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Noţiuni generale privind procesul penal şi dreptul procesual penal

PARTEA I
SINTEZE DE TEORIE. SPEŢE. GRILE
Capitolul I
Noţiuni generale privind procesul penal
şi dreptul procesual penal.
Principiile aplicării legii procesual penale
Secţiunea I. Sinteze de teorie

1. Procesul penal, mijloc de realizare a justiţiei penale



1.1. Definiţia procesului penal

definiţie

Procesul penal reprezintă o activitate reglementată de lege, desfăşurată de organele judiciare, cu participarea avocatului, a părţilor şi a altor subiecţi procesuali, în scopul
constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel ca orice
persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nicio
persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

 analiza definiţiei

clasificare
organele
judiciare

 etimologie: termenul latin processus – înaintare, progres
 activitate reglementată de lege
 mai mult decât în oricare domeniu al activităţii judiciare, procesul penal trebuie să
se desfăşoare între coordonatele stricte ale legii (nullum judicium sine lege)
 organele judiciare
 organe specializate ale statului, care acţionează ca subiecţi oficiali în anumite
faze ale procesului penal
 organele judiciare care acţionează în procesul penal sunt următoarele
(art. 30 C. pr. pen.):
 organele de cercetare penală
– organele de cercetare ale poliţiei judiciare
– organele de cercetare penală speciale
 procurorul
 judecătorul de drepturi şi libertăţi
 judecătorul de cameră preliminară
 instanţele judecătoreşti
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clasificare părţi

 părţile
 subiecţi procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune
judiciară
 persoane fizice sau juridice, cu drepturi şi obligaţii, penale sau civile, ce
reies din calitatea lor procesuală
 aceste persoane au interese directe în cauză
 părţile în procesul penal sunt:
 inculpatul
 partea civilă
 partea responsabilă civilmente
 subiecţii procesuali principali
 suspectul
 persoana vătămată
 avocatul
 asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile
legii; poate asista şi alţi subiecţi procesuali, cu încuviinţarea organului
judiciar
 alţi subiecţi procesuali
 martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de
constatare, orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite
drepturi, obligaţii sau atribuţii în procedurile judiciare penale
1.2. Fazele procesului penal

Fazele procesului penal sunt diviziuni ale acestuia, în care îşi desfăşoară activitatea
anumite categorii de organe judiciare în îndeplinirea atribuţiilor ce se înscriu în funcţia lor
procesuală şi după epuizarea cărora pot fi date anumite soluţii privind cauza penală.
definiţie

 fazele procesului penal sunt următoarele:
clasificare

 urmărirea penală
 judecata
 punerea în executare a hotărârilor penale rămase definitive
din
punct de vedere al numărului fazelor, se întâlnesc procese desfăşurate:

 în formă tipică – procesul penal parcurge toate cele trei faze ale sale
 în formă atipică – procesului penal îi lipseşte faza de urmărire penală
desfăşurată după procedura obişnuită, tipică
 după dispoziţia procurorului de netrimitere în judecată (ca urmare a clasării),
persoana vătămată face plângere, iar judecătorul de cameră preliminară,
admiţând plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii
[art. 341 alin. (7) lit. c) C. pr. pen.]; în acest exemplu, deşi dispoziţia
procurorului a fost de clasare, procesul penal va continua, ca urmare a
pronunţării încheierii de începere a judecăţii

16



1.2.1. Noţiune
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 fiecare fază a procesului penal este structurată în etape şi stadii procesuale
 faza de judecată se poate desfăşura pe parcursul următoarelor etape procesuale:
 judecata în primă instanţă
 judecata în căile de atac ordinare
 judecata în căile de atac extraordinare
 judecata în primă instanţă este structurată în următoarele stadii procesuale:
 camera preliminară
 măsurile premergătoare şedinţei de judecată
 verificările prealabile
 cercetarea judecătorească
 dezbaterile
 deliberarea
 redactarea şi comunicarea hotărârii
1.2.2. Urmărirea penală

definiţie

Fază a procesului penal care are drept obiect strângerea probelor necesare cu privire
la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi
la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul
să se dispună trimiterea în judecată.

