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CAPITOLUL I
ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL PENAL
ŞI DREPTUL PROCESUAL PENAL

Secţiunea I
Consideraţii generale privind procesul penal
1. Noţiunile de justiţie penală şi activitate judiciară în materie penală
Convie uirea indivizilor, rela ionarea lor în cadrul vie ii sociale presupune existen a
dreptului, ca ansamblu de reguli de conduită instituite şi garantate de puterea publică.
Prin reglementarea vie ii sociale, a rela iilor sociale, cu ajutorul regulilor de drept, se
realizează ordinea juridică necesară func ionării societă ii.
Existen a ordinii juridice – ca nucleu al ordinii sociale – este asigurată atât prin
procesul de creare a dreptului, cât şi prin cel de realizare a sa. Cu alte cuvinte, activitatea
de elaborare a dreptului, a normelor juridice nu este un scop în sine, nefiind suficientă
pentru instituirea ordinii juridice; procesul de creare a dreptului îşi justifică existen a doar
prin transpunerea în fapt a prevederilor cuprinse în normele juridice, doar alături de
procesul de realizare a dreptului. La rândul său, procesul de realizare a dreptului are loc
fie prin respectarea de bunăvoie a dispozi iilor legale (prin conformare), fie prin
interven ia organelor abilitate ale statului pentru restabilirea ordinii de drept în cazul
încălcării acestor dispozi ii (prin constrângere).
În situa ia încălcării unei norme juridice penale se naşte un conflict între societate
(stat) şi făptuitor, conflict a cărui solu ionare presupune tragerea la răspundere penală a
făptuitorului. Această tragere la răspundere penală (prin aplicarea sanc iunii prevăzute
în norma penală încălcată) se realizează de către organele judiciare prevăzute de lege
(ca reprezentante ale statului), numai pe calea justi iei, în urma desfăşurării unui proces
penal.
Justiţia penală reprezintă activitatea desfăşurată de instan ele judecătoreşti, activitate prin care se urmăreşte solu ionarea cauzelor penale, adică aplicarea legii penale la
cazurile concrete deduse judecă ii.
Din perspectiva principiului separa iei puterilor în stat, puterea (autoritatea) judecătorească are un rol extrem de important în existen a statului de drept. Importan a
activită ii judecătoreşti este eviden iată în chiar prevederile constitu ionale potrivit
cărora justi ia se înfăptuieşte în numele legii şi se realizează prin Înalta Curte de Casa ie
şi Justi ie şi prin celelalte instan e judecătoreşti stabilite de lege [art. 124 alin. (1) şi
art. 126 alin. (1) din Constitu ie1]. Această reglementare-cadru este preluată şi în
1

Constitu ia României, republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003.
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con inutul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară1, în care
se prevede că puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie şi
de celelalte instan e judecătoreşti stabilite de lege.
Instan ele de judecată nu sunt, însă, singurele organe judiciare care au atribu ii pe
parcursul procesului penal; ele sunt ajutate de organele de urmărire penală, a căror
activitate o precede pe cea a instan elor judecătoreşti, şi care strâng probe pentru a
dovedi existen a infrac iunii, pentru a-l identifica pe făptuitor şi a constata dacă este
cazul să se dispună trimiterea în judecată. Prin urmare, no iunea de activitate judiciară
are un sens mai larg decât no iunea de justi ie penală, reprezentând activitatea
desfăşurată de toate organele judiciare în scopul aplicării legii penale.
Din categoria organelor judiciare fac parte instan ele judecătoreşti, judecătorul de
drepturi şi libertă i, judecătorul de cameră preliminară şi organele de urmărire penală
alcătuite, la rândul lor, din procurori şi organe de cercetare penală. Pentru solu ionarea
cauzelor penale, organele judiciare colaborează şi cu al i subiec i procesuali (persoane
care au sau nu un interes direct în rezolvarea cauzei), astfel încât la desfăşurarea
activită ii judiciare pot participa şi păr ile, subiec ii procesuali principali (persoana
vătămată şi suspectul), avocatul, martorii, exper ii, interpre ii etc. Cooperarea tuturor
acestor categorii de subiec i dă con inut unei activită i mai cuprinzătoare denumită
proces penal2.
2. Noţiunea şi fazele procesului penal
Tragerea la răspundere penală a persoanei care a săvârşit o infrac iune se realizează
de către instan ele judecătoreşti, în urma desfăşurării unui ansamblu de activită i care
fac parte din procesul penal. Prin urmare, aplicarea sanc iunii corespunzătoare normei
penale încălcate presupune parcurgerea unui proces penal.
