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C A P I T O L U L  I   

URMĂRIREA PENALĂ 

Secţiunea I  
Consideraţii introductive privind urmărirea penală 

 

1. Noţiunea şi necesitatea urmăririi penale, ca primă fază a 

procesului penal  

Tragerea la răspundere penală a persoanei care a săvârşit o infracţiune se realizează 
de către instanţele judecătoreşti, în urma desfăşurării unui ansamblu de activităţi care 
alcătuiesc procesul penal. Instanţele judecătoreşti nu sunt, însă, singurele organe 
judiciare care au atribuţii pe parcursul procesului penal; ele sunt ajutate de organele de 
urmărire penală, a căror activitate o precedă pe cea a judecătorului de cameră 
preliminară şi a instanţei de judecată. Organele de urmărire penală strâng probe pentru a 
dovedi existenţa infracţiunii, pentru a-l identifica pe făptuitor şi a constata dacă este 
cazul să se dispună trimiterea în judecată; de asemenea, alături de organele de urmărire 
penală, atribuţii revin şi judecătorului de drepturi şi libertăţi, care soluţionează, în cursul 
urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări 
privind unele măsuri procesuale, actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de 
lege, încuviinţarea percheziţiilor etc. 

 Prin urmare, aplicarea sancţiunii corespunzătoare normei penale încălcate 
presupune parcurgerea unui întreg proces penal, definit ca ansamblu al activităţilor 
reglementate de normele de procedură penală, desfăşurate de organele judiciare cu 
participarea părţilor, a subiecţilor procesuali principali, a avocatului şi a altor persoane, 
în vederea rezolvării raportului juridic de conflict născut din încălcarea normei juridice 
penale de incriminare. 

Pentru a se asigura stricta reglementare legală a activităţilor procesuale, s-a impus o 
riguroasă sistematizare a acestora, obţinută prin structurarea procesului penal pe mai 
multe faze: urmărirea penală, camera preliminară, judecata şi punerea în executare a 
hotărârii definitive; fiecare din aceste faze este delimitată prin anumite acte procesuale 
şi în cadrul fiecăreia dintre aceste faze îşi exercită atribuţiile anumite categorii de 
organe judiciare. 

Aşadar, urmărirea penală reprezintă prima fază a procesului penal, putând fi 
definită ca activitatea desfăşurată de organele judiciare (organele de urmărire penală şi, 
dacă este cazul, judecătorul de drepturi şi libertăţi) pentru strângerea probelor necesare 
cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care le-au săvârşit şi la 
stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se 
dispună trimiterea lor în judecată. 
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Urmărirea penală este o fază procesuală distinctă cu un rol bine definit, necesitatea 
ei decurgând din faptul că majoritatea faptelor penale nu pot fi dovedite prin probe 
preconstituite şi, în cele mai multe cauze, autorii sunt iniţial necunoscuţi1. De aceea, s-a 
impus înfiinţarea unor organe judiciare specializate, care desfăşoară activităţi 
premergătoare judecăţii pentru descoperirea şi adunarea probelor necesare soluţionării 
cauzei, precum şi pentru identificarea făptuitorului. 

Organele judiciare care desfăşoară activităţi specifice urmăririi penale sunt 
organele de urmărire penală: procurorii (care fac parte din Ministerul Public şi sunt 
constituiţi în parchete pe lângă fiecare instanţă judecătorească) şi organele de cercetare 
penală. În anumite situaţii, expres prevăzute de lege, în cadrul urmăririi penale poate 
interveni şi judecătorul de drepturi şi libertăţi (pentru dispunerea arestării preventive, 
încuviinţarea percheziţiilor, soluţionarea plângerilor împotriva unor acte ale procurorului, 
audierea anticipată a martorilor etc.). 

 

2. Limitele urmăririi penale 

Raportată la structura de ansamblu a procesului penal, urmărirea penală este bine 
delimitată, atât sub aspectul activităţilor ce pot fi îndeplinite de către organele judiciare, 
cât şi sub aspectul desfăşurării ei în timp2. 

