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Capitolul I

Aspecte generale cu privire la procesul
penal şi dreptul procesual penal
Secţiunea I
PROCESUL PENAL, MIJLOC DE REALIZARE
A JUSTI IEI PENALE
§1. Justiţia penală şi activitatea judiciară în materie penală
1.1. Justi ia penal

Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordinea de drept în acel stat şi în baza cărora se
desfăşoară întreaga viaţă socială.
În principiu, ordinea de drept se realizează pe două căi: prin conformare şi prin constrângere.
Prima modalitate nu ridică probleme deosebite, în schimb, a doua
cale impune din partea organismelor abilitate ale statului o atenţie
deosebită sub aspectul corectei aplicări a normelor coercitive, prin
intermediul organelor sale specializate1.
În acest context, statul de drept a devenit de neconceput fără
justiţie, lipsa acestei autorităţi însemnând arbitrariu, nedreptate,
anarhie. Iată motivele pentru care un stat de drept trebuie să aibă o
putere sau autoritate judecătorească a cărei sarcină fundamentală să fie
înfăptuirea justiţiei2.
Cu alte cuvinte, justiţia reprezintă modalitatea în care se manifestă
în mecanismul statal, puterea judecătorească.
În multitudinea de încălcări ale regulilor de conduită stabilite prin
lege, un loc aparte îl ocupă încălcarea legii penale, adică infracţiunea.
Încălcarea legii penale, săvârşirea unei infracţiuni cu vinovăţie
duc la naşterea unui raport juridic concret de drept penal (raport de
1
2

Neagu III, p. 19.
Volonciu I, p. 7.
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conflict), în baza căruia statul are dreptul de a trage la răspundere
penală pe făptuitor, iar acesta este obligat să suporte consecinţele
faptei sale.
Dar, pentru ca tragerea la răspundere penală a făptuitorului să
poată fi materializată în sancţiunea prevăzută de lege, este nevoie de
organisme specializate ale statului care să realizeze activitatea de
soluţionare a conflictului ivit între stat şi infractor.
Trecerea raportului juridic de drept penal în sarcina organismelor
specializate ale statului, în vederea tragerii la răspundere penală a
făptuitorului pe calea justiţiei într-un proces penal, dă naştere la un alt
raport juridic şi anume raportul juridic de drept procesual penal, care
se desfăşoară între subiecţii procesului penal, fiecare cu drepturile şi
obligaţiile ce decurg din această calitate.
Importanţa deosebită pe care o are, pentru înfăptuirea justiţiei,
modul în care este soluţionat raportul de drept procesual penal derivă
şi din faptul că legea fundamentală în stat face referire la acest lucru,
precizând că justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege şi se
înfăptuieşte în numele legii1.
Din punct de vedere al accesului la justiţie, acesta trebuie să fie în
cel mai înalt grad la îndemâna celor interesaţi, lucru consfinţit de
prevederile art. 21 din Constituţie, unde se arată că „orice persoană se
poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi
intereselor sale legitime. Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea
acestui drept”. De asemenea, aceeaşi reglementare se regăseşte şi în
cuprinsul Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară2; astfel,
Art. 126 alin. (1) şi art. 124 alin. (1) din Constituţia României, republicată în
M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003, în urma revizuirii prin Legea nr. 429/2003,
aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003. Anterior, denumirea
instanţei supreme era Curtea Supremă de Justiţie.
2
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în M. Of. nr. 576
din 29 iunie 2004, modificată şi completată prin dispoziţiile O.U.G. nr. 124/2004
(M. Of. nr. 1168 din 9 decembrie 2004), Legea nr. 71/2005 (M. Of. nr. 300 din 11
aprilie 2005). Ulterior, a fost republicată în M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005, în
temeiul art. XIV al Titlului XVI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei. După republicare, Legea nr. 304/2004 a mai fost modificată şi
completată prin Legea nr. 17/2006 (M. Of. nr. 48 din 19 ianuarie 2006), Decizia Curţii
Constituţionale a României nr. 345 din 18 aprilie 2006 (M. Of. nr. 415 din 15 mai
1
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conform art. 6, accesul la justiţie nu poate fi îngrădit, orice persoană
putând a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi
a intereselor sale legitime.
Accesul neîngrădit la justiţie al oricărei persoane pentru apărarea
intereselor sale legitime, trebuie înţeles în sensul că legea fundamentală şi celelalte legi nu apără şi nu garantează orice interese, ci numai
pe acelea care se întemeiază pe drept1.
Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, de către judecători care
sunt independenţi şi se supun numai legii.
Rolul şi funcţiile justiţiei sunt acelea de a interpreta şi aplica legile
la cazurile concrete, de a judeca şi aplica sancţiuni, cu alte cuvinte de a
face dreptate.
1.2. Activitatea judiciar în materie penal

