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C a p i t o l u l  I  

CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND  

PROCEDURA PENALĂ 

1. Noąiunea de procedură penală 

 
Dreptul procesual penal este o ramură distinctă a sistemului de drept român care 

cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează desfăşurarea procesul penal. 
Dreptul procesual penal face parte din sfera ordinii de drept normative şi constituie în 
cadrul acesteia un îndrumar obligatoriu pentru desfăşurarea procesului penal, un tipar 
(model) normativ care trebuie să îşi găsească reflectarea cât mai deplină în realizarea 
concretă a procesului penal1. 

Procedura penală cuprinde normele procesuale şi procedurale care reglementează 
modalităţile prin care dreptul penal este aplicat de către organele judiciare competente, 
precum şi modul în care trebuie să se procedeze la aplicarea normelor dreptului penal. 

Normele procesuale sunt regulile care prevăd ce acte trebuie îndeplinite pentru 
dinamizarea progresivă şi coordonată a procesului penal, în ce condiţii trebuie să intervină 
aceste acte şi care anume organe judiciare sau persoane au dreptul, obligaţia sau facultatea 
de a le îndeplini.  

Normele procedurale sunt regulile care prevăd în ce mod trebuie aduse la îndeplinire 
actele şi măsurile procesuale pentru realizarea urmărilor pe care le poate produce fiecare din 
acestea, în vederea atingerii scopului activităţii procesual penale2.  

 

2. Definiąia procesului penal 

 

Procesul penal – ca definiţie – reprezintă activitatea desfăşurată de organele judiciare 
în conformitate cu legea, cu participarea apărătorului, a părţilor şi a subiecţilor procesuali, 
în scopul constatării, la timp, şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, astfel 
încât orice persoană care a comis o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi 
nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.  

Procesul penal se înfăţişează ca un complex de acte succesive, care, datorită 
desfăşurării lor coordonate şi progresive3, dă imaginea unei activităţi organizate în care se 
urmăreşte aflarea adevărului şi pronunţarea unei soluţii juste în legătură cu conflictul de 
drept dedus spre rezolvare organelor competente4. 

                                            
1 Antoniu G., Bulai C., Dicţionar de drept penal şi procedură penală, Ed. Hamangiu, 2011, p. 304. 
2 În acest sens, a se vedea Mateuţ Gh., Tratat de procedură penală. Partea generală. Volumul I, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 1-12. 
3 Dongoroz V. (colectiv), Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, 

Ed. Academiei, Bucureşti, 1975, vol. I., p. 10. 
4 Neagu I., Damaschin M., Tratat de procedură penală, Partea generală, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2014, p. 14. 
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3. Fazele procesului penal 

 
Prevederile Codului de procedură penală, împart procesul penal în 4 mari faze: 
 

3.1. Urmărirea penală 

 
Urmărirea penală reprezintă prima fază a procesului penal, şi constă în ansamblul 

activităţilor derulate de organele de urmărire penală în scopul strângerii probelor necesare 
cu privire la existenţa infracţiunilor, identificarea infractorilor şi la stabilirea răspunderii 
penale sau civile, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea lor în 
judecată1.  

În cadrul fazei de urmărire penală pot fi distinse 3 subdiviziuni, şi anume: 
a) investigarea faptei – de la începerea urmăririi penale in rem până la continuarea 

cercetărilor faţă de suspect; 
b) investigarea persoanei – de la continuarea cercetărilor faţă de suspect/punerea în 

mişcare a acţiunii penale până la rezolvarea cauzei de către procuror; 
c) soluţionarea cauzei de către procuror – soluţiile pot fi de netrimitere în judecată 

(clasare sau renunţare la urmărirea penală) şi de trimitere în judecată 
(rechizitoriu).  

 
Camera preliminar  

 
În cazul în care sesizarea instanţei s-a făcut prin rechizitoriu, faza de urmărire penală 

este urmată de cea a camerei preliminare. 
Cu titlu de excepţie, în cazul sesizării instanţei prin acord de recunoaştere a vinovăţiei 

cauza penală va evita parcurgerea procedurii de cameră preliminară şi va trece, direct, în 
faza de judecată.  

Procedura în cadrul camerei preliminare constă în dezbaterea scrisă dintre procuror şi 
inculpat asupra problematicii enumerate de art. 54 C. pr. pen. în cadrul căreia judecătorul:  

a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; 
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către 

organele de urmărire penală; 
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în 

judecată; 
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege. 
Articolele 342-348 C. pr. pen., prin prevederilor lor, reglementează procedura 

camerei preliminare în cazul sesizării instanţei prin rechizitoriu, în timp ce în cazul 
soluţionării plângerilor împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată 
legiuitorul a impus procedura prevăzută în art. 340-342 C. pr. pen.  