Limitele activităţilor ce pot fi desfăşurate în cadrul urmăririi penale sunt stabilite 
prin competenţa funcţională şi materială a organelor de urmărire penală, depăşirea 
acestor limite atrăgând aplicarea sancţiunilor procedurale penale. 

Din punctul de vedere al desfăşurării ei în timp, urmărirea penală este delimitată de 
două momente: momentul începerii urmăririi penale (care coincide cu momentul 
declanşării procesului penal ) şi momentul dării unei soluţii de către procuror. 

Astfel, limita iniţială a urmăririi penale este dispoziţia de începere a urmăririi 
penale materializată prin ordonanţă3. 

Limita finală a urmăririi penale este marcată fie de dispoziţia de trimitere în 
judecată, dată prin rechizitoriu, fie de dispoziţia de clasare sau renunţare la urmărire 
penală4, dată prin ordonanţă5. Soluţia de netrimitere în judecată (prin clasare sau 
renunţarea la urmărire penală) se poate dispune, potrivit legii, şi prin rechizitoriu, când 

                                                 
1 I. Neagu, Tratat de procedură penală, Editura PRO, Bucureşti, 1997, p. 397. 
2 Ibidem, p. 400. 
3 Potrivit art. 305 alin. (2) C. pr. pen., începerea urmăririi penale se dispune prin ordonanţă. 
4 Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 23/2016 (publicată în M. Of. nr. 240 din 31 martie 2016), 

dispoziţiile art. 318 C. pr. pen., care reglementează condiţiile în care procurorul poate dispune renunţarea la 
urmărire penală, au fost declarate neconstituţionale. Aşadar, în prezent (la momentul elaborării acestei lucrări), 
până la modificările care vor mai fi aduse Codului de procedură penală, procurorul nu mai poate dispune 
renunţarea la urmărire penală, fără a însemna, însă, că această instituţie (a renunţării la urmărirea penală) a fost 
eliminată din legislaţia noastră. 

5 Aşa cum reiese din conţinutul 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 ordonanţă prin care clasează ori renunţă la urmărire, potrivit 
dispoziţiilor legale. 



Urmărirea penală 7 

lucrările urmăririi penale privesc mai multe fapte ori mai mulţi suspecţi şi inculpaţi şi se 
dau acestora rezolvări diferite1. 

 

3. Dispoziţii generale (cuprinse în Codul de procedură penală) 
privind urmărirea penală 

În art. 285-287 C. pr. pen. sunt cuprinse anumite dispoziţii generale privind 
obiectul urmăririi penale, actele organelor de urmărire penală şi păstrarea unor acte de 
urmărire penală. 

Aşa cum se prevede în art. 285 C. pr. pen., urmărirea penală are ca 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. 
Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică.  

Interpretările doctrinare2 date unora dintre expresiile şi termenii folosiţi şi în 
actualul Cod de procedură penală (prin preluarea lor din codul anterior) în legătură cu 
determinarea obiectului urmăririi penale, îşi menţin valabilitatea: 

- expresia „strângerea probelor” se referă la activităţile de descoperire, adunare, 
examinare şi evaluare a probelor pentru a se constata dacă este cazul să se dispună 
trimiterea în judecată; 

- prin „existenţa infracţiunii” legiuitorul are în vedere existenţa materială a unei 
fapte care prezintă trăsăturile unei infracţiuni, indiferent de forma acesteia – tentativă 
pedepsibilă sau faptă consumată; 

- „identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiunea” presupune cunoaşterea 
participanţilor la săvârşirea infracţiunii (în calitate de autor, instigator sau complice), 
atât în ceea ce priveşte existenţa lor ca persoane fizice, cât şi în privinţa identităţii 
acestora; 

- „stabilirea răspunderii penale a celor care au săvârşit infracţiunea” înseamnă 
clarificarea tuturor aspectelor privind fapta penală, vinovăţia făptuitorului şi existenţa 
temeiurilor necesare pentru tragerea la răspundere penală a acestuia. 

