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RIREA PENAL

CAPITOLUL I
URMĂRIREA PENALĂ
Secţiunea I
Consideraţii generale privind urmărirea penală
§ 1. Urmărirea penală – fază distinctă a procesului penal
În cadrul procesului penal, pot fi deosebite anumite func ii procesuale
esen iale, care, laolalt , contribuie la atingerea scopului final al acestei activit i sociale1.
Func iile procesuale se realizeaz în cadrul fazelor procesuale, care
sunt alc tuite dintr-un ansamblu de acte şi m suri procesuale şi procedurale, având de îndeplinit un obiectiv limitat subsumat obiectivului general
al procesului penal.
În fiecare faz procesual sunt rezolvate probleme de a c ror solu ie
depinde trecerea dosarului penal în faza urm toare. Astfel, cu referire la
func iile judiciare exercitate pe parcursul procesului penal, constat m faptul
c func ia de urm rire penal şi func ia de dispozi ie asupra drepturilor şi
libert ilor fundamentale ale persoanei se exercit în cadrul fazei de
urm rire penal , în vreme ce func ia de verificare a legalit ii trimiterii ori
netrimiterii în judecat şi func ia de judecat se realizeaz în cadrul fazei
procesuale a judec ii.
Între fazele sau subdiviziunile procesului penal, urm rirea penal ,
datorit finalit ii şi func iunii sale proprii, ocup un loc deosebit2.
În literatura de specialitate, numeroşi autori au subliniat importan a
urm ririi penale ca faz distinct a procesului penal. Astfel, în unele opinii se
arat , pe bun dreptate, c necesitatea de a contracara activitatea infracional a condus la înfiin area unor organe specializate care s realizeze
anumite activit i specifice într-o faz premerg toare desf şur rii judec ii3.
Existen a fazei de urm rire penal este justificat şi de faptul c , în epoca
modern , se s vârşesc infrac iuni prin folosirea unor procedee şi tehnici noi
tot mai perfec ionate, în numeroase cazuri criminalitatea c p tând caracter
1

Pentru detalii cu privire la func iile judiciare, a se vedea Neagu VI, pp. 18-19.
Dongoroz II, pp. 8-9; Volonciu III, pp. 7-9. Urm rirea penal a fost socotit a fi
sufletul şi temelia procesului penal (Ayrault, L’ordre, formalité et instruction judiciaire, Lyon,
1624, Cartea I, art. 1, nr. 1 şi Cartea III, art. 2,39).
3
Volonciu I, p. 239.
2
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organizat1; toate acestea au impus o preocupare sporit din partea statului
pentru combaterea fenomenului infrac ional.
Astfel, s-a sim it nevoia înfiin rii unor organe specializate în descoperirea infrac iunilor, identificarea şi prinderea infractorilor în vederea trimiterii
lor în judecat 2. Aceste organe au o competen bine determinat prin lege
şi îşi desf şoar activitatea în faza de urm rire penal . În lumina dispozi iilor
Codului de procedur penal în vigoare, urm rirea penal are un con inut şi
o desf şurare riguros limitate la ceea ce este necesar pentru a atinge scopul
acestei faze procesuale şi al procesului penal în general.
Potrivit legii, urm rirea penal se înf işeaz ca o faz obligatorie
pentru desf şurarea procesului penal. Subliniem îns existen a unor ipoteze
în care procesul penal se desf şoar într-o modalitate atipic , în sensul c ,
deşi faza urm ririi penale s-a finalizat printr-o solu ie de netrimitere în judecat , activitatea judiciar penal continu , ca urmare a dispozi iei judec torului de camer preliminar . Astfel, conform art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c),
judec torul de camer preliminar sesizat cu o plângere îndreptat împotriva solu iei de netrimitere în judecat într-o cauz în care s-a dispus
punerea în mişcare a ac iunii penale, admi ând plângerea, poate dispune
începerea judec ii când probele sunt suficiente şi legal administrate în
cursul urm ririi penale. În aceste condi ii, este posibil ca judecarea unei
cauze s debuteze în fa a instan ei de judecat f r ca faza urm ririi penale
s fi fost finalizat prin dispozi ia de trimitere în judecat . Caracterul atipic al
procesului penal în acest caz const în judecarea de c tre instan a unui
dosar penal în condi iile inexisten ei rechizitoriului, ca act procesual de
trimitere în judecat .

