităţilor speciice organelor 
judiciare, realizarea drepturilor părţilor implicate, toate desfăşurate în vederea 
inalizării şi soluţionării cauzei. Abordată în acest fel, noţiunea de proces devine 
sugesivă, toate acivităţile iind desfăşurate pentru un scop bine deinit, şi anume 
inalizarea cercetărilor şi soluţionarea cauzei penale[1].

Faptul că procesul penal este o acivitate reglementată de lege consituie un 
element deinitor deosebit de important: se sugerează că acivităţile desfăşurate 
în tot cursul procesului penal au un suport legal, o bază legală, existând o cores-
pondenţă între textul de lege şi ceea ce se desfăşoară pe perioada procesului 
penal. Desfăşurarea procesului penal, constând în descoperirea, urmărirea şi ju-
decarea infracţiunilor, urmată de punerea în executare a pedepselor pronunţate, 
nu se poate realiza oricum şi de către oricine, ci numai în condiţiile şi în formele 
prevăzute de lege.

Considerăm că aceste precizări se impun şi pentru că în cursul procesului penal 
organele judiciare pot dispune măsuri prevenive privaive de libertate, măsuri 
care, luate în mod abuziv, cu încălcarea dispoziţiilor legale, aduc aingere libertăţii 
persoanei. Reglementarea strictă a acestor situaţii duce la eliminarea abuzurilor 
ce pot aduce aingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei.

În cazul existenţei unor încălcări ale dispoziţiilor legale privind desfăşurarea 
procesului penal, legea procesual penală prevede sancţiuni procedurale, care 
au ca efect anularea actelor procesuale sau procedurale întocmite cu încălcarea 
legii[2], iar subiecţii procesuali care au dispus sau au întocmit aceste acte pot i 
sancţionaţi administraiv, civil sau penal.
[1] După sesizare, organele judiciare administrează probele necesare soluţionării cau-
zei, lămurind, odată cu efectuarea acestor acivităţi, în mod progresiv, aspectele legate 
de stabilirea existenţei faptei, a idenităţii făptuitorului şi a răspunderii sale penale. Din 
acest punct de vedere, procesul penal se înfăţişează ca un complex de acte succesive 
care, datorită desfăşurării lor coordonate şi progresive, dă imaginea unei acivităţi orga-
nizate în care se urmăresc alarea adevărului şi pronunţarea unei soluţii juste în legătură 
cu conlictul de fapt dedus spre rezolvare organelor competente. A se vedea I. Neagu, 
op. cit., p. 3.
[2] De exemplu, art. 197 CPP reglementează sancţiunea nulităţilor. Potrivit alin. (1), încăl-
carea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nuli-
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Aşadar, legalitatea trebuie să se regăsească în tot cursul procesului penal, prin-
cipiilor nullum crimen sine lege şi nulla poena sine lege, care presupun legalitatea 
incriminării şi legalitatea pedepselor în dreptul penal, le corespunde, în materie 
procesual penală, principiul nulla iusiia sine lege, adică nicio jusiţie în afara legii.

b) Soluţionarea cauzelor penale constând în desfăşurarea acivităţilor ce com-
pun procesul penal se efectuează numai de către anumite autorităţi publice (or-
ganele judiciare) cu împuterniciri speciale în combaterea infracţionalităţii, cu par-
iciparea unor persoane implicate sau care au legătură cu săvârşirea infracţiunilor.

La desfăşurarea procesului penal paricipă organele competente, denumite 
organe judiciare; acestea sunt organe de stat care acţionează prin prepuşii lor în 
procesul penal, pentru realizarea acivităţilor procesuale necesare soluţionării 
cauzelor.

În ceea ce priveşte implicarea lor în procesul penal, în faza urmăririi penale îşi 
desfăşoară acivitatea organele de cercetare penală[1] şi procurorul[2], iar în faza 
judecăţii instanţele judecătoreşi[3], judecătorul şi procurorul[4]. În unele cauze, 
judecătorul este prezent şi în faza urmăririi penale, deoarece legea dă în com-
petenţa exclusivă a acestuia dispunerea unor măsuri procesuale, indiferent de 
faza procesului penal.

În faza judecăţii, organul judiciar cel mai important este instanţa judecăto-
rească, aceasta pronunţând în inal soluţia care apoi este pusă în executare, în 
condiţiile legii.

Numai instanţa pronunţă hotărâri, care devin executorii la data la care au 
rămas deiniive.

Paricipă la desfăşurarea procesului penal, alături de organele judiciare, păr-
ţile şi alte persoane. În funcţie de implicarea lor la săvârşirea infracţiunii, care 
generează o serie de drepturi şi obligaţii, susţinute în faţa organelor judiciare, 
unele dintre persoanele care paricipă la proces au calitatea de părţi. 

