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NOTE: - Ori de câte ori în lucrare sunt menăionate articole de lege fārā
indicarea legii din care fac parte, avem în vedere Codul de procedurā
penalā al României, intrat în vigoare la 1 februarie 2014, cu modificārile
ulterioare.
- Folosirea sintagmei „legea veche” indicā trimiterile fācute la
Codul de procedurā penalā al României din 1969.
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PARTEA SPECIALą

TITLUL I
UrmĆrirea penalĆ

COMENTARIU: InstituĈia urmĆririi penale a suferit multe modificĆri, atât ca structurĆ1, cât üi sub aspectul conĈinutului.
ReglementĆrile privind organele de urmĆrire penalĆ üi competenĈa
acestora, precum üi utilizarea investigatorilor sub acoperire nu mai sunt
prevĆzute în Titlul I al PĆrĈii speciale a noului Cod de procedurĆ penalĆ, ci
în Partea generalĆ.
Nu se mai regĆsesc, în structura legii noi, instituĈiile privind: actele premergĆtoare2, încetarea urmĆririi penale üi scoaterea de sub urmĆrire
penalĆ, prezentarea materialului de urmĆrire penalĆ, urmĆrirea fĆrĆ
punerea în miücare a acĈiunii penale.
Clasarea a fost extinsĆ la toate cazurile prevĆzute de art. 16 alin. (1),
care împiedicĆ punerea în miücare üi exercitarea acĈiunii penale.
Au fost introduse instituĈii noi, cum ar fi: procedura audierii anticipate,
renunĈarea la urmĆrirea penalĆ, soluĈionarea plângerii împotriva soluĈiilor de
neurmĆrire sau netrimitere în judecatĆ de cĆtre judecĆtorul de camerĆ preliminarĆ. Astfel cum vom detalia la nota art. 318, instituĈia renunĈĆrii la urmĆrirea penalĆ a fost declaratĆ neconstituĈionalĆ de Curtea ConstituĈionalĆ3.
1

În unele cazuri se pāstreazā structura din legea veche, deúi este discutabilā. Astfel, prevederea dispoziăiilor privind rezolvarea cauzelor úi sesizarea instanăei în afara capitolului
intitulat „Efectuarea urmāririi penale” ar putea lāsa impresia cā aceastā activitate s-ar situa
în afara urmāririi penale, ceea ce, evident, nu este adevārat.
2
Noua instituăie, privind „Efectuarea de verificāri prealabile”, prevāzutā de dispoziăiile
1
art. 294 , este total diferitā, informaăiile obăinute fiind necesare pentru solicitarea autorizārii
prealabile, cerutā de lege pentru începerea urmāririi penale, referatul prin care se constatā
aceste verificāri neavând niciodatā valenăele unui mijloc de probā.
3
Potrivit comunicatului relaăii externe, relaăii cu presa úi protocol (www.ccr.ro), în ziua de
20 ianuarie 2016, Curtea Constituăionalā a admis excepăia de neconstituăionalitate úi a
constatat cā dispoziăiile art. 318 sunt neconstituăionale.
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Capitolul I
DispoziĈii generale
COMENTARIU: Spre deosebire de legea veche, dispoziĈiile
generale se rezumĆ doar la obiectul urmĆririi penale, actele organelor de
urmĆrire penalĆ üi pĆstrarea unor acte de urmĆrire penalĆ. Este de menĈionat cĆ procurorul üi organele de cercetare penalĆ dispun asupra actelor
üi mĆsurilor procesuale numai prin ordonanĈĆ, procurorul soluĈionând
cauza prin ordonanĈĆ sau rechizitoriu, dupĆ caz.

 Art. 285. Obiectul urmāririi penale
(1) Urmārirea penalā are ca obiect strângerea probelor necesare cu
privire la existenăa infracăiunilor, la identificarea persoanelor care au
sāvârúit o infracăiune úi la stabilirea rāspunderii penale a acestora,
pentru a se constata dacā este sau nu cazul sā se dispunā trimiterea
în judecatā.
(2) Procedura din cursul urmāririi penale este nepublicā.