§ 2. Obiectul urmăririi penale
Potrivit art. 285 alin. (1), urm rirea penal are ca obiect strângerea
probelor necesare cu privire la existen a infrac iunilor, la identificarea
persoanelor care au s vârşit o infrac iune şi la stabilirea r spunderii penale
a acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun
trimiterea în judecat .
Activit ile ce se realizeaz în cadrul urm ririi penale au un con inut
complex, con inut determinat de specificul problemelor ce se impun a fi
rezolvate în fiecare cauz penal .
Prin „strângerea probelor necesare” se în elege, cum pe bun
dreptate s-a subliniat în literatura de specialitate, atât opera ia de adunare a
probelor, cât şi examinarea şi evaluarea lor, pentru a se constata dac sunt
1
2

p. 19.

A. Dincu, Criminologie, Tipografia Universit ii Bucureşti, 1984, pp. 125-128.
E.V. Ion şeanu, Procedura începerii urmăririi penale, Ed. Militar , Bucureşti, 1979,
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suficiente în vederea lu rii hot rârii privind trimiterea sau netrimiterea cauzei
în judecat 1.
Referirea f cut în lege cu privire la „existenţa infracţiunilor” trebuie
în eleas ca obliga ie a organelor judiciare de a avea în vedere infrac iunile,
indiferent de faza de desf şurare a activit ii infrac ionale. În acest sens,
urmeaz s se în eleag faptul c organele de urm rire penal vor aduna
probe atât atunci când este vorba de o infrac iune consumat , cât şi în cazul
în care infrac iunea a r mas în faza de tentativ .
Prin expresia „identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune”
legiuitorul a dorit s precizeze c , în cadrul urm ririi penale, probele adunate
trebuie s ajute la depistarea persoanelor care au s vârşit fapta penal
(autori, instigatori, complici), în elegând prin aceasta atât stabilirea faptului
c urmarea socialmente periculoas este consecin a unei activit i umane,
cât şi aflarea datelor de identitate ale celui care a s vârşit fapta penal .
Prin expresia „stabilirea răspunderii penale a persoanelor care au
săvârşit infracţiuni” se în elege faptul c probele adunate în cursul urm ririi
penale trebuie s contribuie nu numai la l murirea aspectelor privind fapta
penal , ci ele trebuie s elucideze şi aspectele legate de vinov ia
f ptuitorului, dac acesta poate sau nu s fie subiect al r spunderii penale.
Deşi din con inutul art. 285 alin. (1) nu rezult expres, în obiectul
urm ririi penale se înscrie totuşi şi identificarea victimei infrac iunii, activitate
necesar pentru rezolvarea laturii penale şi a laturii civile a cauzei penale2.
Obliga ia de identificare a victimei infrac iunii rezult şi din analiza atent a
economiei dispozi iilor Codului de procedur penal . Astfel, în art. 327 se
arat c procurorul va rezolva cauza, prin trimitere în judecat , clasare sau
renun are la urm rirea penal , atunci când constat c urmărirea penală
este completă şi există probele necesare şi legal administrate. Or, nu se
poate considera c urm rirea penal este complet în cazul în care nu s-a
f cut identificarea victimei.
Uneori, identificarea victimei se impune pentru a se putea face
identificarea f ptuitorului şi pentru a se face încadrarea juridic a faptei
penale. Sub acest aspect, ni se pare deosebit de relevant un exemplu
men ionat în literatura de specialitate3, exemplu din care rezult faptul c
1