Deşi în Codul de procedură penală nu se prevede expres, uneori în obiectul 
urmăririi penale se include şi identificarea persoanei vătămate (pentru a se putea face 
identificarea făptuitorului sau încadrarea juridică a faptei) sau clarificarea aspectelor 
privind latura civilă a cauzei (atunci când acţiunea civilă se exercită din oficiu în 
procesul penal sau atunci când încadrarea juridică a faptei se poate face, în mod corect, 
ţinând seama şi de întinderea prejudiciului cauzat prin infracţiune)3. 

                                                 
1 În art. 328 alin. (3) C. pr. pen. se prevede că procurorul întocmeşte un singur rechizitoriu chiar dacă 

lucrările urmăririi penale privesc mai multe fapte ori mai mulţi suspecţi şi inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora 
rezolvări diferite, potrivit art. 327. 

2 S. Kahane, în V. Dongoroz şi colectiv, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, 
Partea specială, vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1976, p. 25; N. Volonciu, Tratat de procedură penală, 
Partea specială, vol. II, Editura Paideia, Bucureşti, 1994, p. 9; Gr. Theodoru, Drept procesual penal, Partea 
specială, Editura „Cugetarea”, Iaşi, 1998, p. 42-43. 

3 I. Neagu, op. cit., p. 399. 
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Pe baza tuturor probelor administrate, organele de cercetare penală înaintează 
procurorului propunerea de trimitere sau netrimitere în judecată; procurorul este cel 
care rezolvă cauza în faza de urmărire penală, în sensul că el dispune, după caz, soluţia 
trimiterii în judecată (sesizând instanţa) sau o soluţie de netrimitere în judecată 
(clasarea). 

Pentru realizarea obiectului urmăririi penale, organele de urmărire penală pot lua 
anumite măsuri procesuale (unele măsuri preventive1, măsuri asigurătorii2) şi îşi 
concretizează activitatea în acte procesuale şi acte procedurale. 

Activitatea organelor de urmărire penală, pe întregul parcurs al urmăririi penale, 
este materializată în dosarul de urmărire penală care conţine o serie de acte de 
documentare procedurală (înscrisuri în care se consemnează toate actele procesuale şi 
procedurale efectuate); atunci când urmărirea penală se finalizează prin soluţia trimiterii 
în judecată, acest dosar va fi trimis instanţei competente. Prin urmare, se poate spune că 
în situaţia în care urmărirea penală s-a finalizat prin soluţia de trimitere în judecată, 
organele de urmărire penală au pregătit cauza în vederea judecăţii, judecată care se va 
declanşa, însă, numai după trecerea dosarului prin „filtrul” camerei preliminare. 

Între dispoziţiile generale privind urmărirea penală se înscriu şi cele referitoare la 
actele organelor de urmărire penală. Din conţinutul art. 286 C. pr. pen. reiese că: 

- procurorul dispune asupra actelor sau măsurilor procesuale şi soluţionează cauza 
prin ordonanţă, dacă legea nu prevede altfel; 

- organele de cercetare penală dispun, prin ordonanţă, asupra actelor şi măsurilor 
procesuale şi formulează propuneri prin referat (pentru efectuarea unor acte sau luarea 
unor măsuri care sunt exclusiv de competenţa procurorului, organele de cercetare 
penală pot doar să facă propuneri motivate prin întocmirea unui referat - spre exemplu: 
referat cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale, referat cu propunere de 
clasare, referat cu propunere de suspendare a urmăririi penale etc.). 