"
Notĉ: DispoziƜiile alin. (1) sunt asemĉnĉtoare celor din legea
veche. Considerĉm deficitarĉ Ɣi amplificatĉ inutil formularea
sintagmei folosite în locul termenului de „fĉptuitori”. DeƔi din
majoritatea noilor prevederi1 s-ar putea înƜelege cĉ fĉptuitorul
este în afara procesului penal, din unele reglementĉri rezultĉ
totuƔi cĉ „fĉptuitor” este Ɣi persoana indicatĉ în actul de sesizare a organelor de urmĉrire penalĉ, între momentul începerii
urmĉririi penale in rem Ɣi momentul dobândirii de cĉtre aceasta
a calitĉƜii de suspect. Astfel, potrivit art. 158 alin. (7) lit. h),
mandatul de percheziƜie trebuie sĉ cuprindĉ numele fĉptuitorului, dacĉ este cunoscut2. De asemenea, conform art. 2521
alin. (5), suma de bani rezultatĉ din valorificarea bunurilor
mobile sechestrate poate fi consemnatĉ pe numele fĉptuitorului, ceea ce presupune cĉ mĉsurile asigurĉtorii au fost
1

A se vedea dispoziăiile art. 104, art. 286 alin. (2) lit. c), art. 310.
Deúi textul se referā úi la suspect sau inculpat, condiăia „dacā este cunoscut” îl poate privi
doar pe fāptuitor, având în vedere cā efectuarea în continuare a urmāririi penale in
personam úi punerea în miúcare a acăiunii penale privesc întotdeauna o anumitā persoanā.

2
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dispuse faƜĉ de acesta. Or, mĉsurile asigurĉtorii pot fi dispuse
numai în cursul procesului penal.
De asemenea, credem cĉ este de prisos sublinierea referitoare
la natura rĉspunderii persoanelor care au sĉvârƔit infracƜiuni,
fiind evident cĉ aceasta este penalĉ.
În alin. (2) se face referire la una dintre trĉsĉturile urmĉririi
penale, arĉtându-se cĉ aceasta este nepublicĉ. Dacĉ, în legea
veche, din aceastĉ trĉsĉturĉ deriva caracterul secret sau relativ
secret al urmĉririi penale, având în vedere cĉ dispoziƜiile art. 94
permit pĉrƜilor Ɣi subiecƜilor procesuali principali consultarea
dosarului Ɣi în cursul urmĉririi penale, dispoziƜia din alin. (2) se
limiteazĉ numai la faptul cĉ urmĉrirea penalĉ se desfĉƔoarĉ
fĉrĉ publicitatea specificĉ fazei de judecatĉ. Aceasta nu înseamnĉ
cĉ materialul dosarului poate fi adus la cunoƔtinƜa publicului,
dispoziƜiile art. 94 alin. (5) Ɣi (8) obligând pĉrƜile, subiecƜii
procesuali principali Ɣi avocaƜii acestora sĉ pĉstreze confidenƜialitatea sau secretul datelor Ɣi actelor de care au luat
cunoƔtinƜĉ cu ocazia consultĉrii dosarului.
În Proiect se prevedea Ɣi cĉ urmĉrirea penalĉ este necontradictorie. Legiuitorul a înlĉturat aceastĉ prevedere, pe bunĉ
dreptate, având în vedere cĉ, în unele situaƜii, apar Ɣi elemente
de contradictorialitate1.
ÂCodul de procedurā penalā anterior: „Art. 200. Obiectul urmāririi
penale. Urmārirea penalā are ca obiect strângerea probelor
necesare cu privire la existenăa infracăiunilor, la identificarea
fāptuitorilor úi la stabilirea rāspunderii acestora, pentru a se
constata dacā este sau nu cazul sā se dispunā trimiterea în
judecatā”.

