PARTICIPANŢII ÎN PROCESUL PENAL ROMÂN

Vasile-Sorin Curpăn

Cosmin-Ştefan Burleanu

CUVÂNT INTRODUCTIV
În cadrul încercărilor noastre pe tărâmul ştiinţelor juridice ne-am
preocupat pană în prezent de analiza unor instituţii juridice aparţinând mai
multor ramuri de drept: Drept constituţional şi instituţii politice, Drept civil
şi Drept penal (partea generală).
În mod inevitabil suntem datori şi totodată onoraţi să analizăm, după
puterile noastre, o institutie fundamentală a Dreptului procesual penal.
Ştiinţa dreptului procesual penal reprezintă o ramura autonomă a
ştiintelor juridice care cuprinde totalitatea cunostinţelor, concepţiilor si
teoriilor referitoare la dreptul procesual penal ca ramură a sistemului de
drept român.
Demersul nostru se cantonează asupra "participanţilor în procesul
penal român". În analiza noastră vom valorifica doctrina de specialitate
publicată in România.
Desigur, nu avem pretenţia unei reuşite depline în realizarea acestui
proiect. Vom încerca însă să abordăm chestiunile teoretice relative la
participanţii în procesul penal român având în vedere şi unele opinii cu
caracter personal.
Elaborarea şi publicarea acestei monografii constituie o excelentă
ocazie de a-mi manifesta întreaga mea consideraţie şi deplinul respect faţă
de dl. prof. univ. dr. Grigore Theodoru, celebru autor în materia Dreptului
procesual penal.
O lacrimă de veşnică aducere aminte, pentru că viaţa este trecătoare,
efemeră, pentru dl. prof. univ. dr. Octavian Loghin, unul dintre marii
penalişti ai ţării noastre si pentru dl. prof. univ. dr. Dumitru Radu,
procedurist doctrinar de referinţă (Drept procesual civil).
Aducem întreaga noastră gratitudine şi admiraţie faţă de profesorii
Tudorel Toader, decanul Facultăţii de Drept din Universitatea "Al. I. Cuza"
din Iaşi, Narcis Giurgiu si Ioana – Maria Michinici.

Reuşita demersului nostru urmează a fi apreciată de cititori.
Monografia se adresează, în principal, studenţilor de la Facultatea de
Drept, dar ea poate fi lecturată şi de juriştii practicieni.

CAPITOLUL I. CHESTIUNI PRELIMINARII
În doctrina juridică penală se aprecizează ca raportul de conflict
(de contradicţie) ia naştere în momentul săvârşirii unei infracţiuni, adică
atunci când este înfrântă o dispoziţie legală imperativă, care incriminează o
faptă întrucât prezintă pericolul social al unei infracţiuni.
Raportul de conflict este rezolvat prin intermediul justiţiei penale.
Aceasta se realizează în cadrul procesului penal prin apariţia unor raporturi
juridice procesual penale având ca subiecţi: organele judiciare penale si
părţile din procesul penal (eventual şi aparătorii acestora).
Ca atare, prin participanţi în procesul penal înţelegem: organele
judiciare penale alcătuite din instanţele judecătoreşti, Ministerul Public si
organele de cercetare penală, părţile care sunt subiecte titulare de drepturi si
obligaţii derivate din exercitarea acţiunii penale şi eventual, exercitarea
acţiunii civile în cadrul procesului penal si apărătorul care în procesul penal
se situează întotdeauna pe pozitia părţii pe care o asistă.
Este posibil ca în procesul penal să intervină şi alti subiecţi procesuali
în locul părţilor. Aceştia sunt: succesorii, reprezentanţii şi substituiţii
procesuali.
Succesorii sunt introduşi în procesul penal în timpul desfăşurării
acestuia, dacă una dintre părţi decedează.
Intervenţia succesorilor prezintă importanţă în soluţionarea laturii
civile din procesele penale.
Art. 21 din c.p.p. prevede:

"(1) Acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale în caz de
deces al uneia din părti, introducându-se în cauză moştenitorii acestuia.
(2) Dacă una dintre părţi este o persoană juridică, în caz de
reorganizare a acesteia se introduc în cauză succesorii în drepturi, iar în caz
de desfiinţare sau dizolvare se introduc în cauză lichidatorii".
Succesorii care intervin în latura civilă a procesului penal devin părţi
prin succesiune.
Aşa fiind, succesorii nu sunt substituiţi procesual şi nici nu sunt
reprezentanţi. Ei nu valorifică drepturile părţilor iniţiale - decedate,
desfiinţate sau dizolvate - deoarece acestea nu mai au calitatea de subiecte
de drept. Succesorii îşi exercită drepturile proprii deoarece ei au înlocuit
părţile iniţiale decedate, desfiinţate sau dupa caz, dizolvate. Ei vor lua
procedura de la momentul introducerii în cauza penală.
Reprezentanţii asigură continuarea activităţii procesuale atunci când
părţile din procesul penal nu pot fi prezente.
Reprezentanţii înlocuiesc părţile, fiind împuternicite să participe la
activitatea procesuală desfăşurată în numele şi în interesul părţii
reprezentate. Ei sunt subiecţi procesuali dar nu devin părţi in procesul penal.
Reprezentarea poate fi legală sau convenţională.
Reprezentarea legală – cum arată şi denumirea este prevăzută în mod
expres de lege. Reprezentantul legal este împuternicit prin efctul legii să
reprezinte partea din procesul penal.
Art. 222 alin (6) din c.p.p prevede:
"Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu , plângerea se face
de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă
poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă".
De asemenea, tot un caz de reprezentere legală este instituit prin
dispoziţiile art. 134 alin (3) c.p.p. : " Când inculpatul este arestat, instanţa
care urmează a efectua comisia rogatorie dispune desemnarea unui apărător
din oficiu, care îl va reprezenta."
Reprezentarea convenţională presupune desfăşurarea unei activităţi
în cadrul procesului penal de către o persoana fizică în temeiul unui mandat
concretizat printr-o procedură specială.
Raporturile dintre partea reprezentată şi reprezentant sunt de natură
contractuală.
De principiu, părţile din procesul penal pot fi reprezentate.
Cu privire la inculpat acesta poate fi reprezentat cu excepţia cazurilor
în care prezenţa sa este obligatorie.
Partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot fi
reprezentate , în faza de judecată.