Părţile sunt persoane izice sau juridice care au drepturi şi obligaţii localizate 
în principalele raporturi judiciare, de ordin penal sau civil, care se nasc în aci-

tatea actului atunci când s-a adus o vătămare care nu poate i înlăturată decât prin anu-
larea acelui act.
[1] Potrivit art. 201 CPP, organele de cercetare penală sunt organele de cercetare ale poli-
ţiei judiciare şi organele de cercetare speciale.
[2] Conform art. 1 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (republi-
cată în M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005), Ministerul Public îşi exercită atribuţiile 
prin procurori consituiţi în parchete, în condiţiile legii.
[3] Instanţele judecătoreşi înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese 
legitime deduse judecăţii. Competenţa şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti sunt 
prevăzute în cuprinsul Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.
[4] Procurorul îşi desfăşoară activitatea atât în faza urmăririi penale, cât şi în faza jude-
căţii. Procurorul participă la judecarea cauzelor penale, prezenţa sa fiind obligatorie în 
cazurile prevăzute de lege, conform art. 315 CPP.
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vitatea procesual penală[1]. Acestea intervin în faţa autorităţilor judiciare pentru 
menţinerea sau apărarea intereselor proprii, exercitându-şi, în acest scop, drep-
turile acordate de lege, îndeplinindu-şi, totodată, obligaţiile pe care aceeaşi lege 
le prevede.

Potrivit legii procesuale, sunt părţi în procesul penal[2]: inculpatul, partea 
vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Paricipă la procesul 
penal şi alte persoane: martorul, expertul, interpretul, greierul etc. De asemenea, 
la proces paricipă apărătorii şi reprezentanţii, care, în conformitate cu legea, au 
atribuţii în exercitarea drepturilor procesuale sau realizarea obligaţiilor ce revin 
părţilor. Aceste părţi şi persoane, subiecţii procesuali itulari de drepturi şi obligaţii 
procesuale, pot veni în proces din proprie iniţiaivă, deoarece sunt interesate 
de modul soluţionării cauzei, sau sunt chemate în proces de organele judiciare, 
prezenţa lor iind necesară pentru soluţionarea cauzei.

Precizăm că nu în toate cauzele întâlnim toţi subiecţii procesuali arătaţi. În 
funcţie de natura, complexitatea sau interesul acestora, unii dintre ei pot ab-
senta[3].

c) Realizarea tuturor acivităţilor în cadrul procesului penal are ca scop consta-
tarea la imp şi în mod complet a faptelor ce consituie infracţiune. Bineînţeles, 
acivităţile paricipanţilor la desfăşurarea procesului penal reglementate în mod 
strict de lege trebuie să aibă inalitatea dorită. Potrivit art. 1 alin. (1) CPP, procesul 
penal are ca scop constatarea la imp şi în mod complet a faptelor care consituie 
infracţiuni, asfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să ie pedepsită 
potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu ie trasă la răspundere 
penală. Fiind o acivitate pracică, procesul penal are şi un scop imediat, căruia 
trebuie să i se circumscrie toate aceste acivităţi.

În primul rând, scopul acivităţilor care compun procesul penal îl consituie, 
cum este şi iresc, constatarea la imp şi în mod complet a faptelor care consituie 
infracţiuni. Realizarea acestui scop se impune cu necesitate, deoarece, numai în 
condiţiile în care constatarea infracţiunii şi administrarea probelor au loc cât mai 
aproape de momentul săvârşirii acesteia, informaţiile obţinute redau cât mai idel 
realitatea. Menţionarea acestui scop, care impune constatarea la imp şi în mod 
complet a faptelor, duce la consacrarea unuia dintre principiile fundamentale ale 
procesului penal, operaivitatea. Realizarea acestui principiu are efecte asupra 
calităţii probelor administrate şi, implicit, asupra îndeplinirii scopului procesului 
[1] I. Neagu, op. cit., p. 5.
[2] Art. 23 şi art. 24 CPP deinesc părţile în procesul penal. Cu toate că nu are calitatea de 
parte, legea procesual penală neincluzându-l în această categorie, un rol important în 
faza urmăririi penale îl are învinuitul, care este deinit de lege ca persoana faţă de care se 
efectuează urmărirea penală, cât imp nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împo-
triva sa (art. 229 CPP).
[3] De exemplu, consituirea de parte civilă în procesul penal a persoanei vătămate nu 
este obligatorie. În cazul în care persoana vătămată doreşte să obţină pretenţiile civile 
separat de acţiunea penală, printr-o acţiune la instanţa civilă în cauza penală respecivă, 
nu va exista parte civilă. Întotdeauna însă în cauzele penale inculpatul va i prezent.
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penal, în condiţiile în care, odată cu trecerea impului, există pericolul dispariţiei 
unor probe sau al alterării lor.

Numai în condiţiile realizării acestui prim scop, se va ajunge la desluşirea şi la 
realizarea celui de-al doilea scop concret, şi anume ca persoana care a săvârşit 
infracţiunea să ie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată 
să nu ie pedepsită. Aceste două laturi consituie scopul imediat urmărit la 
soluţionarea cauzelor penale, care se circumscrie, de alfel, unui scop gene ral, con-
stând în apărarea ordinii de drept, apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor 
acesteia, prevenirea infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în spiritul 
respectării legilor[1].

secţiunea a 3-a. structura procesului penal. Noţiunea de fază pro-

cesuală

Procesul penal, cum rezultă şi din deinirea acestuia, reprezintă o mulitudine 
de acivităţi reglementate de lege care compun acest întreg, prezentat în formă 
inală ca un complex de acivităţi, iecare dintre ele cu o anumită funcţiune în 
realizarea scopului ixat de lege. Mulitudinea de acivităţi impune o ordonare şi, 
pentru o mai bună desfăşurare, chiar o divizare a acestora. Pentru acest moiv, 
legea procesual penală impune desfăşurarea procesului penal în mai multe faze. 
Aşadar, divizarea procesului penal pe faze de desfăşurare este una reală, care nu 
răspunde numai unor cerinţe cu caracter de analiză, studiu sau didacic.