 limitele urmăririi penale:
limita iniţială



limita finală

 limita iniţială
 este reprezentată de începerea urmării penale prin ordonanţă
 limita finală
 este reprezentată de actul de dispoziţie prin care procurorul poate dispune,
după caz, trimiterea în judecată, clasarea ori renunţarea la urmărirea penală
 actele care marchează terminarea urmăririi penale:
 rechizitoriul, act procesual care conţine dispoziţia de trimitere în judecată;
cu titlu de excepţie, rechizitoriul poate să conţină atât dispoziţia de
trimitere în judecată, cât şi dispoziţia de netrimitere în judecată; astfel,
conform art. 328 alin. (3) C. pr. pen., prin rechizitoriu se poate dispune, în
procedura rezolvării cauzei de către procuror, şi clasarea ori renunţarea la
urmărirea penală
 acordul de recunoaştere a vinovăţiei, act procesual care conţine dispoziţia
de sesizare a instanţei de judecată în ipoteza aplicării procedurii speciale
prevăzute în art. 478-488 C. pr. pen.
 ordonanţa, în cazul clasării ori renunţării la urmărirea penală
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1.2.3. Judecata

definiţie

Fază a procesului penal care se desfăşoară în faţa instanţelor judecătoreşti din
momentul sesizării judecătorului de cameră preliminară şi până la soluţionarea
definitivă a cauzei penale.

limita iniţială

limita finală

 limita iniţială
 este reprezentată de sesizarea instanţei de judecată
 actele care marchează limita iniţială a fazei de judecată
 rechizitoriul, act procesual care conţine, pe lângă dispoziţia de trimitere în
judecată, şi dispoziţia de sesizare a instanţei de judecată; dispoziţia de
trimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu trebuie confirmată de
judecătorul de cameră preliminară prin încheiere [art. 346 alin. (4)
C. pr. pen.]
 acordul de recunoaştere a vinovăţiei, act procesual care conţine dispoziţia
de sesizare a instanţei de judecată în ipoteza aplicării procedurii speciale
prevăzute în art. 478-488 C. pr. pen.
 încheierea motivată prin care judecătorul de cameră preliminară admite
plângerea împotriva unei soluţii de netrimitere în judecată şi dispune
începerea judecăţii [art. 341 alin. (7) lit. c) C. pr. pen.]
 sentinţa de declinare a competenţei [art. 50 alin. (1)]
 încheierea prin care instanţa de judecată ierarhic superioară comună
soluţionează un conflict de competenţă [art. 51 alin. (6) şi (7)]
 limita finală
 este reprezentată de pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive (sentinţă
sau decizie) prin care se poate dispune condamnarea inculpatului, renunţarea
la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea ori încetarea
procesului penal
1.2.4. Punerea în executare a hotărârilor penale rămase definitive

definiţie

limita iniţială
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Fază a procesului penal care are rolul de a traduce în viaţă hotărârea penală, în
vederea realizării scopului legii penale şi al legii procesual penale.


 limitele fazei de punere în executare a hotărârilor penale
 limita iniţială
 este marcată de acte procesuale sau procedurale diferite, în funcţie de modul
de soluţionare a dosarului penal; cu titlu de exemplu, menţionăm:
 mandatul de executare, în ipoteza punerii în executare a pedepsei
închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, act procedural scriptic emis de către
judecătorul delegat cu executarea [art. 555 alin. (1) C. pr. pen.]
 trimiterea de către instanţa de executare a unei copii a dispozitivului
hotărârii consiliului local în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul
condamnatul, precum şi altor organe ale statului, în ipoteza punerii în



 limitele fazei de judecată
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limita finală