Reprezentarea judiciară cu caracter convenţional poate fi realizată de
un avocat sau de o persoană fizică ce nu posedă această calitate.
Reprezentantul care nu este avocat nu poate pleda în cauza penală.
Acest drept este recunoscut exclusiv reprezentanţilor care deţin calitatea de
avocaţi.
Substituiţii procesuali îndeplinesc activităţi cu caracter procesual în
nume propriu dar pentru realizarea unui drept aparţinând altui subiect.
Potrivit dispoziţiilor art. 362 c.p.p. soţul inculpatului poate declara
apel în favoarea acestuia. Art. 222 alin. (5) c.p.p. prevede că plângerea se
poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul
major pentru părinţi. Art. 160 (6) alin 1 c.p.p. prevede că cererea de liberare
provizorie poate fi facută de către învinuit sau inculpat, de soţ sau de rudele
apropiate ale acestuia.
În doctrina s-a specificat că substituiţii procesuali beneficiază de o
legitimatio ad processum dar nu au o legitimatio ad causam.

CAPITOLUL II. ORGANELE JUDICIARE PENALE
§1. INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI

Art. 1 alin (1) din Legea nr. 304 din 2004 privind organizarea
judiciară1 prevede că: "puterea judecătorescă se exercită de Înalta Curte de
Casatie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege."
Art. 2 alin (2) din acelaşi act normativ nominalizează instanţele
judecătoreşti din România : Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel,
tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune de personalitate juridică şi
funcţionează în municipiul Bucureşti.
Instanţa supremă este organizată în patru secţii : secţia civilă şi de
proprietate intelectuală, secţia penală, secţia comercială şi secţia de
contencios administrativ şi fiscal. De asemenea, funcţionează completul de 9
judecători si secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie .
Fiecare secţie din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă
recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel.
Sectia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă:
în primă instanţă procesele şi cererile date prin lege în
competenţă de primă instanţă a Înaltei Curti de Casaţie şi
Justiţie,
recursurile, în condiţiile prevăzute de lege,
Completul de 9 judecători soluţionează recursurile şi cererile în
cauzele judecate în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie.
In secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se judecă:
recursurile în interesul legii,
sesizările privind schimbarea jurisprudenţei Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie,
dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României în
vederea efectuării controlului constituţional legilor, anterior
promulgării.
Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se ralizează de:
preşedintele, vicepreşedintele şi de colegiul de conducere a acestei instanţe
judecătoreşti.
Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie reprezintă această
instanţă judecătorească , aflată în vârful piramidei instanţelor de drept
comun în relaţiile interne şi în relaţiile internaţionale.
Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitie este
alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi din 9 judecători aleşi de adunarea
generală a judecătorilor pentru o perioadă de 3 ani.
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Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este
prezidat de preşedinte sau dacă acesta lipseşte de vicepreşedinte.
Completele de judecată ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justitie se
compun din 3 judecători din cadrul aceleaşi secţii.
Completul de 9 judecători este prezidat de preşedintele sau
vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În lipsa acestora
completul poate fi prezidat de un preşedinte de secţie sau de un judecător
desemnat de preşedintele sau de vicepreşedintele Înaltei Curti.
Secţiile unite sunt prezidate de preşedinte, vicepreşedinte sau de un
preşedinte de secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Preşedintele, când participă la judecarea cauzelor, poate prezida orice
complet de judecată din cadrul secţiilor instanţei supreme.
Preşedintii secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pot prezida orice
complet de judecată din cadrul secţiei pe care o conduc.
Judecata în Secţiile Unite se desfăşoară dacă iau parte minimum 2/3
din numărul judecătorilor instanţei supreme.
Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
întregesc sistemul instanţelor judecătoreşti din ţara noastră, alături de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
În circumscripţia unei curţi de apel funcţionează mai multe tribunale
şi tribunale specializate. Curţile de apel beneficiază de personalitate juridică
şi au în componenţa lor mai multe secţii. De asemenea, în cadrul lor
funcţionează unul sau mai multe complete specializate.
Tribunalele au personalitate juridcă, fiind organizate în fiecare judeţ şi
în municipiul Bucureşti.
În circumscripţia tribunalului sunt incluse toate judecătoriile din
judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, după caz.
Şi în cadrul tribunalelor funcţionează secţii şi complete specializate pe
materii.
În domeniile civil, penal, comercial, cauze cu minori şi de familie,
contencios administrativ şi fiscal, conflicte de muncă şi asigurări sociale se
pot înfiinţa tribunale specializate.
Tribunalele specializate nu dispun de personalitate juridică şi
funcţionează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.
Judecătoriile sunt instanţe judecătoreşti fără personalitate juridică
organizate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti.
În raport de volumul de activitate în cadrul judecătoriilor se pot
infiinţa secţii sau complete specializate. Legea privind organizarea judiciară
prevede obligativitatea organizării de secţii sau de complete specializate
pentru minori şi familie.

La curţile de apel, tribunale şi judecătorii se pot înfiinţa secţii
secundare cu activitate permanentă în alte localităţi, avându-se în vedere
volumul de activitate şi complexitatea acesteia.