Ordonanţa (atât cea întocmită de către procuror, cât şi cea întocmită de către 
organul de cercetare penală) trebuie să cuprindă anumite menţiuni generale prevăzute 
expres în art. 286 alin. (2) C. pr. pen.: 

a) denumirea parchetului şi data emiterii; 
b) numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmeşte; 
c) fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia şi, după 

caz, datele privitoare la persoana suspectului sau inculpatului; 
d) obiectul actului sau măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluţiei, precum şi 

motivele de fapt şi de drept ale acestora; 
e) date referitoare la măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter 

medical şi măsurile preventive luate în cursul urmăririi; 
f) alte menţiuni prevăzute de lege; 
g) semnătura celui care a întocmit-o. 

                                                 
1 Dintre măsurile preventive, reţinerea poate fi dispusă de către organul de cercetare penală sau procuror, 

iar controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune pot fi dispuse de către procuror. 
2 Procurorul poate dispune măsuri asigurătorii, precum şi restituirea lucrurilor în faza de urmărire penală. 
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Codul de procedură penală conţine anumite dispoziţii generale şi privind păstrarea 
unor acte de urmărire penală. Astfel, potrivit art. 287 C. pr. pen.: 

- când legea prevede că un act sau o măsură procesuală trebuie să fie încuviinţată, 
autorizată sau confirmată, un exemplar al actului rămâne la procuror; 

- în cazurile în care procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
judecătorul de cameră preliminară ori alte autorităţi prevăzute de lege, în vederea 
soluţionării propunerilor ori cererilor formulate în cursul urmăririi penale, va înainta 
copii numerotate şi certificate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de 
pe cele care au legătură cu cererea sau propunerea formulată. Organul de urmărire 
penală păstrează originalul actelor, în vederea continuării urmăririi penale. 

 

4. Trăsăturile urmăririi penale 

Urmărirea penală se caracterizează prin anumite trăsături specifice care, nefiind 
toate reglementate expres în lege, pot fi puse în evidenţă şi prin comparaţie cu 
principiile judecăţii care sunt prevăzute în Codul de procedură penală (publicitatea, 
contradictorialitatea, oralitatea – art. 352 şi art. 351 C. pr. pen.). 

Întrucât legea procesuală penală nu conţine o reglementare expresă în acest sens, 
trăsăturile caracteristice urmăririi penale au fost tratate în mod diferit în literatura 
juridică. Astfel, sunt autori1 care au identificat drept trăsături specifice urmăririi penale: 
lipsa de colegialitate a organelor de urmărire penală, subordonarea ierarhică în 
efectuarea actelor de urmărire penală, caracterul nepublic al urmăririi penale, caracterul 
necontradictoriu expres şi forma preponderent scrisă a urmăririi penale. 

Alţi autori2 au susţin că urmărirea penală este lipsită de publicitatea specifică 
judecăţii, nu este scrisă şi nu este necontradictorie. 

S-au exprimat şi opiniile3 potrivit cărora urmărirea penală este nepublică, necontra-
dictorie şi preponderent scrisă sau urmărirea penală se caracterizează prin lipsă de 
publicitate, lipsă de contradictorialitate şi se desfăşoară preponderent scris. 

Se observă că nu toate aceste trăsături evidenţiate în doctrină sunt specifice 
urmăririi penale; astfel, lipsa de colegialitate a organelor judiciare cu atribuţii în faza de 
urmărire penală (înţeleasă în sensul în care la desfăşurarea activităţilor de urmărire 
penală nu este obligatoriu să participe mai multe persoane din cadrul organelor de 
cercetare penală sau al parchetului) se întâlneşte şi în faza de judecată sau de punere în 
executare a hotărârii definitive (completul de judecată, la judecata în primă instanţă de 
la judecătorii, tribunale şi curţi de apel, este alcătuit dintr-un singur judecător). 