No iunea de proces penal este strâns legată de no iunile de justi ie penală şi
activitate judiciară, întrucât atât justi ia penală (ca activitate a instan elor judecătoreşti),
cât şi activitatea judiciară în general (care cuprinde activitatea tuturor organelor
judiciare) au loc în cadrul procesului penal3.
Pentru a defini noţiunea de proces penal trebuie să analizăm, mai întâi, elementele
definitorii (trăsăturile caracteristice) ale acestuia.
- Astfel, procesul penal este alcătuit dintr-un complex de activită i desfăşurate
coordonat şi progresiv care formează un lan de manifestări succesive, la capătul căruia
se va hotărî dacă este sau nu cazul să fie aplicată o sanc iune4. De altfel, denumirea de
proces derivă din cuvântul latin processus care înseamnă înaintare, evolu ie, progres.
1
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005,
cu modificările şi completările ulterioare.
2
Gr. Theodoru, Dreptul procesual penal român, Partea generală., vol. I, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,
1971, p. 9.
3
A.L. Lorincz, Drept procesual penal, edi ia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011, p. 8.
4
V. Dongoroz în V. Dongoroz şi colectiv, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român,
Partea generală., vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1975, p. 7.

Aspecte introductive privind procesul penal şi dreptul procesual penal

7

- La desfăşurarea activită ilor care alcătuiesc procesul penal participă anumite categorii de subiec i procesuali: organele judiciare (ca subiec i oficiali), păr ile (inculpatul,
partea civilă, partea responsabilă civilmente), subiec ii procesuali principali (persoana
vătămată şi suspectul), avocatul, precum şi alte persoane care îşi aduc contribu ia la
desfăşurarea acestor activită i, fără a avea un interes direct în rezolvarea cauzei
(martorii, exper ii, interpre ii, substitui ii procesuali etc.).
- Activită ile care alcătuiesc procesul penal se desfăşoară conform prevederilor
legale, fiind strict reglementate de normele de procedură penală. De altfel, în chiar art. 1
alin. (1) C. pr. pen. se prevede că „normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală1”.
De asemenea, conform principiului legalită ii procesului penal, acest proces „se
desfăşoară potrivit dispozi iilor prevăzute de lege”, în sensul că organizarea şi competen a organelor judiciare, modul de desfăşurare a activită ii procesuale, con inutul
diferitelor acte procesuale şi procedurale, drepturile şi obliga iile subiec ilor procesuali
sunt prevăzute de lege.
Stricta legalitate a procesului penal se impune datorită implica iilor pe care le are
desfăşurarea activită ii procesuale asupra drepturilor şi libertă ilor fundamentale ale
persoanelor. Pronun area unei hotărâri judecătoreşti prin care se dispune sau nu
aplicarea sanc iunii corespunzătoare normei penale încălcate, în urma parcurgerii unui
proces penal ale cărui coordonate nu sunt precis determinate de lege, ar putea afecta
drepturile şi libertă ile fundamentale ale persoanei, după cum şi folosirea unor institu ii
procesuale cu caracter de constrângere (cum ar fi măsurile preventive sau măsurile
asigurătorii) în afara limitelor legii, ar putea leza aceste drepturi şi obliga ii.
- Reglementarea desfăşurării procesului penal prin norme de procedură penală are
un anumit scop; astfel, potrivit alin. (2) al art. 1 C. pr. pen., „normele de procedură
penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribu iilor organelor judiciare cu
garantarea drepturilor păr ilor şi ale celorlal i participan i în procesul penal astfel încât
să fie respectate prevederile Constitu iei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii
Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală,
precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la
care România este parte”.
Pe baza acestor elemente, putem formula o defini ie a procesului penal; astfel,
procesul penal reprezintă ansamblul activită ilor reglementate de normele de procedură
penală, desfăşurate de organele judiciare cu participarea păr ilor, a subiec ilor
procesuali principali, a avocatului şi a altor persoane, în vederea rezolvării raportului
juridic de conflict născut din încălcarea normei juridice penale de incriminare şi
aplicării sanc iunii corespunzătoare acestei norme.
No iunea de proces penal nu trebuie confundată cu no iunea de cauză penală
(litigiu penal sau pricină penală); cauza penală reprezintă obiectul procesului penal,
adică faptele penale săvârşite sau presupuse ca fiind săvârşite (obiectul material al
1

No iunea de „procedură judiciară în legătură cu o cauză penală” are un sens mai restrâns decât no iunea
de „proces penal”, reprezentând doar o modalitate de desfăşurare a unor activită i procesuale.