1. CONDUCEREA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI
Instanţele judecătoreşti sunt conduse de un preşedinte care exercită
atribuţii manageriale.
Preşedinţii curţilor de apel şi ai tribunalelor efectuează coordonarea şi
controlul adminstrării instanţei la care funcţionează precum şi ale instanţelor
din circumscripţie.
La curţile de apel, la tribunal şi la tribunalele specializate preşedintele
este ajutat de 1-2 vicepreşedinţi. La judecătorii, preşedintele poate fi ajutat
de un vicepreşedinte.
Prşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecatoreşti iau măsuri pentru
organizarea instanţelor pe care le conduc şi eventual, a instanţelor din
circumscripţiile acestora.
Ei asigură şi verifică respectarea obligaţiilor statutare şi a
regulamentelor de către judecători şi de către personalul auxiliar de
specialitate.
Preşedinţii instanţelor judecătoreşti desemnează judecătorii care
urmează să îndeplinească şi alte atribuţii decăt cele privitoare la activitatea
de judecată.
La instanţele judecătoreşti unde sunt înfiinţate secţii, acestea sunt
conduse de către un preşedinte de secţie.
Colegiile de conducere statuează asupra chestiunilor cu caracter
general referitoare la conducerea instanţelor de judecată. Ele sunt formate
dintr-un numar impar de membri.
Astfel, la curţile de apel şi la tribunale, colegiul de conducere este
alcătuit din preşedintele instanţei şi un număr de 6 judecători, aleşi pentru o
perioadă de 3 ani, de adunarea generală a judecătorilor.
2. INSTANŢELE MILITARE

Conform dispoziţiilor Legii 304/2004 privind organizarea judiciară,
republicată, în alcătuirea instanţelor militare intră: Curtea Militară de Apel
Bucuresti, Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi tribunalele militare.
La judecarea cauzelor penale, când inculpatul este militar activ,
preşedintele completului de judecată şi procurorul care participă la judecarea
cauzei trebuie să facă parte cel puţin din aceeaşi categorie de grade.
Tribunalele militare funcţionează în municipiile Bucureşti, Iaşi, ClujNapoca şi Timişoara.
Tribunalul militar este condus de un preşedinte ajutat de un
vicepreşedinte.
Colegiul de conducere al tribunalului militar este format din
preşedintele instanţei judecătoreşti şi din doi judecători.
Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti este condus de un preşedinte
ajutat de un vice preşedinte, iar colegiul de conducere al acestei instanţe
judecătoreşti este alcătuit din preşedintele instanţei şi doi judecători.
Curtea Militară de Apel Bucureşti este condusă de un preşedinte ajutat
de un vicepreşedinte. Colegiul de conducere al acestei instanţe judecătoreşti
este format din preşedinte şi doi judecători.
3. COMPUNEREA COMPLETELOR DE JUDECATĂ
În literatura juridică procesual-penală noţiunile "instanţă
judecătorească" şi "instanţă de judecată" au semnificaţii diferite, distincte.
Astfel, "instanţa judecătorească" constituie o instituţie din cadrul
sistemului organelor judecătoreşti din România.
Instanţă judecătorescă este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, o curte
de apel, un tribunal, un tribunal specializat sau o judecătorie.
"Instanţa de judecată" indică completul de judecată investit cu
soluţionarea unei cauze penale determinate.
În cadrul unei instanţe judecătoreşti funcţionează mai multe instanţe
de judecată, adică mai multe complete de judecată.
Codul de procedură penală utilizează termenul de intanţă atât cu
sensul de instanţă judecătorească cât şi cu sensul de instanţă (complet) de
judecată.
Art. 292 alin (1) prevede că: "Instanţa judecă în complet de judecată, a
cărui compunere este cea prevăzută de lege".
Art. 300 alin (1) c.p.p. dispune: "Instanţa este datoare să verifice din
oficiu, la prima înfăţişare, regularitatea actului de sesizare".
În ambele cazuri, prin notiunea de "instanţă" se înţelege completul de
judecată investit cu soluţionarea cauzei penale.

Există însă prevederi in Codul de procedură penală în care termenul
de "instanţă" este utilizat în sensul de instituţie componentă a sistemului
organelor autorităţii judecătoreşti.
Art. 367 c.p.p. prevede în alin (1) : "Cererea de apel se depune la
instaţa a cărei hotărâre se atacă". Evident este vorba despre depunerea cererii
la judecătorie sau la tribunal.
Compunerea completelor de judecată (a instanţei de judecată) nu
trebuie confundată cu constituirea "instanţei de judecată".
Constituirea instanţei presupune prezenţa completului de judecată şi
participarea procurorului de şedinţă şi a grefierului de şedinţă. Ea priveşte
alcătuirea instanţei în toată complexitatea sa.
Colegiile de conducere ale instanţelor judecătoreşti stabilesc
compunerea completelor de judecată.
Compunerea completelor de judecată constă în nominalizarea
judecătorilor care urmează să soluţioneze cauzele, la termenele stabilite.
Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a
judecătoriei, a tribunalului sau a curţii de apel se judecă în complet
monocratic, cu excepţia cauzelor privind conflictele de muncă şi de asigurări
sociale.
Apelurile se judecă în complet colegial format din 2 judecători, iar
recursurile se soluţionează tot în complet colegial format din 3 judecători.
În ipoteza completului colegial format din 2 judecători, dacă membrii
completului nu cad de acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunţa,
procesul se judecă din nou în complet de divergenţă.
Completul de divergenţă se constituie prin includerea în completul de
judecată, a preşedintelui sau vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de
secţie ori a judecătorului din planificarea de permanenţă.
Ce se întâmplaă dacă nu sunt respectate prevederile legale referitoare
la alcătuirea completelor de judecată ?
Dispoziţiile art. 197 alin.(2) c.p.p. dispun: "dispoziţiile relative la la
competenţa după materie sau după calitatea persoanei, la sesizarea instanţei,
la compunerea acesteia ... sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii..." . Este
vorba despre sancţiunea nulităţii absolute care nu poate fi înlăturată în nici
un mod şi care poate fi invocată în orice stare a procesului şi se ia în
considerare chiar din oficiu.
S-a acreditat teza conform căreia formarea completului dintr-un
număr mai mic sau mai mare (diferit) de judecători, atrage sancţiunea
nulităţii absolute doar dacă completul nelegal format a soluţionat cereri, a
admis sau a respins probe, a audiat părţi sau martori.

