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CUVÂNT ÎNAINTE
Dreptul procesual penal, prin complexitatea problematicii sale, a fost
dintotdeauna şi continuă să fie atractiv pentru orice jurist.
În acelaşi timp, subliniez că intrarea relativ recentă a noilor Coduri,
respectiv Codul penal şi Codul de procedură penală, prin care au fost reglementate
noi instituţii de drept penal şi procesual penal, a provocat numeroase modificări în
ceea ce priveşte aplicarea acestora.
Pornind de la aceste considerente, am apreciat că la acest moment, având
în vedere şi consolidarea legislaţiei europene şi române în domeniu, este utilă
conceperea unei lucrări în care să fie examinate principalele instituţii procesual
penale, cu interpretarea doctrinară şi prezentarea practicii judiciare române şi
europene, precum şi alte probleme legate de aceste subiecte deosebit de
importante, dar sensibile, în acelaşi timp.
Lucrarea urmăreşte, în special, noua configuraţie a instituţiilor, în baza
doctrinei şi a practicii judiciare interne şi internaţionale.
Lucrarea de faţă pune accentul pe sistematizarea materiei, dar poate
constitui şi un punct de plecare pentru ulterioare studii de drept procesual penal.
Punerea în aplicare a Noului Cod de procedură penală, consider că are,
printre altele, şi meritul de a repune în discuţia specialiştilor eventualele aşezări şi
reconsiderări.
Cursul se adresează în primul rând studenţilor, dar şi specialiştilor,
practicienilor în domeniu, precum şi tuturor celor care doresc să cunoască şi să
înţeleagă modul de desfăşurare a procedurii judiciare penale din România.
Autoarea
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Capitolul I
NOȚIUNEA PROCESULUI PENAL ȘI A DREPTULUI
PROCESUAL PENAL
1.1. Definiţia procesului penal
Cei care săvârşesc infracţiuni sunt sancţionaţi de organele competente
(statul) pentru a se restabili ordinea de drept încălcată.
Reacţia societăţii, în general, faţă de cei care încalcă legea penală este
reglementată prin dispoziţiile legii.1
Procesul penal este activitatea desfăşurată de către organele competente cu
participarea părţilor şi a altor participanţi între momentul săvârşirii infracţiunii şi
aplicarea unei sancţiuni penale autorului ei2.
Astfel spus, procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfăşurată
de organele judiciare, cu participarea avocatului, a părţilor şi a subiecţilor
procesuali, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie
infracţiuni, astfel încât orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită
potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere
penală.3
Scopul procesului penal constă în:
 constatarea infracţiunilor;
 tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi de încălcarea legii penale;
 respectarea garanţiilor cuprinse în normele interne şi internaţionale.4
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.).
Conform art. 49, participanţii în procesul penal sunt:
- organele judiciare, şi anume:
 organele de cercetare penală;
 procurorul;
 judecătorul de drepturi şi libertăţi;
 instanţele judecătoreşti.
- avocatul, care asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali;
- părţile – inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente;
G. Stefani, G. Lavasseur, B. Bouloc, Procédure pénale, 21e édition, Dalloz, Paris, 2008, p. 1.
D. Barbu,Principiile procesului penal, Ed.Lumen, Iaşi, 2015, p. 11.
3 I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed. Universul Juridic, 2014,
pp. 11-12.
4 Idem, p. 12.
1
2
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- subiecţii procesuali principali – suspectul şi persoana vătămată;
- alţi subiecţi procesuali – martor, expert, interpret, agent procedural etc.
Procesul penal nu se confundă nici cu justiţia penală care este înfăptuită de
organele judecătoreşti.5
Profesorul I. Neagu spune că „procesul penal este o categorie juridică cu o sferă de
cuprindere mai largă decât activitatea judiciară penală, iar justiţia penală este un segment al
activităţii judiciare penale incluse în procesul penal”.