După cum bine se cunoaşte, pentru realizarea actului de justiţie,
nu este suficientă numai activitatea instanţei, deoarece lanţul de
activităţi care începe cu descoperirea infracţiunilor, identificarea
făptuitorilor şi continuă cu strângerea probelor, administrarea acestora
şi soluţionarea definitivă a cauzei este opera mai multor organe ale
statului împuternicite să efectueze acest ansamblu de activităţi.
Toate aceste organe abilitate ale statului, care realizează activităţile mai sus menţionate, poartă denumirea generică de organe judiciare, iar activitatea lor reprezintă o activitate judiciară.
De notat că nu trebuie confundată noţiunea de organ judiciar în
înţelesul său larg, cu cea de organ judecătoresc, care are un înţeles mai
restrâns.
2006), O.U.G. nr. 50 din 28 iunie 2006 (M. Of. nr. 566 din 30 iunie 2006), O.U.G.
nr. 60 din 6 septembrie 2006 (M. Of. nr. 764 din 7 septembrie 2006), O.U.G. nr. 100
din 4 octombrie 2007 (M. Of. nr. 684 din 8 octombrie 2007), Legea nr. 97/2008
(M. Of. nr. 294 din 15 aprilie 2008), O.U.G. nr. 56 din 27 mai 2009 (M. Of. nr. 381 din
4 iunie 2009), Legea nr. 202/2010 (M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010), Legea
nr. 71/2011 (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011), Legea nr. 148/2011 (M. Of. nr. 510 din
19 iulie 2011), Legea nr. 300/2011 (M. Of. nr. 925 din 27 decembrie 2011), Legea nr.
76/2012 (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012).
1
A. Iorgovan, I. Muraru, Constituţia României, comentat şi adnotat , Bucureşti,
1992.

Mircea Damaschin

16

z

DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALĂ

În componenţa organelor judiciare intră instanţele judecătoreşti de
la toate nivelele şi organele de urmărire penală. La rândul lor, organele
de urmărire penală sunt formate din procurori, organele de cercetare
ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale.
Procurorii fac parte din Ministerul Public şi sunt organizaţi în
parchete care funcţionează pe lângă fiecare instanţă judecătorească sub
autoritatea Ministrului Justiţiei.
Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, Ministerul Public reprezintă în activitatea judiciară interesele
generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi
libertăţile cetăţenilor.
Pe lângă instanţele judecătoreşti şi procurori, organele judiciare
cuprind şi organele de cercetare penală (organele de cercetare ale
poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale).
§2. No iunea, elementele definitorii, scopul şi rolul educativ
ale procesului penal
2.1. No iunea şi elementele definitorii

Reacţia instituţionalizată a societăţii, materializată în declanşarea
procesului penal, este consecinţa directă a nesocotirii şi încălcării
dispoziţiilor legii penale şi în acelaşi timp, mijlocul legal de restabilire
a ordinii de drept în stat.
Această activitate de restabilire a ordinii de drept, de sancţionare a
celor vinovaţi, se înfăptuieşte printr-un complex de acte succesive
care, datorită desfăşurării lor coordonate şi progresive, reprezintă un
proces, adică un lanţ de manifestări consecutive, la capătul căruia se va
putea hotărî dacă este sau nu cazul să fie aplicată o sancţiune1.
Prin urmare, noţiunea de proces penal are cuprindere mai largă
decât noţiunea de activitate judiciară.
Există activităţi judiciare cum sunt: repararea pagubelor suportate
de o persoană arestată sau condamnată pe nedrept, recunoaşterea unor
acte judiciare străine, înlocuirea sau reconstituirea unor înscrisuri
dispărute, rezolvarea unor contestaţii la executare etc., care nu au şi nu
pot avea întinderea specifică unui proces penal.
1