Jurisprudenţa a statuat că deşi completul de judecată a fost greşit
compus, dacă nu au fost încuviinţate probe şi dacă nu s-au luat măsuri
procesuale , nu intervine sancţiunea nulităţii absolute, nefiind incidente
dispoziţiile art. 197 alin (2) c.p.p.2
Avem îndoieli în legătură cu acest punct de vedere atât timp cât
nulitatea absolută nu poate fi în nici un mod înlăturată. Orice interpretare
permisivă s-ar îndepărta de la spiritul şi voinţa legiuitorului, deoarece ar
adăuga la lege, fapt cu desăvârşire inadmisibil.

§2. MINISTERUL PUBLIC
În cadrul activităţii judiciare Ministerul Public reprezintă interesele
generale ale societăţii şi apără ordinea de drept precum şi drepturile şi
libertăţile cetăţenilor.
Această autoritate publică îşi exercită atribuţiile în temeiul legii, fiind
condusă de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.
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1. PRINCIPIILE ÎN TEMEIUL CĂRORA MINISTERUL PUBLIC
ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA
Art. 62 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,
republicată, prevede în alin. (2) că " procurorii îşi desfăşoară activitatea
potrivit principiilor legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic, sub
autoritatea Ministerului Justiţiei, în condiţiile legii."
Principiul legalităţii implică desfăşurarea întregii activităţi a
procedurilor în temeiul dispoziţiilor legale.
Acest principiu nu trebuie confundat cu activitatea de supraveghere
generală a legalităţii desfăşurată în perioada regimului socialist totalitar de
fostele organe ale procuraturii.
Cum întregul proces penal se fundamentează pe lege este evident că
activitatea cu caracter judiciar desfăşurată de membrii Ministerului Public cu
observarea şi aplicarea strictă a dispoziţiilor legale .
O precizare se mai impune : Ministerul Public reprezintă interesele
generale ale societăţii exclusiv în activitatea judiciară.
Principiul imparţialităţii se afla în strânsă corelaţie cu principiul
legalităţii, derivând practic din acesta.
Reprezentanţii Ministerului Public sunt obligaţi să intervină de fiecare
dată când un subiect de drept a încălcat prescripţiile legii penale.
Procurorii exercită acţiunea penală care prin natura ei este o acţiune
publică. Aceştia utilizează funcţia de acuzare dar atitudinea lor trebuie să fie
obiectivă, echidistantă.
Procurorii trebuie să desfăşoare activitatea în plan judiciar numai în
temeiul dispoziţiilor legale.
Principiul controlului ierarhic realizează esenţiala diferenţă de statut
între magistraţii judecători şi magistraţii procurori.
De asemenea, acest principiu apropie instituţia Ministerului Public de
modul de organizare şi funcţionare a autorităţii executive.
Controlul ierarhic implică aptitudinea organelor superioare de a da
dispoziţii obligatorii în raport cu organele ierarhic subordonate.
Procurorii din fiecare parchet sunt subordonaţi conducătorului acelui
parchet. Conducătorul unui parchet se subordonează conducatorului
parchetului ierarhic superior din aceeaşi circumscripţie.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie sau procurorii generali ai parchetelor de pe langă curţile de apel
pot exercita controale asupra procurorilor din subordine, fie în mod direct,
fie prin intermediul unor procurori anume desemnaţi.

Ministerul justiţiei are aptitudinea de a exercita controlul asupra
procurorilor prin intermediul unor procurori desemnaţi de procurorul general
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către
ministerul justiţiei.
Controlul constă în verificarea eficienţei manageriale, a modului în
care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi în care se desfăşoară
raporturile de serviciu cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în
lucrările de competenţa parchetelor.
Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror în cursul
urmăririi penale şi soluţiile adoptate.
Aceste dispoziţii trebuie interpretate în lumina dispoziţiilor art. 3 alin
(1) din Legea nr. 303/2004, republicată, în care se prevede :"procurorii
numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt
independenţi, în condiţiile legii."

2. ORGANIZAREA MINISTERULUI PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează
activitatea parchetelor din subordine. Această unitate dispune de
personalitate juridică , fiind condusă de un procuror general ajutat de un
prim-adjunct şi de un adjunct.
În activitatea sa procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie este ajutat de 3 consilieri.
Procurorul general de al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie reprezintă Ministerul Public în raport cu toate celelalte
autorităţi publice, cu persoanele fizice şi persoanele juridice precum şi în
relaţiile internaţionale.
Procurorul general de al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie participă la şedinţele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în

Secţiile Unite. El poate participa la orice complet al instanţei supreme dacă
consideră necesar.
Prim –adjunctul sau adjunctul ori un alt procuror poate fi delegat să
participe în locul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, la şedinţeloe instanţei supreme, în secţiile unite.
În atribuţiunile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte intră şi desemnarea procurorilor care participă la şedinţele Curţii
Constituţionale.
Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în structură
secţii, conduse de procurori şefi, ajutaţi de adjuncţi. În cadrul secţiilor
funcţionează servicii şi birouri conduse de procurori şefi.
În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
funcţionează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism precum si Direcţia Naţională Anticorupţie.
Legea pentru organizarea judiciară menţionează detaliat condiţiile şi
modalitatea de numire a procurorilor în cadrul Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate organizată şi Terorism (art. 75 alin (2) – (13)
din Legea 304/2004, republicată).
Sunt prevăzute de asemenea, modul de funcţionare, structura şi
organizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Asupra celor două direcţii din cadrul Parchetului de pe langă Înalta
Curte de Casaţie si Justiţie vom insista intr-un paragraf distinct.
PARCHETELE DE PE LÂNGĂ CURŢILE DE APEL,
TRIBUNALE, TRIBUNALE PENTRU MINORI ŞI FAMILIE ŞI
JUDECĂTORII
Parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe langă
tribunale au personalitate juridică.
Parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie şi
parchetele de pe lângă judecătorii nu dispun de personalitate juridică.
Parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă
tribunale au în structură secţii. În cadrul secţiilor pot funcţiona servicii şi
birouri.
Parchetele de pe lângă curţile de apel au în structură şi câte o secţie
pentru minori şi familie.
În raport cu numărul, natura şi complexitatea cauzelor la unele
parchete de pe lângă judecătorii pot funcţiona secţii maritime şi fluviale.

