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Abrevieri 

 
alin. = alineat (ul) 
art.  = articol (ul) 
C.A.  = Curtea de Apel  
C.pen.  = vechiul Cod penal 
C.proc.pen.  = vechiul Cod de procedură penală 
C.S.J.  = Curtea Supremă de Justiţie 
dec. = decizia 
dec. pen. = decizia penală 
DIICOT = Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism 
DNA = Direcţia Naţională Anticorupţie 
dos.inst. = dosar instanţă 
d.u.p. = dosar de urmărire penală 
Ed. = Editura 
I.C.C.J. = Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
JDL = judecătorul de drepturi și libertăţi 
JCP = judecătorul de cameră preliminară 
lit.  = litera 
MAP = mandat de arestare preventivă 
NCP = noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) 
NCPP = noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010) 
nr.  = număr(ul) 
O.U.G. = Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
p.  = pagina 
pct.  = punct(ul) 
RIL = recurs în interesul legii 
s. = secţia 
s. pen. = secţia penală 
S.U. = Secţiiile Unite ale I.C.C.J. 
Trib. = Tribunalul 
T.M.B. = Tribunalul municipiului Bucureşti 
T.S. = Tribunalul Suprem 
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FIŞA nr. 1  

LOGICA ŞI PRINCIPIILE PROCESULUI PENAL 

 

 

I. PARTEA TEORETICĂ 

 

Proces penal Procedură penală 

 are patru faze

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proces penal + proceduri 
în faza de executare (de 
exemplu: contestaţia la 
executare, întreruperea 
executării pedepsei etc.) 
+ proceduri în cadrul 
căilor extraordinare de 
atac. 
 

1. urmărirea penală: 
are ca moment de 
debut ordonanţa de în-
cepere a urmăririi pe-
nale şi ca moment final 
trimiterea sau netri-
miterea în judecată;  

3. judecata începe la 
momentul începerii 
judecăţii, după trecerea 
cauzei prin camera 
preliminară, respectiv 
sesizarea instanţei cu 
acordul de recunoaş-
tere a vinovăţiei, şi are 
ca moment final pro-
nunţarea hotărârii defi-
nitive; 

2. camera preliminară 

– cu procedura de 
judecată prevăzută de 
noul Cod de procedură 
penală; 
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 ordinea activităţilor judiciare procesuale în 
cadrul fazelor procesului penal este presta-
bilită de lege; 

 nu este necesar ca procesul penal să treacă 
prin toate cele trei faze procesuale; 

- fiecare fază a procesului penal are 
una sau mai multe etape 

procesuale, după cum urmează: 
urmărirea penală are trei etape 
procesuale: etapa de investigare 
a faptei (odată cu începerea 
urmăririi penale până la punerea 
în mişcare a acţiunii penale), cea 
de investigare a persoanei (după 
punerea în mişcare a acţiunii 
penale) şi rezolvarea cauzei de 
către procuror; camera preli-

minară are o singură etapă: 
judecata în camera preliminară; 
faza judecăţii cuprinde: judecata 
în primă instanţă şi judecata în 
apel (singura cale ordinară de 
atac), iar faza executării: punerea 
în executare a hotărârii penale şi, 
dacă este cazul, modificări ce ar 
putea interveni în cursul exe-
cutării. 

 
 

4. punerea în execu-

tare a hotărârilor: în-
cepe cu primele acte de 
punere în executare a 
hotărârii judecătoreşti 
definitive şi se fina-
lizează cu sesizarea 
organului judiciar de 
executare. 
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  !  OBSERVAŢII:  

1. în cadrul procesului penal organele judiciare îşi desfăşoară activitatea în 
vederea descoperirii infracţiunilor, identificării participanţilor la acestea şi 
tragerea lor la răspundere penală;  

2. sunt organe judiciare: a) organele de cercetare penală; b) procurorul; c) jude-
cătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară; d) instanţele 
judecătoreşti;  

3. pe lângă organele judiciare, sunt angrenate în activitatea judiciară: părţile 
procesuale (inculpat, partea civilă, partea responsabilă civilmente), subiecţii 
procesuali principali (suspectul şi persoana vătămată), precum şi alţi 
participanţi (avocaţi, martori, experţi etc.). 

 
 principiile procesului penal se află într-o legătură indisolubilă unele cu 

altele. Principiul legalităţii constituie un principiu cadru din care decurg celelalte 
principii. Aflarea adevărului se află, de asemenea, în legătură cu toate celelalte 
principii.  

 

PRINCIPII PREVĂZUTE EXPLICIT DE NOUL COD  

DE PROCEDURĂ PENALĂ 

 

 1. PRINCIPIUL LEGALITĂŢII [art. 2 NCPP] 

 

 legiuitorul trebuie să prevadă normele procedurale în mod explicit în 
vederea satisfacerii exigenţei de previzibilitate;  

 desfăşurarea întregului proces penal şi a procedurilor penale trebuie 
realizată cu respectarea legii (nullum iudicium sine lege, nemo iudex sine lege); 

 se aplică atât în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră 
preliminară şi al judecăţii, cât şi după rămânerea definitivă a hotărârii; 

 asigurarea respectării principiului legalităţii este realizată prin instituirea 
unor sancţiuni procesuale (nulitatea, excluderea probelor nelegal sau 
neloial administrate etc.), dar şi prin prevederea unor obligaţii 
procedurale pozitive în sarcina procurorului, judecătorului de cameră 
preliminară sau a instanţei de judecată (supravegherea urmăririi penale 
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de procuror, verificarea legalităţii sesizării instanţei, a actelor procesuale 
sau procedurale sau a probelor din cursul urmăririi penale în cadrul 
procedurii de cameră preliminară, verificarea legalităţii sentinţei penale 
în căile de atac etc.). 

 

2. PRINCIPIUL SEPARĂRII FUNCŢIILOR JUDICIARE  

(art. 3 NCPP) 
 

 potrivit art. 3 alin. (1) NCPP, în procesul penal se exercită următoarele funcţii 
judiciare: funcţia de urmărire penală; funcţia de dispoziţie asupra drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală; funcţia 
de verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii în judecată; funcţia de 
judecată. 

1. Funcţia de urmărire penală (de anchetă) 

- se realizează de procurorul şi de organele de cercetare penală; 
- potrivit art. 3 alin. (4) NCPP, în exercitarea acestei funcţii, procurorul şi 

organele de cercetare ale poliţiei judiciare strâng probele pentru a se constata 
dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată a inculpatului; 

- în conţinutul funcţiei de urmărire penală intră: desfăşurarea investigaţiei 
faptei după momentul sesizării şi al începerii urmăririi penale, continuarea 
efectuării urmăririi penale faţă de suspect, supravegherea urmăririi penale 
efectuate de organele de cercetare penală de către procuror, strângerea de 
probe, punerea în mişcare a acţiunii penale, extinderea cercetării sau a 
acţiunii penale, aprecierea cu privire la necesitatea trimiterii sau a dispunerii 
unei soluţii de clasare ori de renunţare la urmărirea penală; 

- procurorul este actorul principal al funcţiei de anchetă, conducând şi 
supraveghind activitatea organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare 
şi ale organelor de cercetare penală speciale. 

2. Funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei în faza de urmărire penală 

- se realizează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi; 
- asupra actelor şi măsurilor din cadrul urmăririi penale, care restrâng 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, dispune judecătorul de 
drepturi şi libertăţi (cu excepţia cazurilor prevăzute de lege). 