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procesului) ori raportul juridic de conflict născut ca urmare a săvârşirii infrac iunii
(obiectul juridic al procesului)1.
Pentru a se asigura stricta reglementare legală a activită ilor procesuale, s-a impus o
riguroasă sistematizare a acestora, ob inută prin structurarea procesului penal pe mai
multe faze.
Fazele procesului penal sunt diviziuni ale acestuia, care încorporează un complex
de activită i, derulate succesiv, progresiv şi coordonat, având un obiect propriu şi
urmând să se finalizeze cu solu ii proprii2.
În structura procesului penal se disting patru faze: urmărirea penală, camera
preliminară, judecata şi punerea în executare a hotărârilor definitive. Fiecare din aceste
faze este delimitată prin anumite acte procesuale şi în cadrul fiecăreia dintre aceste faze
îşi exercită atribu iile anumite categorii de organe judiciare.
- Astfel, prima fază a procesului penal, urmărirea penală are ca obiect strângerea
probelor necesare cu privire la existen a infrac iunilor, la identificarea persoanelor care
au săvârşit o infrac iune şi la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă
este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată [art. 285 alin. (1) C. pr. pen.].
În faza urmăririi penale au atribu ii, de regulă, organele de urmărire penală –
procurorii (care fac parte din Ministerul Public şi sunt constitui i în parchete pe lângă
fiecare instan ă judecătorească) şi organele de cercetare penală. În anumite situa ii,
expres prevăzute de lege, în cadrul urmăririi penale intervine şi judecătorul de drepturi
şi libertă i (pentru solu ionarea unor sesizări privind măsurile preventive, măsurile
asigurătorii, încuviin area perchezi iilor etc.).
Limita ini ială a urmăririi penale este dispozi ia de începere a urmăririi penale
materializată prin ordonan ă3, iar limita finală a urmăririi penale este fie dispozi ia de
trimitere în judecată, dată prin rechizitoriu, fie dispozi ia de clasare sau renun are la
urmărire penală, dată prin ordonan ă4.
- Camera preliminară, fază intermediară între urmărirea penală şi judecată5, are ca
obiect verificarea, după trimiterea în judecată, a competen ei şi a legalită ii sesizării
instan ei, precum şi verificarea legalită ii administrării probelor şi a efectuării actelor de
către organele de urmărire penală (art. 342 C. pr. pen.).
G. Antoniu, N. Volonciu, N. Zaharia, Dicţionar de procedură penală, Editura Ştiin ifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988, p. 44.
2
N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea generală, vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1993, p. 21.
3
Potrivit art. 305 alin. (2) C. pr. pen., începerea urmăririi penale se dispune prin ordonan ă.
4
Aşa cum reiese din con inutul art. 327 C. pr. pen., rezolvând cauza, procurorul emite rechizitoriu prin care
dispune trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că a fost săvârşită
de inculpat şi că acesta răspunde penal, sau emite ordonan ă prin care clasează ori renun ă la urmărire, potrivit
dispozi iilor legale (art. 315 şi art. 318 C. pr. pen.).
5
În structura noului Cod de procedură penală, camera preliminară cunoaşte o reglementare separată (Titlul
II al Păr ii speciale), între Titlul I – Urmărirea penală şi Titlul III – Judecata, ceea ce conduce la concluzia că
legiuitorul a conceput-o ca pe o fază procesuală distinctă. De altfel, şi în Expunerea de motive la proiectul Legii
pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală, se face referire expresă la „faza procesuală a camerei
preliminare”. Pe de altă parte, întrucât se desfăşoară după trimiterea în judecată, putem spune că faza camerei
preliminare este accesorie judecă ii.
1
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Dintre organele judiciare, în procedura camerei preliminare atribu ii revin judecătorului de cameră preliminară1.
Limita ini ială a camerei preliminare este dispozi ia de trimitere în judecată,
cuprinsă în rechizitoriu (ca act de sesizare a instan ei), iar limita finală a acestei faze
procesuale este fie dispozi ia de începere a judecă ii, fie dispozi ia de restituire a cauzei
la parchet şi de reluare a urmăririi penale, materializată în încheierea motivată a
judecătorului de cameră preliminară2.
- Judecata este acea fază a procesului penal alcătuită dintr-un ansamblu de
activită i desfăşurate, în principal, de instan a de judecată.
Dintre organele judiciare, au atribu ii în faza de judecată şi procurorii – ca
procurori de şedin ă (a căror participare la judecată este obligatorie); rolul principal îl
are, însă, instan a, ea fiind cea care ia şi pronun ă hotărârea judecătorească.