CONDUCEREA PARCHETELELOR DE PE LÂNGĂ CURŢILE
DE APEL, TRIBUNALE, TRIBUNALE PENTRU MINORI ŞI FAMILIE
ŞI JUDECĂTORII
Parchetele de pe lângă curţile de apel sunt conduse de către procurori
generali.
Parchetele de pe lângă tribunale, tribunale pentru minori şi familie şi
cele de pe lângă judecătorii sunt conduse de prim-procurori.
Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi primprocurorii parchetelor de pe lângă tribunale coordonează şi controlează
administrarea parchetului unde funcţionează şi administrarea parchetelor
subordonate din cadrul circumscripţiei.
Prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunalele pentru minori şi
familie precum şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă judecătorii
exercită atribuţii de administrare a parchetului.
La parchetele de pe lângă curţile de apel pot funcţiona 1-2 procurori
generali adjuncţi ; la parchetele de pe lângă tribunale pot funcţiona 1-2
prim-procurori adjuncţi.
La parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie şi la
parchetele de pe lângă judecătorii poate funcţiona un prim-procuror adjunct.
Secţiile şi serviciile sau birourile parchetelor de pe lângă instanţe sunt
conduse de către procurori şefi.
În cadrul fiecărui parchet funcţionează colegii de conducere.
Componenţa colegiilor de conducere este identică cu cea de la instanţele
judecătoreşti.
PARCHETELE MILITARE
Funcţionează pe lângă fiecare instanţă militară.
Conducerea parchetelor militare este asigurată de către prim-procurori
militari ajutaţi de către un prim-procuror militar adjunct. Teza se referă la
Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi la
parchetele militare de pe lângă tribunalele militare.
Parchetul militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti este
condus de un procuror general militar ajutat de un procuror general militar
adjunct.
Parchetele militare dispun de organe de cercetare penală puse în
serviciul lor.
Procurorii militari conduc şi supraveghează activitatea de cercetare
penală a organelor de cercetare penală speciale.

Dacă inculpatul este militar activ, procurorul militar care efectuează
urmarirea penală trebuie să facă parte cel puţin din aceeaşi categorie de
grade.
În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
funcţionează secţii sau servicii de combatere a infracţiunilor săvârşite de
militari.

3.ATRIBUŢIILE MINISTERULUI PUBLIC
Procurorii din cadrul Ministerului Public exercită următoarele
atribuţii:
 efectuează urmărirea penală în cazurile şi în condiţiile
prevăzute de lege şi participă, potrivit legii, la soluţionarea
conflictelor prin mijloace alternative,
 conduc şi supraveghează activitatea de cercetare penală a
poliţiei judiciare şi a altor organe de cercetare penală,
 sesizează instanţele judecătoreşti pentru judecarea cauzelor
penale, potrivit legii,
 exercită acţiunea civilă, in cazurile prevăzute de lege,
 participă, în condiţiile legii, la şedinţele de judecată,
 exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în
condiţiile prevăzute de lege,
 apără drepturile şi interesele legitime ale minorilor, ale
persoanelor puse sub interdicţie, ale dispăruţilor şi ale altor
persoane, în condiţiile legii,
 acţionează pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, sub
coordonarea ministrului justiţiei, pentru realizarea unitară a
politicii penale a statului,
 studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea,
elaborează şi prezintă ministrului justiţiei propuneri în vederea
eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei
în domeniu,
 verifică respectarea legii la locurile de deţinere preventivă,
 exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege.
Analiza detaliată a fiecărei dintre atribuţiile Ministerului Public
excede cercetărilor noastre.Trebuie însă să remarcăm faptul că prin natura

atribuţiilor sale Ministerul Public desfăşoară o activitate cu caracter
complex.
Dată fiind încadrarea Ministerului Public în cadrul "puterii"
judecătoreşti de către Constituţia României, în mod firesc această autoritate
publică se manifestă preponderent în activitatea judiciară, cum de altfel este
şi firesc.
În doctrina juridică au fost afirmate mai multe puncte de vedere
privitoare la natura juridică a Ministerului Public.
Unii doctrinari apreciază că procurorii sunt incluşi în puterea
executivă3.
Alţi autori apreciază că Ministerul Public constituie o parte a
autorităţii judecătoreşti, asa cum de altfel prevede şi legea fundamentală a
ţării4.
Considerăm că instituţia Ministerului Public prezintă o natură juridică
duală : atât executivă cât şi judecătorească. Detalierea acestei teze este o
chestiune de ordin constituţional.
Totuşi, noţiunea de Minister Public provine din expresia "manus
publica" care indică forţa executivă a statului.
Pe lângă aspectul terminologic, care este un aspect formal, Ministerul
Public fiind constituit din procurori se află sub autoritatea organului de vârf
al executivului, prin intermediul ministeruluzi justiţiei.
Relativa dependenţă a Ministerului Public în raport cu ministerul
justiţiei constituie un argument serios în favoarea tezei naturii duale a acestei
autorităţi publice.
Ministerul Public nu face parte efectiv din autoritatea executivă , iar
procurorii nu sunt simpli funcţionari publici, ei beneficiind de calitatea de
magistraţi.