Dongoroz III, p. 140.
Theodoru III, p. 195.
3
E.V. Ion şeanu, op. cit., p. 24. Autorul arat c într-o fântân p r sit din apropierea
cabinei C.F.R. Br det a fost descoperit trunchiul pietrificat al unei persoane. Expertiza
medico-legal a ar tat c trunchiul şi fragmentele osoase examinate apar ineau unei femei în
vârst de circa 20 de ani, de talie mijlocie, p r castaniu-roşcat, care a fost ucis în urm cu
câ iva ani. Pe baza acestor date şi a unor ipoteze ale organului de cercetare (victima a fost
adus acolo de o persoan care cunoştea bine locul în care era situat fântâna p r sit ), s-a
conchis c f ptuitorul locuia în apropiere. Verificând mai multe persoane din partea locului,
b nuite de uciderea femeii, s-a stabilit c acarul de la gara C.F.R. Br det a avut cu câ iva ani
în urm o concubin , care la un moment dat a disp rut, dup care el s-a mutat cu serviciul la
2
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identificarea victimei s-a înscris ca problem principal în obiectul urm ririi
penale cu consecin e deosebite asupra rezolv rii unor aspecte esen iale ale
cauzei penale.
În obiectul urm ririi penale se înscriu, în primul rând, preocup rile
legate de rezolvarea laturii penale; al turi de acestea se înscrie îns şi
activitatea, uneori foarte dificil , privind latura civil a cauzei penale; avem în
vedere situa ii în care ac iunea civil se exercit din oficiu în procesul penal
şi când încadrarea juridic a faptei se poate face, în mod corect, inând
seama şi de întinderea prejudiciului cauzat prin infrac iune1.
Având în vedere c marea majoritate a infrac iunilor se s vârşesc sub
v lul clandestinit ii, descoperirea şi administrarea probelor presupun o
munc de înalt calificare şi m iestrie profesional . Organele de urm rire
penal trebuie s alc tuiasc un plan de urm rire bine fundamentat, adaptat
la particularit ile fiec rui caz în parte2.
Pentru a realiza sarcinile impuse de obiectul urm ririi penale, al turi
de administrarea probelor, organele judiciare pot lua m suri de constrângere cu caracter personal sau real, uneori aceste m suri având caracter
obligatoriu. Astfel, potrivit art. 249 alin. (7), m surile asigur torii sunt
obligatorii în cazul în care persoana v t mat este o persoan lipsit de
capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrâns .
De asemenea, caracter obligatoriu au şi m surile de ocrotire care se
dispun atunci când m sura arest rii preventive a fost luat fa de un
inculpat în a c rui ocrotire se afl un minor, o persoan pus sub interdic ie,
o persoan c reia i s-a instituit tutela sau curatela ori o persoan care,
datorit vârstei, bolii sau altei cauze, are nevoie de ajutor (art. 229).
În vederea realiz rii obiectului urm ririi penale, organele de cercetare
penal şi procurorul îşi concretizeaz activitatea în acte de urm rire penal ,
care pot fi acte procesuale sau de dispozi ie şi acte procedurale prin care
sunt aduse la îndeplinire dispozi iile cuprinse în actele procesuale.
De regul , actele de dispozi ie apar in procurorului. De exemplu:
punerea în mişcare a ac iunii penale, luarea m surii controlului judiciar sau a
m surii controlului judiciar pe cau iune, luarea m surilor asigur torii, suspendarea urm ririi penale, trimiterea în judecat etc. Uneori îns , şi
organele de cercetare penal pot s -şi manifeste voin a printr-un act procesual. Spre exemplu: începerea urm ririi penale, luarea m surii re inerii,
extinderea urm ririi penale, schimbarea încadr rii juridice etc.
Mediaş. De la acesta s-au aflat semnalmentele concubinei, incidentele dintre ei, iar în final c
el a ucis-o pe T.M.
1
Spre exemplificare, determinarea corect a întinderii prejudiciului cauzat prin
s vârşirea infrac iunii de delapidare conduce la re inerea circumstan ei agravante „consecin e
deosebit de grave”, constând în pagube materiale mai mari de 2.000.000 lei, conform
art. 295 C. pen. raportat la art. 309 C. pen.
2
E. Stancu, Criminalistica, Tipografia Universit ii Bucureşti, 1983, vol. II, pp. 7-24.
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În ceea ce priveşte m surile preventive privative de libertate, acestea
se pot dispune pe parcursul urm ririi penale numai de c tre judec torul de
drepturi şi libert i. În aceeaşi categorie, a actelor de dispozi ie plasate în
competen a exclusiv a judec torului de drepturi şi libert i, se mai reg sesc: autorizarea procedeului probator constând în supravegherea tehnic ,
încuviin area efectu rii perchezi iei domiciliare, încuviin area efectu rii perchezi iei informatice, luarea m surii vremelnice de repara ie constând în
restabilirea situa iei anterioare etc.
Actele procedurale, ca acte de urm rire penal , sunt realizate, în
general, de c tre organele de cercetare penal , ca urmare a dispozi iei
procurorului. Spre exemplu: efectuarea perchezi iei domiciliare, cercetarea
la fa a locului, ridicarea silit de obiecte şi înscrisuri, punerea în executare a
supravegherii tehnice, aducerea la îndeplinire a m surilor asigur torii etc.
Uneori, actele procedurale pot fi efectuate de procuror, la dispozi ia judec torului de drepturi şi libert i. Avem în vedere, în acest sens, de exemplu,
punerea în executare a supravegherii tehnice, executarea mandatului de
perchezi ie domiciliar emis de instan în cursul judec ii etc.
Actele de urm rire efectuate (atât actele procesuale, cât şi cele
procedurale) sunt consemnate în înscrisuri procedurale constatatoare,
înscrisuri care trebuie s aib , potrivit legii, o anumit form şi un anumit
con inut.
Dosarele de urm rire penal cuprind o sum de înscrisuri procedurale
constatatoare ce reflect întreaga activitate desf şurat pentru realizarea
obiectului urm ririi penale.