În această fază, instan a verifică întreaga activitate procesuală desfăşurată cu to i
ceilal i participan i la proces, atât înaintea judecării cauzei, cât şi pe parcursul judecării
ei, în vederea solu ionării definitive a acesteia.
Limita ini ială a judecă ii este marcată prin dispozi ia de începere a judecă ii, dată
prin încheierea motivată a judecătorului de cameră preliminară, iar limita finală a
judecă ii o constituie momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti (sentin ă
sau decizie).
- Ultima fază a procesului penal, punerea în executare a hotărârii judecătoreşti
definitive, are ca obiect aducerea la îndeplinire a dispozi iilor cuprinse în hotărârea
instan ei. Competen a efectuării activită ilor procesuale din această fază revine, în
principal, instan ei – ca instan ă de executare3, dar anumite atribu ii pot avea şi
procurorul4, unele organe5 din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau alte autorită i
abilitate de lege6.
1
Potrivit art. 54 C. pr. pen., judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instan ei,
potrivit competen ei acesteia: 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) solu ionează plângerile împotriva solu iilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; d) solu ionează alte
situa ii expres prevăzute de lege.
2
Aşa cum reiese din con inutul art. 346 C. pr. pen., în cazul în care constată legalitatea sesizării instan ei, a
administrării probelor şi a efectării actelor de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară dispune
începerea judecă ii. În schimb, judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă: a) rechizitoriul
este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut de lege şi
atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecă ii; b) a exclus toate probele administrate în cursul
urmăririi penale; c) procurorul solicită restituirea cauzei în condi iile prevăzute de lege.
3
De pildă, în cazul punerii în executare a pedepsei închisorii, instan a întocmeşte mandatul de executare.
4
Procurorul este obligat să participe la şedin a de judecată în care se aplică procedura la instan a de
executare, potrivit art. 597 alin. (3) C. pr. pen.
5
Pe baza mandatului de executare a pedepsei închisorii, organul de poli ie procedează la arestarea
condamnatului [art. 557 alin. (1) C. pr. pen.].
6
De pildă, pentru punerea în executare a pedepsei închisorii, când condamnatul se află în stare de de inere,
atribu ii privind executarea mandatului are comandantul locului de de inere [art. 557 alin. (6) şi (7) C. pr. pen.];
de asemenea, în situa ia punerii în executare a măsurii de siguran ă a obligării la tratament medical sau a
internării medicale, unele atribu ii revin autorită ii de sănătate publică din jude ul pe al cărui teritoriu locuieşte
persoana fa ă de care s-a luat măsura [art. 566 alin. (1) şi art. 569 alin. (1) C. pr. pen.].
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Limita ini ială a acestei faze procesuale este reprezentată de momentul rămânerii
definitive a hotărârii penale, iar limita finală o constituie momentul punerii efective în
executare a dispozi iilor din hotărâre, moment care poate fi determinat diferit în func ie
de felul pedepsei (fie prin procesul-verbal în care se consemnează data începerii
executării pedepsei – dacă pedeapsa este închisoarea, fie prin depunerea la instan ă a
recipisei de achitare a amenzii – dacă pedeapsa este amenda penală).
No iunea de fază procesuală nu trebuie confundată cu no iunea de stadiu procesual.
Stadiile procesuale reprezintă trepte diferite de desfăşurare a procesului, în cadrul
diferitelor etape pe care acesta le parcurge. Cu alte cuvinte, stadiile procesuale sunt
subîmpăr iri ale etapelor de desfăşurare a procesului penal; ele au o func ie proprie,
alcătuind, în cadrul activită ii principale, un mănunchi unitar de activită i1 [spre
exemplu, în judecata în căile de atac, etapă a fazei judecă ii, se pot folosi succesiv mai
multe căi de atac (apelul - ca şi cale de atac ordinară, căile extraordinare de atac:
recursul în casa ie, revizuirea, redeschiderea procesului în cazul judecării în lipsa
persoanei condamnate, fiecare dintre acestea constituind un stadiu procesual)].
De-a lungul timpului, au existat mai multe sisteme procesuale2, adică mai multe
tipuri de reglementare procesual-penală, care au func ionat uneori exclusiv, alteori
cumulativ, în aceeaşi perioadă de timp. Sub aspectul structurii procesului penal, între
aceste sisteme procesuale există anumite diferen e.