Judecătorul de cameră preliminară sesizat prin rechizitoriu mai are competenţe şi în 
verificarea legalităţii şi temeiniciei dispunerii măsurilor preventive, putând dispune luarea, 
înlocuirea, revocarea sau încetarea acestora, în această fază procesuală. 

                                            
1 Theodoru Gr., Moldovan I., Drept procesual penal, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979,  

p. 194. 
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3.2. Judecata 

 
Judecata este considerată în accepţiune largă, ca fiind faza centrală şi cea mai 

importantă a procesului penal1, întrucât obiectul său îl constituie soluţionarea definitivă a 
cauzei penale. Importanţa fazei de judecată este dată de activitatea instanţei căreia îi revine 
obligaţia verificării întregii activităţi procesuale care presupune activităţi desfăşurate de 
organele judiciare, părţi, subiecţi procesuali principali şi alţi participanţi, atât înaintea 
judecării cauzei, cât şi în cadrul judecării ei.  

 

3.3. Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti penale – faza finală a 

procesului penal 

 
Punerea în executare a hotărârilor penale definitive reprezintă activitatea procesuală, 

efectuată din oficiu, prin care sunt executate dispoziţiile hotărârii penale definitive2.  
Ultimei faze a procesului penal, îi revine menirea traducerii în viaţă a hotărârii penale 

definitive şi realizarea scopului legii penale şi a legii procesual penale3.  
În cadrul procesului penal trebuie aduse la îndeplinire dispoziţiile hotărârii penale 

rămase definitive, dispoziţii ce prevăd constrângerea persoanelor condamnate, astfel ca 
acestea să suporte în mod efectiv sancţiunile penale aplicate4. 

 
*    * 

* 
 
Modalităţi atipice ale desfăşurării procesului penal 

 
Există forme atipice ale procesului penal în ipoteza în care, deşi faza de urmărire 

penală se finalizează printr-o soluţie de netrimitere în judecată, are loc totuşi faza de 
judecată, ca urmare a dispoziţiei judecătorului de cameră preliminară. Astfel, conform  
art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) din C. pr. pen., judecătorul de cameră preliminară sesizat cu o 
plângere îndreptată împotriva soluţiei de netrimitere în judecată, într-o cauză în care s-a 
dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, admiţând plângerea, poate dispune începerea 
judecăţii când probele sunt legal administrate în cursul urmăririi penale şi suficiente. Astfel, 
în circumstanţele arătate mai sus, este posibil ca judecarea unei cauze să debuteze în faţa 
instanţei de judecată fără ca faza urmăririi penale să fi fost finalizată prin dispoziţia de 
trimitere în judecată. Caracterul atipic al procesului penal, în acest caz, constă în judecarea 
de către instanţă a unui dosar penal în condiţiile inexistenţei rechizitoriului, ca act de 
sesizare5.  

                                            
1 Kahane S., Drept procesual penal, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, p. 242. 
2 Olariu M., Fazele procesului penal român, în conformitate cu prevederile Noului Cod de procedură 

penală, Acta Universitatis George Bacovia. Juridica – Volume III, ISSUE 1/2014. 
3 Neagu I., Tratat de procedură penală. Partea generală., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 27.  
4 Olariu M., op. cit.. 
5 Neagu I., Damaschin M., op. cit., p. 23 şi Damaschin M., Drept procesual penal, Partea generală,  

Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 22. 
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4. Noąiunea, obiectul şi izvoarele dreptului procesual penal 

 

Ca oricare dintre ramurile de drept, dreptul procesual penal este constituit dintr-un 
ansamblu de norme juridice prin conţinutul cărora se reglementează desfăşurarea procesului 
penal, organele competente să participe la procesul penal şi atribuţiile acestora.  

Obiectul dreptului procesual penal îl constituie procesul penal în sine.  
Noţiunile de proces penal şi drept procesual penal nu sunt identice dat fiind că 

procesul penal este o activitate concretă reglementată de lege, desfăşurate de anumite 
organe judiciare, într-un anumit scop, iar dreptul procesual penal conţine un ansamblu de 
norme juridice care reglementează modul de desfăşurare a procesului penal, stabileşte 
organele competente să ducă la îndeplinire activităţile necesare realizării procesului penal şi 
ce acte trebuie îndeplinite, precum şi care sunt drepturile şi obligaţiile participanţilor la 
procesul penal.  