1.1.1. Trăsăturile procesului penal
a. este o activitate succesivă, fiind conceput ca un complex de acte
succesive şi progresive6 - proces (pro – înainte, cessus – a merge);
b. este o activitate reglementată de lege, potrivit adagiului „nullum judicium
sine lege”, respectându-se principiile care stau la baza procesului penal.
c. la desfăşurarea procesului penal participă organele judiciare, avocatul,
părţile şi subiecţii procesuali.
În faza de urmărire penală, organele judiciare sunt:
- organele de cercetare penală – speciale şi ale poliţiei judiciare, controlând
şi conducând urmărirea penală;
- judecătorul de drepturi şi libertăţi – art. 53C.p.p. soluţionează: cererile,
propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind măsurile
preventive, măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu,
actele procurorului, încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor
speciale de supraveghere, procedura audierii anticipate.
În faza de judecată, organele judiciare sunt:
- judecătorul de cameră preliminară:
 verifică legalitatea trimiterii în judecată;
 verifică legalitatea administrării probelor;
 soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de
netrimitere în judecată;
- procurorul – participare obligatorie;
- instanţele judecătoreşti.
d. activitatea subiecţilor oficiali şi particulari are ca scop constatarea la timp
şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, ceea ce prefigurează un
principiu fundamental al procesului penal – operativitatea.7
Constatarea completă a infracţiunilor impune organelor judiciare, dar şi
celorlalţi subiecţi procesuali obligativitatea de a cerceta toate aspectele legate de
fapta săvârşită şi consecinţele ei.

Art. 126 alin. 1 din Constituţia României potrivit căreia justiţia se realizează prin I.C.C.J. şi prin
celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.
6 I. Dongoroz, p. 7; V. Manzini, Trattato din diritto procesuale penale, Torino, Unione, Tip. Edit.
Torinese, 1931, vol. I, p. 69.
7 I. Neagu, op. cit., p. 17.
5
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- art. 323 – obligaţia procurorului de a constata caracterul complet al
urmăririi penale;
- art. 346 – posibilitatea restituirii la parchet de către judecătorul de cameră
preliminară;
- art. 395 alin. 1 – reluarea cercetării judecătoreşti.

1.1.2. Fazele procesului penal
1.1.2.1. Definiţia fazei procesului penal
Fazele procesului penal reprezintă diviziuni ale acestuia, în care îşi
desfăşoară activitatea o anumită categorie de organe judiciare în îndeplinirea
atribuţiilor ce se înscriu în funcţia lor procesuală şi la finalul cărora se dau anumite
soluţii privind cauza penală.8
În forma tipică, procesul penal are 3 faze:
- urmărirea penală
- judecata
- punerea în executare a hotărârilor penale
Procedura de cameră preliminară, din punctul de vedere al unor autori, la
care achiesăm, este o etapă preliminară fazei de judecată (art. 342 – obiectul acestei
proceduri este verificarea competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, după
trimiterea în judecată.
Organelor judiciare, legea le acordă mai multe funcţii judiciare, astfel,
conform art. 3 alin. 1 C.p.p., există 4 funcţii judiciare:
1 – funcţia de urmărire penală;
2 – funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei în faza de urmărire penală;
3 – funcţia de verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii în judecată;
4 – funcţia de judecată.
Chiar dacă art. 3 alin. 1 C.p.p. nu o reglementează, considerăm că există şi
funcţia judiciară de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti penale, opinie
care este sprijinită şi de dispoziţiile art. 550 C.p.p. şi următoarele.
În faza de urmărire penală, se identifică autorul unei infracţiuni, se folosesc
toate diligenţele pentru prinderea lui şi se administrează probe.
Faza de judecată nu face altceva decât să continue soluţionarea cauzei
penale în consens cu principiile specifice judecăţii: publicitatea,
contradictorialitatea, astfel încât hotărârea instanţei, rămasă definitivă, să exprime
adevărul cu privire la faptă şi la gradul de vinovăţie al autorului constatate în
sancţiunea penală aplicată.9
Faza punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti nu face altceva decât
pune în aplicare hotărârea penală, realizându-se astfel scopul procesului penal.

8
9

Idem, p. 18.
Idem, p. 20.
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