 Art. 286. Actele organelor de urmārire penalā
(1) Procurorul dispune asupra actelor sau māsurilor procesuale úi
soluăioneazā cauza prin ordonanăā, dacā legea nu prevede altfel.
(2) Ordonanăa trebuie sā cuprindā:
a) denumirea parchetului úi data emiterii;
b) numele, prenumele úi calitatea celui care o întocmeúte;
1

Bunāoarā, în situaăiile în care se dispune asupra māsurilor preventive.
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c) fapta care face obiectul urmāririi penale, încadrarea juridicā a
acesteia úi, dupā caz, datele privitoare la persoana suspectului sau
inculpatului;
d) obiectul actului sau māsurii procesuale ori, dupā caz, tipul soluăiei,
precum úi motivele de fapt úi de drept ale acestora;
e) date referitoare la māsurile asigurātorii, māsurile de siguranăā cu
caracter medical úi māsurile preventive luate în cursul urmāririi;
f) alte menăiuni prevāzute de lege;
g) semnātura celui care a întocmit-o.
(3) Abrogat.
(4) Organele de cercetare penalā dispun, prin ordonanăā, asupra
actelor úi māsurilor procesuale úi formuleazā propuneri prin referat.
Dispoziăiile alin. (2) se aplicā în mod corespunzātor.

"
Notĉ: Spre deosebire de legea veche, care se referea atât la
ordonanƜĉ, cât Ɣi la rezoluƜie, deƔi marginalul art. 203 fĉcea
vorbire numai de „ordonanƜĉ”, legea nouĉ se referĉ expres
numai la ordonanƜĉ, cu toate cĉ marginalul ar lĉsa sĉ se
înƜeleagĉ cĉ textul priveƔte toate actele organelor de urmĉrire
penalĉ.
Din dispoziƜiile alin. (1) Ɣi (4) rezultĉ cĉ organele de urmĉrire
penalĉ nu mai dispun asupra vreunui act prin rezoluƜie1,
ordonanƜa fiind singurul act prin care acestea dispun asupra
actelor Ɣi mĉsurilor procesuale, cu excepƜia cazurilor când,
pentru procuror, legea prevede altfel. În situaƜia în care procurorul rezolvĉ cauza prin trimiterea în judecatĉ a inculpatului,
potrivit art. 327 lit. a), emite rechizitoriu, iar când inculpatul
recunoaƔte comiterea faptei, în condiƜiile art. 478 Ɣi urmĉtoarele, sesizeazĉ instanƜa cu acordul de recunoaƔtere a
vinovĉƜiei, potrivit art. 483.
Alin. (4) prevede expres, spre deosebire de art. 203 alin. (3) din
legea veche, cĉ organele de cercetare penalĉ formuleazĉ
propunerile prin referat.
1

Este discutabilā natura actului prin care se dispune confirmarea rechizitoriului, potrivit
art. 328 alin. (1), de cātre procurorul ierarhic superior. Considerām cā, úi în acest caz,
menăiunea fācutā pe rechizitoriu, „verificat sub aspectul legalitāăii úi temeiniciei”, se face în
baza unei ordonanăe de confirmare a rechizitoriului. Având în vedere cā infirmarea
rechizitoriului se dispune prin ordonanăā, ăinând seama de regula simetriei actelor juridice,
úi confirmarea trebuie fācutā tot printr-o ordonanăā.

TITLUL I. URMąRIREA PENALą | 15
Un element de noutate este folosirea sintagmei de „soluƜionarea cauzelor”, în locul celei de „rezolvare a cauzelor” din
legea veche1, legiuitorul nefiind însĉ consecvent, marginalul
art. 327 fiind intitulat „Rezolvarea cauzelor”. DeƔi termenii de
„soluƜionare” Ɣi „rezolvare” sunt sinonimi, primul este consacrat pentru situaƜiile dezlegĉrii unei cauze de cĉtre instanƜĉ2.
MenƜiunile pe care trebuie sĉ le cuprindĉ o ordonanƜĉ sunt mai
detaliate decât în legea veche. Dacĉ în art. 203 alin. (2) se fĉcea
referire generic la cauza penalĉ, în alin. (2) lit. c) se aratĉ în
concret menƜiunile de identificare ale cauzei3.
ÂCodul de procedurā penalā anterior: „Art. 203. Ordonanăele