 
Dreptul procesual penal are ca izvoare juridice: 
Constituţia României. În virtutea atributului de lege fundamentală, impune norme cu 

caracter general cu aplicabilitate nemijlocită în derularea procesului penal. Prevederile 
Constituţiei stabilesc astfel de reguli: egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor 
publice, fără privilegii şi fără discriminări – art. 16; faptul că libertatea individuală şi siguranţa 
persoanei sunt inviolabile – art. 23 alin. (1); inviolabilitatea domiciliului – art. 27; dreptul la 
apărare – art. 24; dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen 
rezonabil art. 21 alin. (3); prezumţia de nevinovăţie – art. 23 alin. (11) etc. 

Codul de procedur  penal . Actualul Cod de procedură penală, adoptat în anul 
2010, după ce a suferit modificări, a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014. Structurat 
în partea generală şi partea specială, Codul de procedură penală înglobează marea 
majoritate a normelor juridice care stabilesc desfăşurarea procesului penal. 

Codul penal. Codul penal conţine, în mod frecvent, prevederi care se referă la 
desfăşurarea procesului penal. Bunăoară, situaţiile în care se pune în mişcare a acţiunii 
penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate pentru infracţiunile de: 
lovire sau alte violenţe - art. 193 C. pen., vătămare corporală din culpă - art. 196 C. pen., 
ameninţare - art. 206 C. pen., hărţuire - art. 208 C. pen., viol - art. 218 alin. (1) şi (2)  
C. pen., agresiune sexuală - art. 219 alin. (1) C. pen., hărţuire sexuală - art. 223 C. pen., 
violarea de domiciliu - art. 224 C. pen., violare a sediului profesional - art. 225 C. pen., 
violarea vieţii private - art. 226 C. pen., abuz de încredere - art. 238 C. pen. etc.  

Normele din Codul penal care constituie izvoare de drept sunt şi cele referitoare la 
lipsa plângerii prealabile – art. 157 C. pen., retragerea plângerii prealabile – art. 158 C. pen., 
precum şi cele prin care stabileşte că împăcarea înlătură răspunderea penală [înşelăciunea - 
art. 244 alin. (3) C. pen.] etc.  

Codul civil. Codul civil este, de asemenea, izvor al dreptului procesual penal. Câteva 
dispoziţii din Codul civil au aplicabilitate în soluţionarea proceselor penale, în special în 
soluţionarea laturii civile a cauzei (de exemplu art. 1372 C. civ. care reglementează 
răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie). 

Codul de procedur  civil . Codul de procedură civilă constituie izvor al procesului 
penal venind să complinească nereglementarea de către legiuitor, prin normă procesual 
penală, a unor aspecte cum este bunăoară enumerarea bunurilor mobile care nu sunt supuse 
urmăririi silite (art. 726 C. pr. civ.). 
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Legile de organizare judiciar . Sunt considerate izvoare ale dreptului procesual 
penal întrucât în temeiul prevederilor acestor acte normative îşi exercită atribuţiile 
autorităţile judiciare penale. De exemplu, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 
şi procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 
privind Direcţia Naţională Anticorupţie, Legea nr. 365/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea poliţiei judiciare, Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism.  

Tratatele şi convenţiile internaţionale. Statutul de izvor de drept al tratatelor şi 
convenţiilor internaţionale este consfinţit de dispoziţiile art. 548 alin. (1) din C. pr. pen.: 
„cooperarea judiciară internaţională va fi solicitată sau acordată în conformitate cu 
dispoziţiile actelor juridice ale Uniunii europene, tratatelor internaţionale din domeniul 
cooperării judiciare internaţionale în materie penală la care România este parte, precum şi 
cu dispoziţiile cuprinse în legea specială şi în prezentul capitol dacă în tratatele interna-
ţionale nu se prevede altfel”. De asemenea, potrivit art. 20 alin. (2) din Constituţie dacă 
există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale 
omului, la care România este parte, şi legile interne au prioritate reglementările interna-
ţionale cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai 
favorabile. 

 

5. Noąiunea şi clasificarea faptelor juridice procesual penale 

 
Faptele juridice procesual penale constituie împrejurări de fapt care, potrivit legii, dau 

naştere, modifică, sting raportul juridic procesual penal sau împiedică naşterea lui1.  
În funcţie de conduita umană, faptele juridice pot fi împărţite în două categorii: 

acţiuni şi evenimente. Acţiunile sunt fapte juridice dependente de voinţa oamenilor, iar 
evenimentele sunt fapte juridice produse independent de voinţa oamenilor2.  

