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NOTE: - Ori de câte ori în lucrare sunt men ionate articole de lege f r
indicarea legii din care fac parte, avem în vedere Codul de procedur
penal al României, intrat în vigoare la 1 februarie 2014, cu modific rile
ulterioare.
- Folosirea sintagmei „legea veche” indic trimiterile f cute la
Codul de procedur penal al României din 1968.
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TITLUL I
Principiile şi limitele aplic rii
legii procesuale penale

 COMENTARIU: Semnalăm, mai întâi, o diferenţă importantă în
raport cu vechea reglementare, pornind chiar de la denumirea acestui
titlu. Astfel, în timp ce în redactarea Codului de procedură penală anterior
primul titlu făcea referire la reguli de baz ale procesului penal, actuala
reglementare consacră principiile aplic rii legii procesual penale. Este o
diferenţă de conţinut semnificativă, deoarece legea veche se referea la
regulile de bază – numite în doctrină şi principii fundamentale – aplicabile
procesului penal, în timp ce în noua concepţie este vorba despre principii
care guvernează legea procesual penală în întregul ei, fiind avută în vedere
orice reglementare – chiar din legi speciale – care se subsumează categoriei de lege procesual penală.
Sunt principii, precum cel al legalităţii, care este prezent în desfăşurarea oricărei activităţi sau proceduri procesual penale, dar sunt şi altele,
precum principiul prezumţiei de nevinovăţie, care funcţionează numai
până la rămânerea definitivă a hotărârii penale. Acest aspect nu ştirbeşte
cu nimic din valoarea de principiu fundamental a prezumţiei de nevinovăţie, întrucât includerea unei reguli în categoria acestor principii nu are
drept criteriu doar întinderea aplicării sale pe parcursul întregului proces
penal, ci se fundamentează şi pe alte considerente, precum importanţa
aplicării şi respectării sale pentru asigurarea desfăşurării unui proces corect
şi echitabil, cu toate componentele care se subsumează acestei cerinţe.
Ne gândim aici, spre exemplu, la egalitatea de arme şi de şanse, dreptul la
o apărare efectivă, accesul neîngrădit la dosarul cauzei etc.
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Nu trebuie să pierdem din vedere că aceste reguli de bază sunt
orientări fundamentale cu conţinut juridic, având caracter absolut şi
irefragabil, cu o deosebită importanţă doctrinară şi jurisprudenţială şi
reprezintă o călăuză sigură în interpretarea şi aplicarea corectă a legii de
către organele sistemului judiciar, mai ales atunci când este vorba despre
prevederi lacunare sau neclare1.
Principiile devin astfel, în acelaşi timp, instrumente pentru interpretarea normelor de procedură şi puncte de reper în aplicarea legii.
Din punct de vedere al structurii reglementării, se constată că în Titlul I
din legea veche era cuprinsă şi reglementarea acţiunilor din procesul
penal, în timp ce în Codul actual acţiunile formează obiectul unui titlu
distinct.
Un element de noutate, în primul articol, îl constituie definirea
normelor de procedură, aspect care până în prezent a format doar preocuparea doctrinei.
De asemenea, titlul se încheie cu art. 13, în care este reglementată
aplicarea legii de procedur penal în timp şi spa iu. Aici este vorba despre
ceea ce Titlul I enunţă ca limitele aplicării legii procesual penale.
Reglementarea legislativă a principiilor fundamentale nu este rodul
unei concepţii unanime în sistemele de drept europene. În multe ţări, mai
ales din vestul Europei, ele nu sunt supuse normării, fiind însă consacrate
în mod constant de doctrină şi recunoscute şi acceptate unanim în aplicarea legii de procedură penală. Aceasta nu înseamnă că nu este utilă, ba
chiar necesară această abordare a legiuitorului român, care a fost exprimată pentru prima dată în Codul de procedură penală anterior. De aceea,
este de subliniat faptul că se constată o preocupare pentru amplificarea
consacrării legislative a principiilor fundamentale – 12, faţ de 9 în legea
veche –, ceea ce indică preocuparea pentru construirea unui sistem de
referinţă în interpretarea şi aplicarea corectă a normelor de procedură.
Astfel, în art. 1 şi art. 2 este consacrat principiul legalităţii, aşa cum s-a
arătat la nota de la art. 1, în art. 3 sunt două principii, cel al separării
funcţiilor judiciare şi cel al oficialităţii [a se vedea alin. (2)], iar în art. 4-12,
încă 9 principii, şi anume: prezumţia de nevinovăţie, aflarea adevărului,
ne bis in idem, obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii
1

N. Volonciu, Drept procesual penal, vol. I, Ed. Paidea, Bucureşti, 1997, p. 76.
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penale, caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal,
dreptul la libertate şi siguranţă, dreptul la apărare, respectarea demnităţii
umane şi a vieţii private, limba oficială şi dreptul la interpret. Mai adăugăm
faptul că, deşi principiul loialităţii administrării probelor este reglementat
ca atare numai în art. 101, la reguli generale în materie de probaţiune, în
realitate acesta este parte componentă a principiului aflării adevărului, pe
care îl însoţeşte în întreaga sa aplicare.