executare a pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi
(art. 562 C. pr. pen.)
 trimiterea de către instanţa de executare a unei copii a hotărârii
comandantului unităţii militare din care a făcut parte persoana
condamnată, în ipoteza punerii în executare a pedepsei complementare a
degradării militare (art. 564 C. pr. pen.)
 comunicarea copiei dispozitivului hotărârii definitive şi a copiei
raportului de expertiză medico-legală autorităţii de sănătate publică din
judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat măsura
de siguranţă a obligării la tratament medical [art. 566 alin. (1) C. pr. pen.]
 comunicarea unei copii a dispozitivului hotărârii organului în păstrarea
căruia se află bunul confiscat sau către organele fiscale, atunci când
confiscarea priveşte sume de bani ce nu au fost consemnate la unităţi
bancare, în cazul punerii în executare a măsurii de siguranţă a confiscării
speciale (art. 574 C. pr. pen.) etc.
 limita finală
 cu titlu de exemplu, menţionăm:
 întocmirea procesului-verbal de către comandantul locului de deţinere,
unde se consemnează şi data de la care condamnatul a început executarea
pedepsei, în ipoteza punerii în executare a pedepsei închisorii sau a
detenţiunii pe viaţă [art. 557 alin. (7) C. pr. pen.]
 depunerea recipisei de plată integrală a amenzii la instanţa de executare,
în ipoteza punerii în executare a amenzii penale [art. 559 alin. (1)
C. pr. pen.] etc.



1.2.5. Organele judiciare care acţionează în fiecare fază a procesului penal

 pe parcursul urmăririi penale
 procurorul
 judecătorul de drepturi şi libertăţi
 judecătorul de cameră preliminară
 organele de cercetare penală
 pe parcursul judecăţii
 instanţa de judecată
 judecătorul de cameră preliminară
 procurorul
pe
 parcursul punerii în executare a hotărârilor penale rămase definitive
 instanţa de judecată, prin judecătorul delegat cu punerea în executare a
hotărârii
 alte organe nejudiciare, anume prevăzute în lege (cum ar fi lucrători de
poliţie, comandantul locului de deţinere, când inculpatul condamnat este
arestat, comandantul unităţii militare, dacă inculpatul condamnat se află în
executarea serviciului militar, organele fiscale etc.)
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2. Dreptul procesual penal. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri
de drept
2.1. Noţiunea, obiectul şi sarcinile dreptului procesual penal
Dreptul procesual penal reprezintă ansamblul normelor juridice care vizează
reglementarea procesului penal.

sarcinile
dreptului
procesual
penal

 dreptul procesual penal este considerat drept material, contribuind la punerea
efectivă în practică a normelor dreptului penal substanţial
 normele dreptului procesual penal sunt înscrise în Codul de procedură penală, în
legile de organizare judiciară, precum şi în alte acte normative cu implicaţii
procesual penale (cum ar fi, spre exemplu, Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal)
 obiectul dreptului procesual penal este reprezentat chiar de procesul penal, cu
care nu trebuie confundat
 dreptul procesual penal reprezintă ansamblul normelor juridice care vizează
reglementarea procesului penal
 procesul penal este o activitate reglementată de lege
 sarcinile dreptului procesual penal sunt multiple şi decurg din complexitatea
relaţiilor sociale pe care le reglementează; constau în:
 stabilirea organelor judiciare şi a competenţelor acestora
 stabilirea persoanelor care participă la desfăşurarea procesului penal şi a
drepturilor şi obligaţiilor acestora
 reglementarea desfăşurării activităţii probatorii
 stabilirea garanţiilor procesuale pentru buna realizare a drepturilor participanţilor în
procesul penal
2.2. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept

 dreptul constituţional
 Constituţia reprezintă legea fundamentală a unei ţări, normele juridice
constituţionale stând la baza fiecărei ramuri de drept
 în Constituţie se regăsesc dispoziţii cu incidenţă asupra normelor procesual
penale
 în art. 21 este consacrat accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces
echitabil
 în art. 23 este reglementată libertatea individuală; în conţinutul acestui
articol se regăsesc reglementări de principiu cu referire la restrângerea
libertăţii individuale pe parcursul procesului penal prin intermediul reţinerii
şi arestării preventive
 în art. 24 este consacrat dreptul la apărare
 în art. 27 este reglementată inviolabilitatea domiciliului, stabilindu-se
reguli cu valoare de principiu cu referire la percheziţia domiciliară
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