Preponderent faptele juridice procesual penale constau în acţiuni, licite (de exemplu, 
retragerea plângerii prealabile) sau ilicite (depoziţia neconformă adevărului făcută de un 
martor în cadrul procesului penal).  

În anumite situaţii, unele evenimente pot avea valoarea unei fapte juridice procesual 
penale, cum ar fi decesul inculpatului.  

În considerarea efectelor pe care le produc, faptele juridice procesual penale se pot 
clasifica în: 

a) constitutive – întrucât sunt cauzatoare de raporturi juridice procesual penale ce 
conţin drepturi şi obligaţi caracteristice procesului penal (de exemplu: săvârşirea 
unei infracţiuni, intervenţia părţii responsabile civilmente în procesul penal, 
constituirea ca parte civilă, depunerea unei plângeri prealabile etc.); 

b) modificatoare – care produc schimbări esenţiale în procesul penal, cum ar fi: 
punerea în mişcare a acţiunii penale, fapt procesual penal soldat cu schimbarea 
calităţii procesuale de suspect în inculpat; 

                                            
1 Neagu I., Damaschin M., op. cit., p. 28. 
2 Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed. Paideia, Bucureşti, 1999, vol. I, p. 25.  



10 Drept procesual penal. Partea general  

c) extinctive – apariţia unor asemenea fapte determină stingerea raportului juridic 
procesual penal, spre exemplu: decesul inculpatului, retragerea plângerii pre-
alabile, radierea persoanei juridice etc.; 

d) impeditive – împiedică începerea procesului penal. Spre exemplu, lipsa plângerii 
prealabile, radierea persoanei juridice sau amnistia, intervenite înainte de declan-
şarea procesului penal. 

Apariţia uneia dintre aceste împrejurări împiedică naşterea raportului juridic pro-
cesual penal. Se cuvine să menţionăm că unele dintre împrejurările ce pot fi considerate 
fapte juridice impeditive, în anumite condiţii, au valoarea unor fapte juridice extinctive. 
Ceea ce determină reţinerea aceleiaşi împrejurări ca fapt juridic extinctiv sau impeditiv este 
momentul în care se produce acel fapt. Spre exemplu, dacă decesul persoanei care a săvârşit 
o infracţiune intervine înainte de pornirea procesului penal, acesta are semnificaţia unui fapt 
juridic impeditiv, deoarece o asemenea împrejurare împiedică naşterea raportului juridic în 
care are loc tragerea la răspundere penală. Dacă decesul intervine după pornirea procesului 
penal, acesta este considerat ca fapt juridic extinctiv, deoarece procesul penal încetează. În 
acelaşi mod, operează şi amnistia sau prescripţia răspunderii penale1.  

 

6. Noąiunea şi elementele raportului juridic procesual penal 

 
Prin comiterea unei infracţiuni se naşte un raport de drept penal, care adus în faţa 

organelor judiciare generează raporturi juridice procesual penale.  
Raporturile juridice procesual penale sunt acele raporturi juridice care apar în cursul 

desfăşurării procesului penal2.  
Ca orice raport juridic, raportul juridic procesual penal este constituit din următoarele 

elemente: 
- subiecţii raportului juridic procesual penal sunt participanţii la procesul penal, 

respectiv: organele judiciare (organele de cercetare penală, procurorul, judecătorul 
de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară, instanţa de judecată), 
avocaţii, părţile (inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente), subiecţii 
procesuali principali (suspectul şi persoana vătămată), precum şi alţi subiecţi 
procesuali (expertul, interpretul); 

- conţinutul raportului juridic procesual penal este compus din suma drepturilor şi 
obligaţiilor conferite de lege subiecţilor raportului juridic procesual penal. În funcţie 
de particularitatea cauzei şi de etapa procesuală, subiecţii raporturilor juridice 
procesual penale dobândesc drepturi şi obligaţii specifice, care dau o nuanţă aparte 
fiecărui raport juridic procesual penal; 

- obiectul raportului juridic procesual penal constă în stabilirea existenţei (sau inexis-
tenţei) raportului juridic penal şi determinarea conţinutului acestui raport juridic3. 
Astfel, pe măsură ce procesul penal se desfăşoară, fiind administrate probele 
necesare lămuririi cauzei sub toate aspectele, raportul penal se definitivează, iar 
soluţia pronunţată la terminarea procesului penal stabileşte existenţa sau inexistenţa 
raportului de drept penal material.  

                                            
1 Neagu I., Damaschin M., op. cit., p. 29. 
2 Volonciu N., Drept procesual penal, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 17. 
3 Pavel D., Despre obiectul raportului de drept procesual penal, în RRD nr. 4/1974, p. 34. 