Fazele procesului penal reprezintă diviziuni ale acestuia, în care se efectuează 
un complex de acivităţi desfăşurate succesiv, progresiv şi coordonat între două 
momente importante ale aceleiaşi cauze[2], pe bază de raporturi juridice caracte-
risice. În cadrul fazelor procesului penal îşi desfăşoară acivitatea anumite organe 
judiciare care îndeplinesc atribuţiile ce se înscriu în funcţia lor procesuală şi după 
epuizarea cărora pot i luate anumite soluţii în cauza penală respecivă[3].

Potrivit actualei reglementări date de Codul de procedură penală, procesul 
penal, în forma sa ipică, are trei faze: urmărirea penală, judecata şi punerea 
în executare a hotărârilor penale. Prima fază, urmărirea penală, debutează cu 
un moment important, şi anume începerea urmăririi penale. În cursul acestei 
faze se strâng probele necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la ideniicarea 
făptuitorului şi la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata, în inal, 
dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată[4]. Având ca obiect 
rezolvarea conlictului de drept penal, procesul penal cuprinde urmărirea penală, 
ca primă fază, necesară lămuririi aspectelor referitoare la existenţa infracţiunii, 

[1] Scopul general al procesului penal este enunţat în alin. (2) al art. 1 CPP, textul iind 
introdus prin Legea nr. 45/1993 (M. Of. nr. 147 din 1 iulie 1993).
[2] N. Volonciu, op. cit., p. 21.
[3] I. Neagu, op. cit., p. 6.
[4] Aceste acivităţi consituie obiectul urmăririi penale (art. 200 CPP).
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idenitatea infractorului. Această fază, proprie numai procesului penal, în care îşi 
desfăşoară acivitatea organele de urmărire penală, face posibilă ulterior inter-
venţia instanţelor judecătoreşi.

Faza a doua a procesului penal este judecata, în care, în condiţii de publicitate, 
oralitate şi contradictorialitate, se soluţionează cauza şi se pronunţă hotărârea 
judecătorească ce devine deiniivă şi executorie, în condiţiile legii[1]. Hotărârea 
instanţei poate i de condamnare, dacă se constantă existenţa răspunderii penale 
şi a vinovăţiei infractorului, însă poate i şi de achitare, dacă răspunderea penală 
a infractorului nu poate i angajată.

Ulima fază este punerea în executare a hotărârilor judecătoreşi penale, care 
constă în concreizarea dispoziţiilor hotărârii.

Regulile de procedură penală nu se aplică numai pe parcursul celor trei faze ale 
procesului penal. Necesităţi pracice l-au determinat pe legiuitor să permită apli-
carea normelor procedurale chiar înainte de declanşarea procesului penal[2] sau 
ulterior, după punerea în executare a hotărârilor judecătoreşi deiniive. Aceste 
aspecte nu conduc însă la concluzia că procesul penal, în forma reglementată în 
prezent, poate i exins în afara cadrului celor trei faze indicate anterior.

Varietatea situaţiilor care impun intervenţia autorităţilor judecătoreşi face ca 
conlictul de drept ce trebuie soluţionat să poarte denumiri diferite: cauză penală, 
proces penal[3]. În acest context, cauza penală o consituie conlictul de drept 
penal generat de săvârşirea infracţiunii, iar procesul penal consituie acivitatea 
judiciară declanşată şi desfăşurată pentru rezolvarea acestui conlict. Conlictul 
de drept se materializează într-un raport de drept penal între stat şi infractor, 
devenind o cauză penală, iar procesul penal este mijlocul prin care se rezolvă de 
către autorităţile judiciare acest conlict, prin urmărire, judecare şi punerea în 
executare a pedepselor şi măsurilor luate prin hotărâri.

Procesul penal, în forma sa ipică, cuprinde toate cele trei faze. Reglementarea 
anterioară cuprindea însă şi o formă aipică, în cazul proceselor la care lipsea 
faza urmăririi penale, sesizarea iind adresată direct instanţei de judecată. Asfel, 
potrivit art. 279 alin. (2) lit. a) CPP, plângerea prealabilă se adresa direct instanţei 
de judecată în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 180, art. 184 alin. (1), art. 193, 
art. 205, art. 206, art. 210, art. 213 şi art. 220 CP, dacă făptuitorul era cunoscut. 
Lipsa fazei urmăririi penale era permisă însă numai în cazurile strict prevăzute 
de lege[4].