§3. MAGISTRAŢII
Art. 1 din Legea 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor
şi procurorilor, prevede: "Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată
de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării
3
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intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor
şi libertăţilor cetăţenilor".
Magistraţii sunt judecătorii şi procurorii din cadrul tuturor instanţelor
şi a parchetelor din România.
Judecătorii, respectiv procurorii, deşi în mod indubitabil sunt
magistraţi, beneficiză de statute distincte.
Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili în
condiţiile prevăzute de Legea 303/2004, republicată.
Judecătorii inamovibili pot fi mutaţi prin transfer, delegare, detaşare
sau promovare, numai cu acordul lor şi pot fi suspendaţi sau eliberaţi din
funcţie în condiţiile prevăzute de lege.
Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie
imparţiali.
Procurorii numiţi de şeful statului se bucură de stabilitate şi sunt
independenţi, în condiţiile legii.
Procurorii care se bucură de stabilitate, deci sunt definitivi, pot fi
mutaţi prin transfer, detaşare sau promovare, numai cu acordul lor.
Procurorii pot fi delegaţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile
prevăzute de lege.
Funcţiile de judecător şi procuror (de magistraţi) sunt incompatibile
cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din
învăţământul superior, precum şi a acelor de instruire din cadrul Institutului
Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri.
Este instituită obligaţia magistraţilor de a declara pe propria
răspundere dacă soţul , rudele sau afinii până la gradulal IV-lea inclusiv,
exercită o funcţie sau desfăşoară o activitate juridică ori activităţi de
investigare sau cercetare penală.
Magistraţii sunt obligaţi, de asemenea, să facă o declaraţie autentică,
pe propria răspundere, referitoare la apartenenţa sau neapartenenţa ca agent
sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică.
Este instituită interdicţia magistraţilor de a fi lucrători operativi,
inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serivciilor de informaţii.
În acest sens magistraţii vor da o declaraţie autentică, pe proprie
răspundere, sub sancţiune penală, în fiecare an.
Alte interdictii privitoare la magistraţi – judecători si procurori – se
referă la:
 desfăşurarea de activităţi comerciale, direct sau prin persoane
interpuse,
 desfăşurarea de activităţi cu caracter de arbitraj în litigiile
civile, comerciale sau de altă natură,

 dobândirea calităţii de asociat sau de membru în organele de
conducere, administrare sau control la societăţi civile,societăţi
comerciale, bănci, societăţi de asigurarea, etc.,
 obţinerea calităţii de membru al unui grup de interes economic.
Magistraţilor le este interzis să facă parte din partide sau formţiuni
politice sau să desfăşoare ori să participe la activităţi cu caracter politic. Ei
nu trebuie sa îşi exprime, în orice mod, convingerile politice.
Magistraţii judecători şi magistraţii procurori nu trebuie să îşi exprime
public opinia cuprivire la procesele aflate în desfăşurare sau cu privire la
cauzele cu care a fost sesizat parchetul.
Ei nu pot da consultaţii în chestiuni litigioase, chiar dacă procesele
respective se află pe rolul altor instanţe sau parchete decât acelea unde îşi
desfăşoară activitatea.
Există şi alte cauze de incompatibilitate, legate strict de activitatea
judiciară, referitoare în principal la magistraţi. Acestea sunt prevăzute în
codul de procedură penală:
 judecătorii care sunt soţi, rude sau afini între ei, până la gradul
al IV-lea inclusiv, nu pot face parte din acelaşi complet de
judecată,
 judecătorul care a luat parte la soluţionarea unei cauze nu mai
poate participa la judecarea aceleiaşi cauze intr-o cale de atac
sau la judearea cauzei după desfiinţarea hotărârii cu trimitere in
apel sau după casare cu trimitere în recurs,
 judecătorul care si-a exprimat anterior părerea cu privire la
soluţia care ar putea fi dată într-o cauză nu mai poate participa
la judecarea respectivei cauze penale,
 judecătorul este incompatibil dacă: a pus în mişcare acţiunea
penală sau a dispus trimiterea în judecată ori a pus concluzii în
calitate de procuror la instanţa de judecată, a soluţionat
propunerea de arestare preventivă sau de prelungire a arestării
preventive în cursul urmăririi penale, a fost reprezentant sau
aparător al vreuneia din parţi, a fost expert sau martor, daca
există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice
formă, el , soţul sau vreo rudă apropiată;dacă soţul, ruda sau
afinul său până la gradul IV includiv a efectuat acte de urmarire
penală, a supravehegheat urmărirea penală, a soluţionat
propunerea de arestare preventivă ori de prelungire a arestării
preventive, în cursul urmăririi penale; dacă este soţ, rudă sau
afin, până la gradul IV inclusiv cu una dintre părţi sau cu
avocatul ori mandatarul acesteia;dacă există duşmănie între el,