În concluzie, se poate spune că, prin comparaţie cu faza de judecată, urmărirea 
penală se caracterizează prin următoarele trăsături: nepublicitate, lipsa de contradicto-
rialitate specifică judecăţii, forma preponderent scrisă şi subordonarea ierarhică în 
efectuarea actelor de urmărire penală. 
                                                 

1 N. Volonciu, op. cit., p. 11-16. 
2 S. Kahane, în V. Dongoroz şi colectiv, op. cit., p. 24. 
3 Gh. Mateuţ, Procedură penală, Partea specială, vol. I., Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997,  

p. 107-108; Gr. Theodoru, op. cit., p. 49-53. 
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a) Nepublicitatea 
Prin publicitate, ca trăsătură a unei activităţi procesuale, se înţelege posibilitatea ca 

această activitate să fie cunoscută, ca la efectuarea ei să asiste orice persoană. 
În faza de judecată, activităţile procesuale, în cea mai mare parte, sunt publice; 

astfel, în şedinţa de judecată, la etapa de cercetare judecătorească (când se 
administrează probele) şi la dezbateri poate asista, în principiu, orice persoană, cu 
excepţia minorilor sub 18 ani (în afara cazurilor când aceştia au calitatea de părţi sau 
martori) şi a persoanelor înarmate (în afara personalului care asigură paza şi ordinea). 
Prin urmare, se poate spune că judecata este publică (există doar anumite situaţii, 
prevăzute de lege, când şedinţa poate fi declarată nepublică). 

În schimb, majoritatea actelor de urmărire penală nu se pot desfăşura în public. 
Adunarea şi administrarea probelor, în faza de urmărire penală, se realizează, de regulă, 
doar în prezenţa organului judiciar şi a persoanei direct implicate în activitatea 
respectivă. Pentru a se înlătura pericolul ca suspectul, inculpatul sau celelalte părţi să 
denatureze probele (prin distrugerea sau degradarea mijloacelor materiale de probă sau 
prin influenţarea martorilor), precum şi pentru a se împiedica sustragerea suspectului 
sau a inculpatului de la urmărirea penală, această fază procesuală trebuie să se 
caracterizeze printr-o anumită confidenţialitate. 

Aceasta, însă, nu trebuie să ducă la concluzia că urmărirea penală este secretă, 
deoarece pe parcursul ei, despre activităţile desfăşurate şi probele administrate pot lua 
cunoştinţă şi părţile, avocaţii, experţii, interpreţii, martorii, martorii asistenţi etc. Există, 
astfel, unele activităţi de urmărire penală (cum ar fi efectuarea percheziţiei, a cercetării 
la faţa locului, constatărilor tehnico-ştiinţifice sau medico-legale, ori efectuarea 
expertizelor) la care mai participă şi alte persoane decât cele care fac parte din structura 
organelor judiciare. De asemenea, avocaţii părţilor şi ai subiecţilor procesuali principali 
au dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. 

Acesta este şi motivul pentru care, în art. 285 alin. (2) C. pr. pen., se prevede că 
procedura din cursul urmăririi penale este nepublică. 

b) Lipsa de contradictorialitate specifică judecăţii 
Prin contradictorialitate, ca trăsătură a unei activităţi procesuale, se înţelege 

existenţa şi exercitarea în cadrul acestei activităţi a două laturi sau funcţii diferite, opuse 
– acuzarea şi apărarea. 

Sistemul nostru procesual penal este un sistem contradictorial, deoarece în desfă-
şurarea lui apar şi se dezvoltă două acţiuni contradictorii: acţiunea de tragere la 
răspundere penală şi acţiunea opusă de apărare împotriva acesteia1. 

În faza de judecată, în special în cadrul dezbaterilor, această contradictorialitate se 
manifestă pe deplin, părţile având posibilitatea (în condiţii de publicitate şi oralitate) 
susţinerii propriilor poziţii procesuale prin propunerea de probe şi combaterea 
intereselor părţilor adverse. 

În schimb, în cursul urmăririi penale, dată fiind şi lipsa de publicitate, probele se 
administrează fără a fi puse în discuţia părţilor, ceea ce conduce la concluzia că, în 
principiu, urmărirea penală este necontradictorie. 

                                                 
1 S. Kahane, în V. Dongoroz şi colectiv, op. cit., p. 24. 