[1] Rămânerea definitivă a hotărârilor penale este reglementată de art. 416-417 CPP.
[2] Anterior declanşării procesului penal, pot i efectuate acte pregăitoare, şi anume în 
vederea realizării acestei acivităţi (art. 224 CPP).
[3] Gr. Theodoru, Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 
1996, p. 7.
[4] Dispoziţiile art. 279 alin. (2) CPP au fost modiicate prin Legea nr. 356/2006.
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secţiunea a 4-a. sisteme de proces penal

De-a lungul anilor, în evoluţia sa istorică, sunt cunoscute trei ipuri de sisteme 
de proces penal, diferite prin structura lor, prin derulare şi prin regulile de bază 
aplicabile. Acestea sunt: procesul acuzatorial, cel inchizitorial şi cel mixt[1].

Primul ip de proces, acuzatorial, care este şi cel mai vechi, impunea existenţa 
unui acuzator care să formuleze acuzaţii la adresa celui vinovat. Iniţial, acuzaţia 
putea i formulată de vicima infracţiunii, pentru ca ulterior, mai ales pentru faptele 
mai grave (delicta publica), acuzaţia să poată i formulată şi de alte persoane (acu-
zatori populari). Fără acuzaţia formulată de acuzator, procesul penal nu avea loc, 
deoarece nu era posibilă sesizarea din oiciu a celor care soluţionau liigiul. Iniţial, 
cei care formau tribunalul erau cetăţeni ai colecivităţii, ulterior, după mulţi ani, 
judecata iind realizată de judecători de profesie. Judecata în sistemul acuzatorial 
se caracterizează prin dezbaterea publică, oralitate, contradictorialitate, acuza-
torul iind obligat să dovedească acuzaţia sa, iar acuzatul nevinovăţia. Judecătorul 
avea un rol limitat, fără a avea posibilitatea să intervină sau să acţioneze pentru 
cunoaşterea şi a altor situaţii, împrejurări decât cele indicate de părţi, intervenind 
în proces numai pentru a asigura respectarea regulilor judecăţii[2].

Sistemul a fost criicat pe moiv că oferă prea multe garanţii acuzatului şi prea 
puţine acuzării şi nu creează suiciente garanţii pentru protecţia socială, multe 
infracţiuni neiind aduse în faţa instanţelor din cauza absenţei unei acuzaţii.

Sistemul inchizitorial apare odată cu formarea statului ca organism autoritar, 
conjunctură în care sunt din ce în ce mai mult prezente interesele puterii de stat 
faţă de cele personale, individuale. În acest context, se aprecia că infracţiunile 
aduc aingere şi statului, nu numai individului, moiv pentru care statul şi-a asu-
mat sarcina de a organiza cadrul procesual în care cel vinovat este pedepsit. 
Sesizarea se putea face atât de vicimă, cât şi din oiciu, de către reprezentanţii 
statului. Aşadar, suportul declanşării procedurilor necesare angajării răspunderii 
penale a infractorului îl consituie interesul social[3], general, ceea ce jusiică 
intervenţia statului de a organiza represiunea penală, aplicarea în inal a pedepsei 
iind percepută ca reacţia publică la infracţiunile săvârşite de diferite persoane.

Sesizarea organelor de judecată revine unei persoane împuternicite în acest 
sens, cu statut de magistrat. De alfel, denumirea procesului (inchizitorial) este 
dată de procedura de invesigare (per inquisiionem) pe care o uilizau aceste 
persoane. Ulterior, aceste atribuţii sunt îndeplinite de Ministerul Public. Instanţele 
erau alcătuite din judecători de profesie, numiţi de Guvern, care aveau posibili-
tatea să intervină în desfăşurarea acestuia, indiferent de poziţia părţilor impli-
cate. Deosebit de sistemul acuzatorial, judecata se desfăşura în secret, în scris şi 
necontradictoriu (acuzatului nu îi era permis să discute contradictoriu temeinicia 

[1] Gr. Theodoru, op. cit., p. 10.
[2] J.C. Soyer, Droit pénal et procédure pénale, 1e éd., L.G.D.J., Paris, 1994, p. 255.
[3] Idem, p. 254.
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dovezilor aduse împotriva sa, le putea contesta numai în scris), iar sistemul de 
probe permis era format din probe a căror valoare era prestabilită prin lege.

Istoric, acest sistem provine din dreptul canonic, aplicabil în cadrul tribunalelor 
ecleziasice, pentru ca ulterior să ie adoptat de jurisdicţiile regale, devenind, în 
imp, sistemul de drept comun în mai multe ţări.

Procesul penal mixt consituie o combinaţie între cele două sisteme expuse 
anterior (acuzatorial şi inchizitorial), creat prin preluarea unor trăsături de la 
procesul inchizitorial, constând în faza preliminară judecăţii, şi altele speciice 
judecăţii proprii sistemului acuzatorial. Deosebit de sistemul inchizitorial însă, 
în faza preliminară judecăţii îşi desfăşoară acivitatea organele specializate (pro-
curori consituiţi în parchete, care formează Ministerul Public) care efectuează 
invesigaţii, hotărând în inal dacă este cazul să ie sesizată instanţa de judecată. 
Se constată o separaţie a funcţiilor procesuale (de cercetare, urmărire, judecată). 
Şedinţele de judecată sunt publice, desfăşurându-se în condiţii de oralitate şi 
contradictorialitate, iar instanţele sunt compuse din judecători, în unele cazuri 
şi din alte persoane fără pregăire juridică (juraţi), ce hotărau, în urma evaluării 
libere a probelor, conform convingerii lor inime.