§ 3. Limitele urmăririi penale
În structura procesului penal, urm rirea penal este bine determinat
atât în timp, cât şi sub aspectul activit ilor desf şurate şi a solu iilor care pot
fi dispuse de c tre organele judiciare.
În timp, urm rirea penal îşi are limitele fixate între momentul începerii
urm ririi penale şi momentul rezolv rii cauzei de c tre procuror.
Potrivit art. 305 alin. (2), începerea urm ririi penale se dispune prin
ordonanţă, indiferent de modalitatea de sesizare a organului de urm rire
penal 1 şi f r a distinge între începerea urm ririi penale in rem (numai cu
1

În conformitate cu dispozi iile Codului de procedur penal anterior, momentul
începerii urm ririi penale era marcat prin rezoluţie (în cazul sesiz rii prin plângere sau
denun ) sau proces-verbal (în cazul sesiz rii din oficiu). În mod excep ional, se admitea
posibilitatea începerii urm ririi penale prin ordonanţă, în cazul în care procurorul solu iona un
conflict de competen între organele de cercetare penal . Astfel, prin ordonan a de
solu ionare a conflictului de competen acesta putea dispune şi începerea urm ririi penale.
De asemenea, cu titlu de excep ie, din ansamblul dispozi iilor procesual penale rezulta
posibilitatea începerii urm ririi penale prin proces-verbal în cazul infrac iunilor de audien şi
în procedura de urm rire şi judecare a unor infrac iuni flagrante.
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privire la fapt ) şi începerea urm ririi penale in rem şi in personam (cu
privire la fapt şi la o anumit persoan ).
De asemenea, potrivit art. 360 alin. (2), urm rirea penal mai poate fi
început şi prin declaraţia procurorului, f cut cu ocazia constat rii s vârşirii
unei infrac iuni de audien în cursul şedin ei de judecat 1.
Prin începerea urm ririi penale se creeaz cadrul legal în care
organele de urm rire penal pot desf şura toate activit ile ce se înscriu în
obiectul urm ririi penale.
Momentul final al urm ririi penale este marcat prin rezolvarea cauzei
de c tre procuror şi dispunerea de c tre acesta a unei solu ii de trimitere în
judecat sau, dup caz, de netrimitere în judecat .
Astfel, potrivit art. 327 lit. a), atunci când procurorul constat c au fost
respectate dispozi iile legale care garanteaz aflarea adev rului, c urm rirea penal este complet şi exist probele necesare şi legal administrate,
emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecat , dac din
materialul de urm rire penal rezult c fapta exist , c a fost s vârşit de
inculpat şi c acesta r spunde penal. De asemenea, procurorul poate
dispune renun area la urm rirea penal sau clasarea, prin ordonanţă.
Rechizitoriul şi ordonanţa semnific încheierea urm ririi penale.
Sub aspectul activit ilor care se pot desf şura în cadrul urm ririi
penale, limitele sunt fixate prin îns şi competen a func ional şi material a
organelor de urm rire penal . În acest sens, legea prevede care acte
procesuale şi procedurale dau con inut celor dou forme de competen în
aceast faz a procesului penal.
Dep şirea limitelor sub aspectul competen ei atrage inciden a
sanc iunilor procedurale penale.