soţul sau una dintre rudele sale pana la gradul IV inclusiv şi una
dintre părţi, soţul sau rudele aceteia până la gradul al III-lea
inclusiv ; dacă a primit liberalităţi de la una dintre părţi,
avocatul sau mandatarul acesteia.
 Judecătorul este incompatibil de a participa la judecarea unei
cauze în căile de atac, atunci cand soţul, ruda ori afinul sau până
la gradul IV inclusiv a participat ca judecător sau procuror, la
judecarea aceleiaşi cauze.
Cazurile de incompatibilitate menţionate anterior se aplică, în marea
lor majoritate şi procurorilor, persoanelor fizice care efectuează cercetare
penală şi grefierului de şedinţă.
Procurorul care a participat , în calitate de judecator la soluţionarea
cauzei în primă instanţă nu poate pune concluzii la judecarea aceleiaşi cauze
penale în căile de atac.
Judecătorul sau procurorul (magistratul) incompatibil trebuie să
declare preşedintelui instanţei sau procurorului ierarhic superior că se obţine
de a participa la desfăşurarea procesului penal. În mod obligatoriu
magistratul va indica cazul de incompatibilitate pe care se întemeiază
cererea de abţinere.
Dacă magistratul care se află într-un caz de incompatibilitate nu a
făcut declaraţie de abţinere oricare dintre părţile din procesul penal îl poate
recuza de îndată ce a luat la cunoştinţă de existenţa respectivului caz de
incompatibilitate.
Analiza deteliată a cazurilor de incompatibilitate precum şi procedura
abţinerii şi cea a recuzării magistraţilor nu intră în preocupările noastre, la
redactarea acestei monografii 5.
Incompatibilităţile şi interdicţiile privind pe magistraţi au rolul de a
creiona statutul judecătorilor şi al procurorilor.
Instituirea incompatibilităţilor şi al interdicţiilor are menirea de a
"acorda" magistraţilor probitatea morală necesară în vederea soluţionării
cauzelor penale.
Icompatibilităţile determină o manifestare obiectivă şi imparţială a
magistraţilor în desfăşurarea activităţilor judiciare.
Tot referitor la magistraţi, la statutul acestora, trebuie subliniată
importanţa condiţiilor de selecţionare, a modului de investire în funcţie şi
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asigurarea independenţei şi a imparţialităţii prin statutul disciplinar al
acestora6.
Cu privire la raporturile dintre cele două categorii de magistraţi am
făcut anumite precizări într-o lucrare recent publicată. În consecintă nu vom
reveni asupra acestor chestiuni.7
O chestiune de terminologie trebuie, credem noi, explicată. Dacă
Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească , republicată, a
reintrodus şi a utilizat noţiunea de magistrat, Legile nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată si Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, republicată, evită oarecum utilizarea acestei
notiuni.
Reiterăm unele argumente expuse în lucrări anterioare pentru
suţinerea punctului de vedere materializat în existenţa pe mai departe a
"corpului magistraţilor" .
În primul rând sunt prevederile constiţuţionale care utilizează în mod
expres termenul de "magistrat".
În al doilea rând Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicată, în dezvotarea unor prevederi constituţionale,
utilizează această noţiune ( art. 14 alin (2) din lege).
În al treilea rând Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, defineşte magistratura în art. 1:" Magistratura
reprezintă o activitate judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii
justiţiei şi de procurori în scopul aparării intereselor generale ale societăţii, a
ordinii de drept, precum şi a drepturtilor şi libertăţilor cetăţenilor".
Credem că voinţa legiuitorului cu ocazia amendării Legilor 303/2004
şi 304/2004 a fost aceea de a evidenţia particularităţile şi diferenţele dintre
statutul judecătorilor şi respectiv statutul procurorilor.
Acest impuls a pornit chiar de la textele constituţionale care tratează şi
reglementează distinct statutul procurorilor în raport cu statutul
judecătorilor.
Nici pe departe legiuitorul nu a urmărit – cum au apreciat unii
doctrinari- suprimariea calităţii de magistrat, recunoscută atât judecătorilor
cât şi procurorilor. De altfel, nu ar fi fost posibil, notiunea fiind utilizată în
legea fundamentală a ţării noastre.
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§4. ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ
Art. 201 c.p.p. menţionează în alin 2 : "Organele de cercetare panală
sunt:
a) organele de cercetare ale poliţiei judiciare;
b) organele de cercetare speciale."
Ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare funcţionează lucrători
specializaţi din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, desemnaţi
nominal de ministrul internelor şi reformei administrative, cu avizul conform
al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.
Organele de cercetare ale poliţiei judiciare îşi desfăşoară activitatea
sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casatie şi Justiţie.
Retragerea avizului conform al procurorului general de pe lângă Înalta
Curte conduce la încetarea calităţii de lucrător în cadrul poliţiei judiciare.
Cercetarea penală se efectuează de organele de cercetare ale poliţiei
judiciare, pentru orice infracţiune care nu este dată în mod obligatoriu în
competenţa altor organe de cercetare penală.
Poliţia judiciară este constituită din ofiţeri şi agenţi de poliţie,
specializaţi în efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor, de
strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de cercetare
penală.
Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt organizate şi
funcţionează în structura aparatului central al Ministerului Internelor si
Reformei Administrative, în structura Inspectoratului General al Poliţiei
Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi a unităţilor
teritoriale ale acestora8.
Lucrătorii de poliţie judiciară din structurile teritoriale îşi îndeplinesc
atribuţiile, în mod nemijlocit, sub autoritatea şi controlul prim-procurorilor
parchetelor de pe lânga judecătorii şi tribunale, corespunzător arondării
acestora.
Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel îşi
exercită autoritatea şi controlul nemijocit asupra lucrătorilor de poliţie
judiciară din circumscripţia curţii de apel.
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Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie îşi exercită autoritatea şi controlul direct sau prin procurori
desemnati asupra organelor de poliţie judiciară din întregul teritoriu.
Art. 208 alin (1) c.p.p. menţionează organele de cercetare speciale.
Acestea sunt următoarele:
1. ofiţerii anume desemnaţi de către comandanţii unităţilor
militare, pentru militarii în subordine . Cercetarea poate fi
efectuată şi personal de către comandanţi;
2. ofiţeriii anume desemnaţi de către şefii comenduirilor de
garnizoană, pentru infracţiunile săvârşite de militari în afara
unităţilor militare. Cercetarea poate fi efectuată şi personal
de şefii comenduirilor de garnizoană.
3. Ofiţerii anume desemnaţi de către comandanţii centrelor
militare, pentru infracţiunile de competenţa instanţelor
militare, săvârşite de persoane civile în legătură cu
obligaţiile lor militare. Cercetarea poate fi efectuată şi de
către comandanţii centrelor militare.
4. Ofiţerii poliţiei de frontieră anume desemnaţi pentru
infracţiunile de frontieră;
5. Căpitanii porturilor pentru infracţiunile contra siguranţei
navigaţiei pe apa şi contra disciplinei şi ordinii la bord,
precum şi pentru infracţiunile de serviciu sau în legătură cu
serviciul, prevăzute în Codul Penal, săvârşite de personalul
navigant al marinei civile, dacă fapta a pus sau ar fi putut
pune în pericol siguranţa navei sau a navigaţiei.
Organele de cercetare specială prevăzute la punctele 1-3 efectuează în
mod obligatoriu cercetarea penală.
Organele de cercetare penală joacă un rol determinant în descoperirea
infracţiunilor, identificarea şi cercetarea făptuitorilor .
Ele încep urmărirea penală, administrează probe în dovedirea
vinovăţiei, efectuează acte procedurale (cercetarea la faţa locului,
reconstituirea).
Poliţiştii care nu fac parte din organele de cercetare penală ale poliţiei
judiciare au dreptul şi obligaţia de a efectua acte de constatare a săvârşirii
infracţiunilor, încunoştiintând despre acest aspect imediat, procurorul sau
organele de cercetare ale poliţiei judiciare, înaintându-le totodată actele de
constatare efectuate.
Se mai impune o precizare în legătură cu competenţa organelor de
cercetare penală speciale.