Acest sistem de soluţionare a cauzelor penale iniţial a fost prezent în Franţa, 
printr-o legislaţie cu caracter intermediar, iar ulterior, prin Codul de instrucţie 
criminală din aceeaşi ţară (1808)[1], a cunoscut consacrarea deiniivă, modelul 
iind apoi preluat de majoritatea ţărilor europene, inclusiv de legislaţia procesual 
penală română (Codicele de procedură penală din 1864 şi 1936).

Codul de procedură penală actual, în redactarea iniţială, păstrează aceeaşi 
structură, însă după 1989 modiicările şi completările intervenite au schimbat 
unele aspecte ce ţin mai ales de amploarea şi competenţele proprii primei faze 
a procesului penal, urmărirea penală.

secţiunea a 5-a. organele judiciare competente să desfăşoare aci-

vităţi procesuale în fazele procesului penal

Desfăşoară acivităţi ce ţin de realizarea scopului procesului penal în primul 
rând organele din cadrul autorităţii judecătoreşi[2]. În faza urmăririi, potrivit com-
petenţelor pe care le au, îndeplinesc acivităţile necesare desfăşurării procesului 
penal organele de cercetare penală şi procurorul.

Organele de cercetare penală efectuează cercetarea penală, iar procurorul 
coordonează şi supraveghează întreaga acivitate în această fază procesuală şi 
are, totodată, competenţa de a da soluţia la terminarea urmăririi penale.

[1] Pentru detalii, a se vedea J.C. Soyer, op. cit., p. 254-255.
[2] Consituţia României consacră un capitol autorităţii judecătoreşi, compusă din instan-
ţele judecătoreşi, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii.
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În cea de-a doua fază, judecata, sunt prezente în primul rând instanţele jude-
cătoreşi şi, unde legea prevede, procurorul[1]. Judecata, ca fază disinctă a pro-
cesului penal, începe în momentul sesizării în modalitatea prevăzută de lege şi 
se încheie prin pronunţarea celui mai important act în desfăşurarea procesului 
penal, hotărârea judecătorească deiniivă.

La cea de-a treia fază a procesului penal, punerea în executare a hotărârilor 
judecătoreşi, concură instanţa de judecată, procurorul, anumite organe din ca-
drul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi alte organe prevăzute 
de lege[2].

[1] Art. 315 CPP reglementează pariciparea procurorului în faza judecăţii, precizându-se 
cazurile în care prezenţa acestuia este obligatorie.
[2] Depinde în mare măsură de sancţiunea aplicată care organe sunt implicate în pune-
rea în executare a hotărârilor judecătoreşi. Asfel, dacă s-a hotărât de instanţă şi luarea 
măsurilor de siguranţă sau a pedepselor complementare, sunt implicate şi organele com-
petente să pună în executare aceste dispoziţii (art. 426-427 CPP reglementează punerea 
în executare a pedepselor complementare, iar art. 429-4391 CPP punerea în executare a 
măsurilor de siguranţă).



Capitolul al II-lea. Dreptul procesual penal,  
ramură disinctă de drept. legătura dreptului  

procesual penal cu alte ramuri de drept

secţiunea 1. Noţiune

Dreptul procesual penal cuprinde totalitatea normelor juridice care reglemen-
tează procesul penal[1]. Este o ramură disinctă a sistemului de drept, cuprinzând 
totalitatea normelor juridice care reglementează acivitatea autorităţilor judiciare 
şi a părţilor, precum şi a raporturilor ce se stabilesc în procesul de constatare a 
faptelor ce consituie infracţiuni, al aplicării pedepselor şi a măsurilor prevăzute 
de legea penală celor care le-au săvârşit[2].

Dreptul procesual este format din norme juridice care reglementează un anu-
mit domeniu al relaţiilor sociale, relaţii ce vizează tragerea la răspundere penală şi 
restabilirea ordinii de drept. Din acest punct de vedere, procedura penală poate 
i considerată ca partea legislaţiei care se ocupă de organizarea şi competenţa 
autorităţilor judecătoreşi penale, precum şi de modul cum ele şi părţile lucrează 
spre a ajunge la judecarea deiniivă a cauzelor penale[3].