§ 4. Trăsăturile caracteristice ale urmăririi penale
4.1. Noţiuni introductive
Având în vedere sarcinile specifice înscrise în obiectul urm ririi
penale, prima faz a procesului penal este disciplinat atât de regulile de
bază ale întregului proces penal, cât şi de anumite dispoziţii specifice. Acest
lucru explic existen a unor tr s turi caracteristice ale urm ririi în raport cu
procedura camerei preliminare, judecata şi punerea în executare a hot rârilor penale.
În literatura de specialitate sunt men ionate ca tr s turi caracteristice
ale urm ririi penale: lipsa de colegialitate a organului de urmărire penală,
subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire penală,
1

Pentru detalii în ceea ce priveşte procedura aplicabil în ipoteza s vârşirii unei
infrac iuni de audien , a se vedea Capitolul II, Dispoziţii generale privind faza de judecată,
§ 9. Constatarea infracţiunilor de audienţă, din prezenta lucrare.
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nepublicitatea activităţilor judiciare, caracterul necontradictoriu expres al
procesului penal în această fază, forma preponderent scrisă a urmăririi
penale1.
Apreciem c numai ultimele patru trăsături pot fi considerate specifice
fazei de urm rire penal , deoarece lipsa de colegialitate a organului care
efectueaz aceast activitate este întâlnit şi în faza de judecat în unele
etape ale desf şur rii acesteia. Astfel, potrivit art. 54 alin. (1) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar , republicat 2, cauzele date în
competen a de prim instan a judec toriei, tribunalului şi cur ii de apel se
judec în complet format dintr-un singur judec tor. În ceea ce priveşte
punerea în executare a hot rârilor judec toreşti penale, lipsa de colegialitate
a organelor care ac ioneaz în aceast etap constituie regula3.
4.2. Subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire
penală
Spre deosebire de faza de judecat în care, potrivit art. 124 alin. (3)
din Constitu ie, judec torii sunt independen i şi se supun numai legii, ceea
ce exclude orice alt subordonare în activitatea de înf ptuire a justi iei4,
desf şurarea urm ririi penale implic respectarea principiului subordon rii
ierarhice. Aceast tr s tur definitorie pentru urm rirea penal presupune
conducerea şi supravegherea de c tre procuror a activit ii organelor de
cercetare penal , pe de o parte, dar şi subordonarea procurorului fa de
procurorul ierarhic superior, pe de alt parte.
Astfel, în cadrul efectu rii urm ririi penale şi în supravegherea
acesteia, procurorii conduc şi controleaz activitatea organelor de cercetare
penal , care sunt obligate s aduc la îndeplinire dispozi iile procurorului în
condi iile legii.
Potrivit art. 303 alin. (2), dispozi iile date de procuror în leg tur cu
efectuarea actelor de cercetare penal sunt obligatorii şi prioritare pentru
organul de cercetare, precum şi pentru alte organe ce au atribu ii prev zute
de lege în constatarea infrac iunilor.
În vederea garant rii subordon rii ierarhice, în lege este reglementat
şi ipoteza neîndeplinirii acestor dispozi ii. Astfel, conform art. 303 alin. (3), în
cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în mod defectuos de c tre organul de
1

Volonciu III, p. 9.
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar , republicat în M. Of. nr. 827 din 13
septembrie 2005.
3
Pentru declanşarea procedurii de punere în executare a hot rârilor judec toreşti
penale r mase definitive, legea (art. 555) arat care sunt sarcinile judec torului delegat cu
executarea; se ocup de aceast activitate deci un singur judec tor.
4
A se vedea, pe larg, în acest sens: M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan,
I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituţia României, comentată şi adnotată, Regia
Autonom „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1992, pp. 278-279.
2

