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C UVÂNT ÎNAINTE
Orice analiză a unui element al procesului penal trebuie
să pornească de la însuşi scopul acestuia, respectiv „procesul
penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a
faptelor care constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care
a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi
nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere
penală”, astfel cum este prezentat chiar de art. 1 C.p.p.
Pentru a-şi atinge scopul, pe parcursul procesului penal
toate procedurile şi măsurile luate de organele judiciare respecta
principiile generale ale dreptului procesual penal, dintre acestea
enumerând legalitatea procesului penal, prezumţia de
nevinovăţie, dreptul la apărare, respectarea drepturilor,
libertăţilor şi demnităţii umane.
Un principiu esenţial, determinant pentru întregul
proces penal, dar şi pentru camera preliminară este principiul
legalităţii procesului penal, dat fiind faptul că însuşi obiectul
camerei preliminare este, conform art. 342 C.p.p. „...verificarea,
după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii
sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării
probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire
penală.”
Astfel, în procedura camerei preliminare, considerată de
unii autori o fază a procesului penal, opinie la care ne raliem,
iar de alţi autori o etapă a fazei de judecată, este verificată
legalitatea activităţii desfăşurate în faza urmăririi penale de către
judecătorul de cameră preliminară, legiuitorul oferindu-i
acestuia o serie de atribuţii specifice de natură a aduce la
îndeplinire scopul acestei etape.
Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care,
în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia: a) verifică
9
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legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; b) verifică
legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor
procesuale de către organele de urmărire penală; c) soluţionează
plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere
în judecată; d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de
lege.
Există unele necorelaţii cu privire la cererea de
strămutare în faza de cameră preliminară, şi anume, între art. 72
alin. 1 – Cererea de strămutare şi efectele acesteia. “(1)
Strămutarea poate fi cerută de părţi sau de procuror. În cursul procedurii
de cameră preliminară nu se poate face cerere de strămutare” si art. 75
alin. 2 - Alte dispoziţii (2) “Prevederile art. 71-74… “(Temeiul
strămutării, Cererea de strămutare şi efectele acesteia,
Procedura de soluţionare a cererii de strămutare, Soluţionarea
cererii)”… se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră
preliminară.”, care ar trebui lamurite de către legiutor, astfel încât
să existe o practică unitară.
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1.1. Consideraţii preliminare
Actualul cod de procedură penală aduce modificări
importante unor instituţii din vechiul cod de procedură penală,
dar consacră şi o serie de instituţii noi, care nu au existat în
legislaţia noastră procesual penală.
Pornind de la aceste considerente, am apreciat că la
acest moment, având în vedere şi consolidarea legislaţiei în
domeniu, este utilă conceperea unei lucrări care să examineze
competenţa judecătorului de cameră preliminară. Lucrarea
urmăreşte noua configuraţie a instituţiilor, şi în special a celei
referitoare la judecătorul de cameră preliminară.
Procesul penal nu se confundă cu activitatea judiciară
în materie penală, deoarece alături de organele judiciare penale
participă părţile, avocatul, subiecţii procesuali (suspectul şi
persoana vătămată), precum şi alţi subiecţi procesuali (organe
de constatare, martorii, experţii etc.)1. Camera preliminară are
ca scop rezolvarea chestiunilor ce ţin de competenţa şi
legalitatea sesizării instanţei, precum şi legalitatea administrării
probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire
penală, asigurându-se că soluţionarea cauzei se va face cu
celeritate.2

Competenţa funcţională
Din această definiţie, rezultă că judecătorul de cameră
preliminară are următoarele competenţe:
 verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de
către procuror;
Denisa Barbu, Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Lumen, Iaşi, 2016,
p.13.
2 M. Udroiu, s.a., Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti, 2015, p.196.
1
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 verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării
actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
 soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de
netrimitere în judecată (clasare)3 sau de neurmărire;4
 soluţionează alte cereri expres prevăzute de lege5.
Judecătorul de cameră preliminară poate dispune şi
măsura obligării provizorii la tratament medical 6 , măsuri
asigurătorii7, având şi alte atribuţii intrinseci desfăşurării unui
proces penal.8
Analiza legalităţii încheierilor de încuviinţare a
percheziţiei informatice, apreciem că intră în competenţa
judecătorului de cameră preliminară.9

1.2. Evoluţia sistemului procedural românesc
Procesul penal cunoaşte faza de cameră preliminară, de
regulă, situată după faza urmăririi penale şi înainte de faza
judecăţii.
Dincolo de modificările de substanţă, procedura
camerei preliminare se plasează din punct de vedere istoric în
succesiunea instituţiei camerei de acuzare prevăzută de art. 279
C.p.p. 1936, care avea competenţa de a dispune trimiterea

Art. 318 C.p.p. a fost declarat neconstituţional prin Decizia CCR nr.23 din
20.01.2016 (M. Of. Nr. 240 din 31 .01.2016).
4 A se vedea art. 340-341 C.p.p.
5 Menţinerea măsurilor preventive; M. Udroiu, s.a., op. cit., p.197.
6 Art. 245 alin.1 C.p.p.
7 Art. 249 C.p.p.
8 A se vedea atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi, N. Volonciu,
s.a., Noul Cod de procedura penala comentat, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2014,
p131.
9 M. Udroiu ş.a., op. cit., p. 490.
3
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inculpatului în faţa Curţii cu Juraţi, atunci când se constata
existenta de probe şi indicii temeinice împotriva inculpatului.10
În momentul actual, procedura camerei preliminare are
o filozofie diferită de instituţia şedinţei pregătitoare prevăzută
în art. 269-279 C.p.p. care a fost în vigoare între anii 1953-1957
şi abrogată prin decretul nr. 473 din 20 septembrie 1957, în
cadrul căreia era realizată o analiză atât a temeiniciei trimiterii în
judecată, cât şi a legalităţii urmăririi penale sau a caracterului
complet al acesteia. Această procedură era nepublică, însă la
aceasta putea participa procurorul şi, în mod excepţional,
învinuitul, dacă instanţa considera necesară prezenţa acestuia.
Ca atare, trimiterea în judecată a învinuitului intră în
competenţa judecătorului care participă în procedura şedinţei
pregătitoare şi deopotrivă, instanţa putea dispune, în urma
şedinţei pregătitoare, restituirea cauzei pentru completarea sau
refacerea urmăririi penale, dacă aceasta nu era completă şi dacă
nu erau respectate dispoziţiile procedurale care garantează
stabilirea adevărului sau clasarea cauzei şi încetarea procesului
penal, dacă reţinea existenţa uneia dintre cauzele de împiedicare
a punerii în mişcare sau exercitării acţiunii penale.11
Judecătorul de cameră preliminară nu este un judecător
de instrucţie astfel cum acesta era prevăzut în legislaţia
procesuală română interbelică sau în cea procesual penală
franceză, neavând competenţe în strângerea probatoriului,
descoperirea autorului infracţiunii sau a participanţilor la
aceasta şi nici cu privire la analiza temeiniciei acuzaţiei sau la
trimiterea în judecată a inculpaţilor.

M. Udroiu, Sinteze şi grile, Procedura penală. Partea specială, Ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2016, p.147.
11 M. Udroiu, op. cit.., p.147.
10
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