Prin normele pe care le cuprinde, dreptul procesual penal contribuie la aplica-
rea efecivă a normelor de drept penal substanţial. Normele dreptului penal apar 
ca reguli de conduită generală, iar cele ale dreptului procesual penal ca reguli de 
conduită pariculară, întrucât acestea din urmă se adresează numai persoanelor 
implicate în soluţionarea unei anumite cauze penale[4].

secţiunea a 2-a. terminologie

Referitor la denumirea disciplinei, doctrinarii, sub diferite moivaţii, au optat 
pentru itulatura de drept procesual penal sau de procedură penală. Iniţial, ter-

[1] N. Volonciu, op. cit., vol. I, p. 24.
[2] Gr. Theodoru, op. cit., p. 17.
[3] I. Tanoviceanu, op. cit., p. 3.
[4] Aplicarea normelor de drept penal substanţial depinde în mare parte de normele pro-
cedurale. Montesquieu arăta: „să se cerceteze pricina tuturor neorânduielilor şi se va 
vedea că ea provine din nepedepsirea infracţiunilor, iar nu din moderaţiunea pedepse-
lor”. Din context rezultă că „nepedepsirea infracţiunilor” este determinată de existenţa 
unor norme procedurale neadecvate privind desfăşurarea procesului penal ori de exis-
tenţa unui sistem de organizare defectuos a puterii judecătoreşi. Referitor la pedepse, 
Cesare Beccaria preciza că nicio pedeapsă nu trebuie să ie o violenţă a unuia sau a mai 
multora împotriva unui cetăţean, ea trebuie să ie neapărat publică, promptă, necesară, 
cea mai mică dintre cele posibile în împrejurările date, proporţională cu infracţiunea 
dictată de lege. A se vedea C. Beccaria, Despre infracţiuni şi pedepse, Ed. Şiinţiică, 
Bucureşi, 1965, p. 61.
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minologia folosită[1] a fost aceea de procedură penală, sugerată în mare măsură 
chiar de denumirea codului care cuprinde majoritatea normelor de procedură 
(Cod de procedură penală). În literatura de specialitate franceză se foloseşte şi în 
prezent această terminologie[2], apreciată de unii autori ca oportună şi în sistemul 
nostru de drept[3]. 

Se apreciază că denumirea procedură penală ar corespunde mai bine conţi-
nutului funcţiei sale (în poida punerii exclusive în relief a laturii formaliste, exte-
rioare a procesului penal), deoarece ea exprimă autonomia regulilor procedurale 
în raport cu cele substanţiale. Procedura penală cuprinde regulile care indică cum 
trebuie să acţioneze organele competente pentru a aplica normele de drept penal. 
Pedepsele ixate în Codul penal nu pot avea eicacitatea dorită decât în măsura 
în care legile de formă sau de procedură le asigură aplicarea[4].

Adepţii denumirii de drept procesual penal susţin argumentat că aceasta ar i 
mult mai nimerită. În primul rând, cuprinderea în denumire a noţiunii de „drept” 
indică apartenenţa acestei discipline, ca o ramură disinctă, la sistemul de drept. 
Această denumire sugerează şi faptul că disciplina nu s-ar limita numai la sistemul 
normelor care reglementează, în esenţă, procedurile de aplicare a pedepselor 
celor care au săvârşit infracţiuni, ea cuprinde şi dispoziţii referitoare la organizarea 
şi funcţionarea organelor judiciare.

Considerăm că este mai potrivită denumirea de drept procesual penal, deoa-
rece sugerează mai bine locul şi conţinutul său: disciplina nu cuprinde numai 
norme privind procedurile prin care se acţionează în perimetrul procesului penal, 
aşa cum presupune denumirea de „procedură”[5].

Codul de procedură penală cuprinde norme care reglementează actele proce-
suale şi măsurile procesuale, care sunt acte de dispoziţie, menite să asigure 
prezenţa autorului infracţiunii în procesul penal pentru a i se aplica sancţiunea 

[1] I. Ionescu-Dolj, op. cit., p. 10. Autorul precizează că procedura penală este acea parte 
a dreptului public intern care cuprinde totalitatea sau complexul formelor ce determină 
organizarea, competenţa şi modul de a proceda al instanţelor penale în judecarea infrac-
torilor şi aplicare pedepselor; I. Tanoviceanu, Tratat de drept şi procedură penală, Bucu-
reşi, 1924-1927; V. Dongoroz, Curs de procedură penală, Bucureşi, 1943.
[2] J.C. Soyer, op. cit., 1994; R. Merle, A. Vitu, Procédure pénale, Ed. Cujas, Paris, 1973.
[3] N. Volonciu, Tratat de procedură penală, vol. I-II, Ed. Paideia, Bucureşi, 1994; 
I. Neagu, Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşi, 
2008-2009. Precizăm că aceşi autori anterior au folosit ca itlu al lucrărilor de specialitate 
denumirea de „drept procesual penal” (N. Volonciu, Drept procesual penal, Ed. Didac-
ică şi Pedagogică, Bucureşi, 1972; I. Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Ed. Global 
Lex, Bucureşi, 2002); Gh. Mateuţ, Procedura penală, Ed. Lumina Lex, Bucureşi, 1997.
[4] I. Ionescu-Dolj, op. cit., p. 11. Autorul precizează faptul că procedura este instrumen-
tul de realizare a represiunii. Unii autori, pentru a indica această legătură necesară între 
cele două discipline, au sugerat denumirea de drept penal formal sau drept penal proce-
dural. A se vedea Tr. Pop, Drept procesual penal, vol. I, Cluj, 1946, p. 4.
[5] Tr. Pop, op. cit., p. 5.
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prevăzută de legea penală[1]. Normele de drept procesual reglementează şi actele 
procedurale, care reprezintă modalitatea de aducere la îndeplinire a actelor de 
dispoziţie, dar şi a măsurilor de constrângere care pot i dispuse în procesul penal 
şi care afectează drepturile şi libertăţile persoanelor implicate în soluţionarea lui. 
În acest context, mult mai aproape de conţinutul său muliplu este denumirea de 
drept procesual penal, care pune în evidenţă aspectul său dinamic, fără a crea 
impresia unui caracter exclusiv formalist[2].