Astfel, sistemul acuzatorial era caracterizat prin libertatea de producere (în sensul
de administrare) a probelor, oralitatea şi publicitatea judecă ii. Ini iativa procesului
revenea unui acuzator (victima infrac iunii sau orice altă persoană); acesta avea
obliga ia de a aduce probele, iar învinuitul avea dreptul la contraprobe. Probele şi
contraprobele se discutau oral şi public, instan a având un rol pasiv, limitându-se la
rezolvarea cauzei pe baza probelor prezentate. Acest sistem a func ionat, în diferite
variante, în antichitate şi în prima parte a evului mediu.
Sistemul inchizitorial se caracteriza prin trăsături opuse sistemului acuzatorial.
Acuzarea, apărarea şi judecata nu mai erau activită i distincte, procesul penal fiind
pornit din oficiu de organul care avea sarcina de a aduna probele şi de a judeca pricina.
Procedura era scrisă şi secretă. Singura parte în proces era învinuitul, iar proba iunea
avea un caracter formal, rezolvarea cauzei realizându-se, de regulă, fără dezbateri.
Acest sistem, folosit în forme rudimentare încă din antichitate, apare în forma sa tipică
odată cu întărirea puterii centrale în evul mediu şi cu organizarea justi iei canonice
inchizitoriale.
Sistemul mixt (eclectic) folosea aspectele considerate utile din celelalte două
sisteme, caracterizându-se prin existen a unei faze preliminare a procesului penal,
reglementată potrivit sistemului inchizitorial (procedură din oficiu, scrisă, secretă) şi a
unei faze de judecată în care sunt aplicate regulile sistemului acuzatorial (oralitate,
contradictorialitate). În sistemul mixt nu se aplică, însă, cu stricte e regulile celorlalte
două sisteme, ci există numeroase abateri de la acestea, fiecare legisla ie procesuală
penală modernă adoptând reglementări cu particularită i proprii.
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G. Antoniu, N. Volonciu, N. Zaharia, op. cit., p. 255.
Ibidem, p. 253.
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Secţiunea a II-a
Faptele şi raporturile juridice procesuale penale
1. Noţiunea şi clasificarea faptelor juridice procesuale penale
Raporturile sociale care se stabilesc între subiec ii participan i la realizarea
procesului penal devin raporturi juridice numai dacă sunt reglementate de norme
juridice; inciden a normelor juridice asupra acestor raporturi sociale este condi ionată
de existen a anumitor împrejurări care, potrivit legii, se constituie în fapte juridice.
Prin fapt juridic, în general, se în elege o împrejurare de fapt de care legea condi ionează naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice ori împiedicarea
apari iei lor. Plecând de la această no iune generică, putem defini faptele juridice
procesuale penale ca fiind acele împrejurări de fapt care, potrivit legii, determină
naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice procesuale penale ori
împiedică apari ia lor.
În func ie de efectele pe care le produc, faptele juridice procesuale penale au fost
clasificate, în literatura juridică1, în: fapte constitutive, fapte modificatoare, fapte
extinctive şi fapte impeditive.
- Faptele juridice procesuale penale constitutive sunt cele care duc la apari ia
raporturilor juridice procesuale penale (de pildă, sesizarea organelor de urmărire penală
prin plângerea persoanei vătămate, sesizare în urma căreia se dispune începerea
urmăririi penale sau declara ia persoanei vătămate de constituire ca parte civilă).
- Faptele juridice procesuale penale modificatoare sunt acelea care aduc
modificări raporturilor juridice procesuale penale, în sensul că modifică drepturile şi
obliga iile participan ilor la procesul penal (spre exemplu, depăşirea de către suspectul
sau inculpatul minor, în cursul urmăririi penale, a vârstei de 16 ani modifică raportul
dintre acesta şi organul de urmărire penală, absolvind organul de urmărire penală de
obliga ia de a cita părin ii ori, după caz, ocrotitorii legali, precum şi direc ia generală de
asisten ă socială şi protec ie a copilului din localitatea unde se desfăşoară audierea).
- Faptele juridice procesuale penale extinctive sunt cele care duc la stingerea
raporturilor juridice procesuale penale (spre exemplu, decesul suspectului ori al
inculpatului persoană fizică, împăcarea, retragerea plângerii prealabile sau amnistia,
dacă intervin după declanşarea procesului penal determină clasarea sau încetarea
procesului penal, în func ie de faza procesuală în care intervin).
- Faptele juridice procesuale penale impeditive sunt cele care împiedică naşterea
raporturilor juridice procesuale penale (retragerea plângerii prealabile, împăcarea,
prescrip ia, dacă intervin înainte de începerea procesului penal împiedică declanşarea
acestuia). Se observă că aceleaşi împrejurări care pot constitui fapte extinctive, dacă
intervin în anumite condi ii, respectiv înainte de începerea procesului penal, se
constituie în fapte impeditive.
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