Dongoroz I, p. 14.
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Mai mult, în cadrul procesului penal, alături de organele judiciare,
mai participă şi alte persoane care îşi aduc contribuţia la rezolvarea
cauzelor.
Dintre aceste persoane, unele au interes în cauză (inculpat, parte
vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente), iar altele nu au
un interes în cauză (martori, experţi, interpreţi, apărători, reprezentanţi
etc.).
Dat fiind faptul că procesul penal presupune o participare atât de
largă (organe judiciare, părţi, alte persoane), o enunţare a elementelor
definitorii într-o formulă mai restrânsă este greu de realizat.
În literatura de specialitate din ţara noastră, definiţia procesului
penal dată de diverşi autori are, în general, un conţinut asemănător,
motiv pentru care noi vom folosi definiţia pe care o considerăm mai
aproape de punctul nostru de vedere.
În acest sens, procesul penal este activitatea reglementat de lege,
desf şurat de organele competente, cu participarea p rţilor şi a altor
persoane, având ca scop constatarea la timp şi în mod complet a
faptelor ce constituie infracţiuni, astfel ca orice persoan care a
s vârşit o infracţiune s fie pedepsit potrivit vinov ţiei sale şi nicio
persoan nevinovat s nu fie tras la r spundere penal 1.
Din punct de vedere al elementelor definitorii care caracterizează
procesul penal, amintim:
a) Procesul penal este un ansamblu de activităţi care se desfăşoară
succesiv şi coordonat. Aspectul dinamic al acestor activităţi rezultă din
chiar termenul de proces care derivă din latinescul procedere, adică a
progresa, a avansa, a evolua.
b) Procesul penal este o activitate reglementată de lege. Potrivit
principiului legalităţii, organizarea instituţiilor procesuale, modul de
desfăşurare a activităţilor, conţinutul diferitelor acte procesuale şi
procedurale, drepturile şi obligaţiile participanţilor sunt strict
reglementate de lege şi trebuie să fie efectuate numai în limitele
stabilite de lege.
c) Procesul penal se realizează într-o cauză penală. Acest element
are în vedere faptul că procesul penal se poate desfăşura, poate avea
loc, numai dacă organul judiciar este sesizat în legătură cu săvârşirea
1

Neagu III, p. 19 şi 20.
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unei infracţiuni, care a dus la naşterea unui raport juridic de drept
penal.
d) Activitatea procesuală se realizează de diverşi subiecţi
procesuali, cum sunt: instanţele judecătoreşti, Ministerul Public,
organele de cercetare penală, părţile (inculpatul, partea vătămată,
partea civilă, partea responsabilă civilmente) şi alte persoane (martori,
experţi, interpreţi, apărători etc.).
2.2. Scopul şi rolul educativ al procesului penal

Potrivit art. 1 C. pr. pen., procesul penal are ca scop constatarea la
timp şi în mod complet a faptelor care 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.
Procesul penal trebuie să contribuie la apărarea ordinii de drept, la
apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia, la prevenirea
infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în spiritul respectării
legilor.
Din conţinutul legii, rezultă că procesul penal are un scop general
şi unul specific1.
Scopul specific, direct sau imediat, are în vedere constatarea la
timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, în aşa fel
încât orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită
potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la
răspundere penală.
Constatarea la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie
infracţiuni este una din consecinţele directe ale aplicării principiilor
operativităţii şi rolului activ al organelor judiciare în procesul penal, iar
precizarea că orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită
potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la
răspundere penală îşi are originea în celelalte principii fundamentale ale
procesului penal român (aflarea adevărului, prezumţia de nevinovăţie,
dreptul la apărare, egalitatea în faţa legii etc.)
1

E. Florian, Diritto procesuale penale, ed. a 3-a, Unione, Ed. Torinese, Torino,
1939, p. 60.
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Scopul general sau imediat răspunde, de asemenea, unei necesităţi
obiective şi anume aceea de apărare a ordinii de drept, de apărare a
persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia şi, nu în ultimul rând, de
prevenire a faptelor antisociale şi de educare în spiritul respectării
legilor.
În această ordine de idei, pedeapsa trebuie să influenţeze asupra
conştiinţei şi voinţei celui condamnat, să determine o schimbare a
comportamentului său începând cu atitudinea faţă de valorile sociale
pe care le-a negat prin săvârşirea infracţiunii şi continuând cu dirijarea
în sens pozitiv a tuturor actelor sale de conduită1.
Desigur, pedeapsa este o măsură de constrângere, dar în acelaşi
timp este şi un mijloc de reeducare a condamnatului. Scopul pedepsei
este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, iar prin executarea
pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de muncă
(art. 52 C. pen.).
Dar nu numai pedepsele au un rol preventiv şi educativ. Procesul
penal, în general, prin modul în care se desfăşoară, atât în faza de
urmărire penală, cât mai ales în faza de judecată, are asemenea valenţe.
Amintim, în acest sens, principiul publicităţii, specific fazei de
judecată, informarea opiniei publice prin mijloacele de comunicare în
masă despre unele cauze mai importante cu impact la public şi, nu în
ultimul rând, posibilitatea legală ca anumite cauze să fie judecate în alt
loc decât la sediul instanţei, unde pronunţarea hotărârii poate avea un
rol educativ mai direct, mai larg şi mai puternic.
§3. Fazele procesului penal
Aşa cum rezultă şi din definiţia enunţată mai sus, procesul penal
reprezintă o activitate judiciară deosebit de complexă, care impune
anumite reguli de desfăşurare, strict reglementate de normele dreptului
procesual penal.
Răspunzând unei asemenea cerinţe de sistematizare, actualul Cod
de procedură penală face o împărţire obiectivă a procesului penal în
trei mari faze, şi anume:
1

C. Bulai, Drept penal. Partea general , vol. III, Universitatea din Bucureşti,
1982, p. 111.