Considerăm că precizările de ordin terminologic nu ţin numai de domeniul 
argumentelor pur teoreice, acestea contribuie la ixarea locului şi a importanţei 
disciplinei, denumirea de drept procesual penal, faţă de argumentele arătate, 
sugerând mult mai bine statutul său de ramură autonomă a sistemului de drept 
actual[3].

Dreptul procesual penal poate i deinit ca un ansamblu de reguli care consi-
tuie reacţia societăţii de la momentul constatării infracţiunii, până la aplicarea 
unei pedepse[4]. Procedura penală reprezintă calea spre aplicarea unei pedepse, 
fapt sugerat atât de sensul literar, cât şi de eimologia denumirii.

[1] Gr. Theodoru, op. cit., p. 20.
[2] Termenul de „procedură” s-a format prin îmbinarea a două cuvinte de origine laină: 
pro, care înseamnă înainte, şi cedere, care se traduce prin a merge, unirea celor două 
cuvinte formând cuvântul procedură, tradus prin şiinţa de a merge înainte, de a urma o 
cale oarecare, ceea ce în sens juridic consituie şiinţa care ne arată calea de urmat într-un 
proces penal. În acest sens, I. Tanoviceanu, op. cit., p. 1. Traducerea, cât şi deiniţia pun 
accentul pe caracterul dinamic al termenului. De alfel, I. Tanoviceanu deineşte această 
ramură de drept ca iind acea parte a legislaţiei ce se ocupă de organizarea şi competen-
ţele autorităţilor judecătoreşi penale, precum şi de felul cum ele şi părţile lucrează pen-
tru a ajunge la soluţionarea deiniivă a afacerilor penale. Subliniind faptul că procedura 
penală seamănă foarte mult cu procedura civilă, autorul propune împărţirea materiei în 
trei părţi: 1) organizarea, 2) competenţa, 3) procedura propriu-zisă. Cu toate că în litera-
tura juridică franceză terminologia cea mai des uilizată este procédure pénale, în deini-
ţia dată autorii precizează ca elemente componente ale procedurii penale competenţa 
organelor judiciare, organizarea acestora, nu numai normele de procedură propriu-zisă. 
A se vedea, de exemplu, G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., p. 1.
[3] După 1948, în dreptul românesc este unanim acceptată existenţa a două ramuri dis-
incte de drept: dreptul penal şi dreptul procesual penal. Anterior însă, unii autori au 
făcut o deosebire între disciplinele care compun dreptul substanţial şi cele care alcă-
tuiesc dreptul formal. Dreptul formal consituie procedura după care se aplică dreptul 
substanţial, material, apreciindu-se că există un drept formal sau procesual general, iind 
consituit din mai multe ramuri: civil, penal, administraiv, context în care dreptul proce-
sual penal nu îşi păstrează autonomia. Argumentul esenţial îl consituie existenţa unor 
principii cu conţinut comun, cât şi tehnici procedurale comune tuturor procedurilor. A se 
vedea Tr. Pop, Drept procesual penal, vol. I, 1946, p. 31. Alţi autori, plecând de la carac-
terul normelor care impun tragerea la răspundere penală, au apreciat că există o singură 
ramură de drept, dreptul penal, cu două subramuri, dreptul substanţial şi dreptul formal.
[4] Fr. Fourment, Procédure pénale, Ed. Paradigme, Orléans, 2005, p. 1.
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Maxima nullum crimen sine lege, nulla poena sine iudicio exprimă, în mod 
sinteic, dar eicient, raportul dintre dreptul penal şi dreptul procesual penal, 
ajungându-se la concreizarea legii substanţiale prin intermediul regulilor ce 
reglementează procesul penal[1].

secţiunea a 3-a. obiectul dreptului procesual penal

Desfăşurarea întregului proces penal este reglementată de normele procesual 
penale, ceea ce conduce la concluzia că obiectul dreptului procesual penal îl con-
situie modul de desfăşurare a acestuia[2]. Având ca obiect chiar procesul penal, 
dreptul procesual penal determină competenţa organelor chemate să rezolve 
cauzele penale, stabileşte regulile care trebuie urmate, cât şi actele care trebuie 
îndeplinite de la comiterea infracţiunii până la aplicarea sancţiunii. Sunt ixate, de 
asemenea, reguli privind exercitarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor impli-
cate în rezolvarea cauzei penale, mijloacele de probă permise de lege, valoarea 
lor probatorie, modul administrării probelor etc.

Dreptul procesual penal, în concret, este compus din dispoziţii legale care, 
după obiectul reglementării, pot i clasiicate în norme de organizare judiciară, 
norme de competenţă şi norme de procedură propriu-zise[3]. 