organului de urmārire penalā. (1) În desfāúurarea urmāririi
penale, organul de urmārire dispune asupra actelor sau māsurilor
procesuale prin ordonanăā, acolo unde legea prevede aceasta, iar în
celelalte cazuri prin rezoluăie motivatā. (2) Ordonanăa trebuie sā fie
motivatā úi sā cuprindā totdeauna data úi locul întocmirii, numele,
prenumele úi calitatea celui care o întocmeúte, cauza la care se
referā, obiectul actului sau māsurii procesuale, temeiul legal al
acesteia úi semnātura celui care a întocmit-o. Ordonanăa va
cuprinde de asemenea menăiunile speciale prevāzute de lege pentru
anumite acte sau māsuri. (3) Când organul de cercetare penalā
considerā cā este cazul sā fie luate anumite māsuri, face propuneri
motivate”.

 Art. 287. Pāstrarea unor acte de urmārire penalā

(1) Când legea prevede cā un act sau o māsurā procesualā trebuie sā
fie încuviinăatā, autorizatā sau confirmatā, un exemplar al actului
rāmâne la procuror.
(2) În cazurile în care procurorul sesizeazā judecātorul de drepturi úi
libertāăi, judecātorul de camerā preliminarā ori alte autoritāăi prevāzute de lege, în vederea soluăionārii propunerilor ori cererilor
formulate în cursul urmāririi penale, va înainta copii numerotate úi
certificate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe
cele care au legāturā cu cererea sau propunerea formulatā. Organul
de urmārire penalā pāstreazā originalul actelor, în vederea continuārii
urmāririi penale.

1

A se vedea art. 262 din legea veche.
A se vedea art. 391, art. 421, art. 462 etc.
Considerām cā, în cazul dispunerii unor māsuri asigurātorii în stadiul urmāririi penale in
rem, ordonanăa trebuie sā cuprindā úi datele privitoare la persoana fāptuitorului.
2
3
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"
Notĉ: DeƔi, aparent, dispoziƜiile alin. (1) sunt asemĉnĉtoare cu
cele ale art. 205 alin. (1) din legea veche, este de observat cĉ, în
lipsa precizĉrii organului care trebuie sĉ încuviinƜeze, autorizeze
sau sĉ confirme actul sau mĉsura procesualĉ, precum Ɣi a
naturii actului prin care se realizeazĉ aceste operaƜii, înƜelesul
legii noi ar putea fi mult mai amplu1. finând seama de marginalul articolului, credem cĉ interpretarea alin. (1) trebuie sĉ fie
restrictivĉ, norma juridicĉ exprimând mai mult decât a intenƜionat legiuitorul, Ɣi anume pĉstrarea de cĉtre procuror a unui
exemplar al ordonanƜei2 prin care acesta s-a pronunƜat asupra
încuviinƜĉrii, autorizĉrii sau confirmĉrii actului sau mĉsurii
procesuale.
DispoziƜiile alin. (2) au în vedere toate cazurile în care, în cursul
urmĉririi penale, este necesarĉ sesizarea judecĉtorului de
drepturi Ɣi libertĉƜi3, a judecĉtorului de camerĉ preliminarĉ4 ori
a altei autoritĉƜi5.
Spre deosebire de legea veche, întotdeauna originalul actelor
dosarului se pĉstreazĉ de organul de urmĉrire penalĉ,
organului judiciar sau autoritĉƜii sesizate fiindu-i înaintate copii
de pe acestea ori numai de pe unele acte ale dosarului6.
1