 Art. 1. Normele de procedur

penal şi scopul acestora
(1) Normele de procedur penal reglementeaz desf şurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în leg tur cu o cauz
penal .
(2) Normele de procedur penal urm resc asigurarea exercit rii
eficiente a atribu iilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor
p r ilor şi ale celorlal i participan i în procesul penal astfel încât s fie
respectate prevederile Constitu iei, ale tratatelor constitutive ale
Uniunii Europene, ale celorlalte reglement ri ale Uniunii Europene în
materie procesual penal , precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este
parte.


Notă: Potrivit acestui text de lege, sunt definite ca norme de
procedură prevederile legale care, prin conţinutul lor, se referă
la desfăşurarea procesului penal, în această sintagmă fiind
incluse şi orice alte proceduri judiciare dintr-o cauză penală,
adiacente sau ulterioare procesului penal propriu-zis.
Legiuitorul a urmărit ca această categorie de norme să răspundă, în acelaşi timp, atât cerinţei eficienţei organelor judiciare, cât şi necesităţii protecţiei drepturilor participanţilor la
procesul penal.
Eficienţa activităţii organelor judiciare este pusă în balanţă, în
mod justificat, cu necesitatea garantării şi respectării drepturilor procesuale şi a respectării legii. Acest aspect, al necesităţii existenţei unui permanent echilibru între apărarea intereselor generale, de interes public, şi respectarea drepturilor şi
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libertăţilor persoanelor a reprezentat o preocupare constantă a
doctrinei, iar consacrarea legislativă dobândeşte consistenţa
unei garanţii procesuale esenţiale.
De asemenea, este subliniată necesitatea ca aceste norme să
fie în deplină concordanţă cu prevederile Legii fundamentale
şi ale convenţiilor şi tratatelor la care România este parte, fie
că este vorba sau nu de spaţiul Uniunii Europene.

!

Observaţie: În art.

şi art.

se prevede, de fapt, un singur

principiu, cel al legalităţii. Poate ar fi fost mai potrivit ca prevederile din cele două articole să fie cuprinse într-unul singur,
aşa cum era în Proiect, noutatea din art. constând numai în
denumirea marginală, întrucât textul nu face decât se reia,
într-o altă topică şi exprimare, prima parte a art. alin. .

 Art. 2. Legalitatea procesului penal

Procesul penal se desf şoar potrivit dispozi iilor prev zute de lege.


Notă: Definirea acestui principiu este mai succintă, dar ea este,
în acelaşi timp, mai cuprinzătoare, întrucât în legea veche se
făcea referire doar la două din cele trei faze ale procesului
penale, deşi, evident, şi faza punerii în executare a hotărârilor
penale definitive se desfăşura tot sub semnul legalităţii. Sigur că
în prezent se impune a fi rediscutată problema fazelor
procesului penal, dar nu o vom face la acest moment.
Este abandonată consacrarea expressis verbis a principiului
oficialităţii, numit şi al obligativităţii1, deşi prezenţa acestuia
rezultă, implicit, din conţinutul mai multor norme de procedură
penală, chiar dintre cele dedicate principiilor şi este impusă de
recunoaşterea sa pe plan doctrinar de multă vreme2. A se
vedea, spre exemplu, art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2) sau art. 7
alin. (1).
1
2

A se vedea Gr. Theodoru, Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 78.
A se vedea T. Pop, Drept procesual penal, vol. I, Tipografia Na ional Cluj, 1946, p. 299.
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 Codul de procedură penală anterior (Legea nr. 29/1968):
„Art. 2. Legalitatea şi oficialitatea procesului penal. (1) Procesul
penal se desfăşoară atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul
judecăţii, potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege”.

 Art. 3. Separarea func iilor judiciare
(1) În procesul penal se exercit urm toarele func ii judiciare:
a) func ia de urm rire penal ;
b) func ia de dispozi ie asupra drepturilor şi libert ilor fundamentale
ale persoanei în faza de urm rire penal ;
c) func ia de verificare a legalit ii trimiterii ori netrimiterii în judecat ;
d) func ia de judecat .
(2) Func iile judiciare se exercit din oficiu, în afar de cazul când,
prin lege, se dispune altfel.
(3) În desf şurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei func ii
judiciare este incompatibil cu exercitarea unei alte func ii judiciare,
cu excep ia celei prev zute la alin. (1) lit. c), care este compatibil cu
func ia de judecat .
(4) În exercitarea func iei de urm rire penal , procurorul şi organele
de cercetare penal strâng probele necesare pentru a se constata
dac exist sau nu temeiuri de trimitere în judecat .
(5) Asupra actelor şi m surilor din cadrul urm ririi penale, care
restrâng drepturile şi libert ile fundamentale ale persoanei, dispune
judec torul desemnat cu atribu ii în acest sens, cu excep ia cazurilor
prev zute de lege.
(6) Asupra legalit ii actului de trimitere în judecat şi probelor pe
care se bazeaz acesta, precum şi asupra legalit ii solu iilor de
netrimitere în judecat se pronun judec torul de camer preliminar , în condi iile legii.
(7) Judecata se realizeaz de c tre instan , în complete legal constituite.


Notă: Consacrarea normativă a acestui principiu reprezintă un
element de noutate. El constituie o garanţie a respectării independenţei şi imparţialităţii şi a asigurării unui proces corect.