Clasiicarea normelor procesual penale este sugerată şi de prevederi consi-
tuţionale: potrivit art. 73 lit. l), normele referitoare la Consiliul Superior al Magis-
traturii şi la instanţele judecătoreşi sunt norme de organizare şi funcţionare, iar 
art. 126, cuprins în Capitolul VI al Consituţiei, dedicat autorităţii judecătoreşi, 
prevede la alin. (2) că atât competenţa, cât şi procedura de judecată sunt stabilite 
de lege.

Codul actual, în vigoare de la 1 ianuarie 1969, cuprinde două părţi: partea 
generală şi partea specială. În prima parte sunt cuprinse normele comune desfă-
şurării întregului proces penal, iar în cea de-a doua parte, cea specială, normele 
procesuale reglementează desfăşurarea procesului penal pe faze procesuale 
prevăzute disinct: urmărirea penală, judecata, punerea în executare a hotărârilor 
judecătoreşi.

În ceea ce priveşte conţinutul reglementării, dreptul procesual penal este com-
pus din categorii de reguli (norme): procesuale şi procedurale.

– regulile (normele) procesuale privesc ce acte trebuie înfăptuite pentru desfă-
şurarea progresivă şi coordonată a procesului penal, pentru a se ajunge la amplii-
carea treptată şi necesară a acivităţii procesuale[4]. Prin aceste reguli se stabilesc, 

[1] M. Pissani, A. Molari, V. Perchinunno, P. Corso, Manuale di procedura penale, Mon-
duzzi Editore, Bologna, 1994, p. 16-17.
[2] G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., p. 1.
[3] V.M. Ciobanu, Tratat teoreic şi pracic de procedură civilă, vol. I, Teoria generală, 
Ed. Naţional, Bucureşi, 1996, p. 168.
[4] V. Dongoroz S. Kahane. G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stănoiu, Explicaţii teo-
reice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, vol. V, Ed. Academiei, 
Bucureşi, 1975, p. 7-8. 
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totodată, condiţiile în care actele trebuie să intervină în proces, care sunt organele 
sau persoanele ce le pot îndeplini în cadrul procesului penal;

– regulile (normele) procedurale cuprind precizări referitoare la cum anume 
sunt aduse la îndeplinire actele procesuale, pentru a se asigura aingerea scopului 
acivităţilor procesuale.

Din deinirea celor două categorii de reguli rezultă că regulile procedurale au 
caracter complementar faţă de regulile procesuale.

secţiunea a 4-a. Caracterele dreptului procesual penal

Întrucât este o ramură autonomă, dreptul procesual penal prezintă paricula-
rităţi care îl detaşează de celelalte discipline. Aceste trăsături proprii derivă şi din 
faptul că are un obiect propriu de cercetare guvernat de principii fundamentale 
proprii. Desprinse din îmbinarea acestor elemente, dreptul procesual penal are 
următoarele caracterisici:

a) caracter poziiv, deoarece conţine reglementări ce aparţin prezentului, iind 
în vigoare, prin care se impune o anumită conduită organelor judiciare, care pot 
duce în inal la aplicarea unor măsuri de constrângere;

b) caracter formal, deoarece prin reglementările sale stabileşte modalitatea 
aplicării în concret a dreptului penal substanţial. În domeniul dreptului penal 
există norme ce deinesc infracţiunile şi stabilesc pedepsele, dar există şi regle-
mentări privind organizarea, competenţele şi funcţionarea organismelor care fac 
ca aceste legi să ie aplicate. Aşadar, pe lângă legile de fond, ale dreptului penal, 
se impune existenţa unor legi de formă, care conţin condiţiile şi modalităţile de 
aplicare a legii penale[1];

c) caracter subsecvent[2], deoarece este necesar aplicării dreptului penal sub-
stanţial. Dreptul penal nu se poate aplica decât prin reglementări care dau con-
ţinutul dreptului procesual penal. Pedepsele prevăzute în dreptul penal nu pot 
i aplicate decât prin formele, modalităţile prevăzute de legea procesual penală, 
ceea ce conduce la concluzia că şi dreptul penal este unul esenţialmente judiciar[3];

d) caracter public, deoarece este o ramură a dreptului public din sistemul 
nostru de drept. Reglementarea procesual penală este de ordine publică, aceas-
ta nu poate i înlăturată prin tranzacţii sau convenţii pariculare. Având caracter 
public, legea procesual penală nu constă în dispoziţii ce se înscriu în interesul 
părţilor, acestea vizează înfăptuirea actului de jusiţie şi concreizarea dreptului 

[1] G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., p. 4.
[2] Considerăm că termenul de „subsecvent” sugerează mai bine această trăsătură a drep-
tului procesual penal decât cel de „derivat”, uilizat de alţi autori (Gh. Mateuţ, op. cit.), 
deoarece dreptul procesual penal există datorită necesităţii aplicării dreptului penal şi 
nu derivă din dreptul penal, ceea ce ar presupune să aibă aceeaşi reglementare de bază 
ca şi dreptul penal.
[3] I. Ionescu-Dolj, op. cit., p. 21.