În cazul încuviinăārii percheziăionārii, reăinerii sau arestārii unui parlamentar, actul care ar
trebui pāstrat de procuror este hotārârea Camerei din care face parte deputatul sau
senatorul. În cazul autorizārii începerii urmāririi penale împotriva membrilor Guvernului,
s-ar pāstra hotārârea uneia dintre Camere sau decretul Preúedintelui României.
2
Ăinând seama de dispoziăiile art. 286 alin. (1), singurul act prin care procurorul poate
dispune asupra încuviinăārii, autorizārii sau confirmārii unui act sau a unei māsuri
procesuale este ordonanăa.
3
De exemplu, în cazul luārii unor māsuri procesuale date în competenăa judecātorului de
drepturi úi libertāăi. De menăionat cā procurorul trebuie sā procedeze la fel úi în cazul în
care inculpatul a formulat plângere împotriva ordonanăei de luare a māsurilor restrictive de
libertate.
4
Bunāoarā, în cazul redeschiderii urmāririi penale, când, potrivit art. 335 alin. (4), este
necesarā confirmarea judecātorului de camerā preliminarā. Este discutabil dacā, în acest
caz, este necesarā înaintarea de copii de pe dosar, organul de urmārire penalā neavând cum
sā continue urmārirea penalā pânā ce judecātorul de camerā preliminarā nu a confirmat
redeschiderea urmāririi penale.
5
Pentru percheziăionarea, reăinerea sau arestarea deputaăilor úi senatorilor este necesarā,
potrivit art. 72 alin. (2) din Constituăia României, încuviinăarea Camerei din care aceútia fac
parte.
6
De pildā, dacā în cauzā sunt mai mulăi inculpaăi úi propunerea de luare a māsurii arestārii
preventive priveúte numai pe unul dintre inculpaăi, vor fi trimise copii numai de pe actele
care îl privesc pe acest inculpat.
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DispoziƜiile alin. (2) nu sunt imperative, chiar dacĉ termenii
folosiƜi ar lĉsa sĉ se înƜeleagĉ aceasta. Astfel, potrivit art. 242
alin. (6), în cazul formulĉrii de cĉtre inculpat a unei cereri de
revocare sau înlocuire a unei mĉsuri preventive, procurorul
poate înainta judecĉtorului de drepturi Ɣi libertĉƜi dosarul
cauzei sau copie certificatĉ de pe acesta. finând seama de
faptul cĉ prin dispoziƜiile analizate s-a urmĉrit ca desfĉƔurarea
urmĉririi penale sĉ nu fie tergiversatĉ de soluƜionarea
propunerilor ori cererilor formulate, este la latitudinea procurorului de a aprecia, de la caz la caz, care este modalitatea cea
mai adecvatĉ1.
ÂCodul de procedurā penalā anterior: „Art. 205. Pāstrarea unor
acte de urmārire penalā. (1) Când legea prevede cā un act sau o
māsurā procesualā trebuie sā fie încuviinăatā, autorizatā sau
confirmatā de procuror, un exemplar al ordonanăei sau al actului
procesual rāmâne la procuror. (2) În cazurile în care procurorul
înainteazā dosarul cauzei instanăei în vederea soluăionārii propunerilor ori cererilor formulate în cursul urmāririi penale, acesta
sau organul de cercetare penalā pāstreazā copii de pe toate actele
dosarului, în vederea continuārii urmāririi penale. (3) În cazurile în
care, în cursul urmāririi penale, dosarul cauzei este solicitat în
acelaúi timp de instanăe diferite, procurorul înainteazā copii
numerotate úi certificate de grefa parchetului de pe toate actele
dosarului. Organul de urmārire penalā pāstreazā originalul actelor
dosarului, în vederea continuārii urmāririi penale”.

Capitolul II
Sesizarea organelor de urmĆrire penalĆ
COMENTARIU: „Sesizarea organelor de urmĆrire penalĆ” constituie un capitol distinct, structura fiind diferitĆ de aceea din legea veche,
fiind excluse actele premergĆtoare üi inclusĆ instituĈia plângerii prealabile.
Verificarea competenĈei a fost înlocuitĆ cu instituĈia examinĆrii sesizĆrii, cu
o formulare destul de formalistĆ care, în redactarea sa, limiteazĆ posibilitatea unor sesizĆri din oficiu.
1

Este posibil ca, în unele cauze complexe, cu foarte multe volume, sā fie mai scurt timpul
de soluăionare a unei propuneri sau cereri prin trimiterea dosarului cauzei, decât dacā s-ar
copia, numerota úi certifica toate actele dosarului.