Organele de cercetare speciale penale militare sunt singurele organe
care au competenţă exclusivă în legătură cu efectuarea cercetării penale. Aşa
fiind, ofiţerii poliţiei de frontieră şi căpitanii porturilor, deşi sunt organe de
cercetare penală speciale nu dispun de competenţa exclusivă de a efectua
cercetarea penală. In aceste cazuri cercetarea penală poate fi efectuatăşi de
către organele de cercetare ale poliţiei judiciare, (care sunt organe de
cercetare penală de drept comun în raport cu organele de cercetare penală
seciale).

§5. DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE. DIRECŢIA DE
INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ ŞI TERORISM
1. DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
Este reglementată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
43/20029, aprobată cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.
503/200210.
Direcţia Naţională Anticorupţie a luat fiinţă prin reorganizarea
Parchetului Naţional Anticorupţie.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie conduce Direcţia Naţională Anticorupţie prin intermediul
procuroruloui sef al acestei direcţii.
D.N.A este independentă în raport cu instanţele judecătoreşti şi
parchetele de pe lângă acestea, precum şi cu celelalte autorităţi publice,
având urmatoarele atribuţii:
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 Efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute de codul de
procedură penală, de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, pentru
infracţiunile prevăzute de aceasta şi sunt în competenţa D.N.A;
 Conduce, supraveghează şi coordonează actele de cercetare
penală, efectuate din dispoziţiile procurorului de către ofiţerii
de poliţie judiciară aflaţi sub autoritatea exclusivă a
procurorului sef al DNA;
 Conduce supraveghează şi controlează activităţile cu caracter
tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialişti în domeniul
economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în
alte domenii, numiţi în cadrul DNA;
 Sesizează instanţele judecătoreşti pentru luarea măsurilor
prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind
infracţiunile prevăzute de Legea 78/2000, cu modificările
ulterioare, infracţiuni care sunt în competenţa DNA;
 Participă, prin procurorii săi, în condiţiile legii, la şedinţele de
judecată;
 Exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti;
 Studiază cauzele care generează fenomenul corupţiei şi
elaborează propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei penale;
 Elaborează raportul anual al activităţii DNA şi prezintă acest
raport către Consiliul Superior al Magistraturii şi către ministrul
justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului urmator.
Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului României
concluziile asupra raportului de activitate a DNA;
 Constituie şi actualizează baza de date în domeniul faptelor de
corupţie;
 Exercită alte atribuţii prevăzute de lege.

2. ORGANIZAREA DNA
Direcţia Naţionala Anticorupţie este condusă de un procuror şef.
Procurorul şef al DNA este asimilat prim-adjunctului procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Procurorul şef al DNA este ajutat de doi procurori sefi adjuncţi.
Aceştia sunt asimilaţi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte.

DNA este organizată în secţii conduse de procurori şefi secţie, ajutaţi
de procurori şefi adjunţi secţie.
În cadrul DNA se pot înfiinţa servicii teritoriale, servicii, birouri şi
alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului şef al direcţiei.
Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea în
cadrul secţiilor, serviciilor sau al altor compartimente de activitate, fiind
repartizaţi prin ordin al procurorului şef al DNA.
În cadrul DNA funcţionează poliţia judiciară a direcţiei aflată sub
autoritatea exclusivă al procurorului sef al DNA.
Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea sub
directa conducere, supraveghere şi control din partea procurorului DNA. Ei
sunt detaşaţi în interesul serviciului, pentru o perioadă de 6 ani, cu
posibilitatea prelungirii detaşării, dacă poliţistul şi-a exprimat acordul.
Funcţia de magistrat procuror, ofiţer de poliţie judiciară sau de
specialist în cadrul DNA este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau
privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învătământul superior.
3. COMPETENTA DNA
În competenţa DNA intră infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, săvârşite în una din următoarele
condiţii:
a)
dacă indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au
cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei
a 200.000 euro, ori o perturbare deosebit de gravă a
activităţii unei autorităţi publice, instituţii publice ori
oricărei alte persoane juridice, ori dacă valoarea sumei sau a
bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este
mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro.;
b)
dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de
gravitatea perturbării aduse unei autorităţi publice, instituţii
publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea
sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de
corupţie, sunt comise de către: deputaţi, senatori, membrii ai
guvernului, secretari de stat, ori subsecretari de stat şi
asimilaţi ai acestora, consilieri ai miniştrilor, judecătorii
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
şi ai Curţii
Constituţionale, ceilalţi judecători şi procurori, membrii ai
Consiliului Superior al Magistraturii , preşedintele

Consiliului Legislativ şi locţiitorul acestuia, avocatul
poporului şi adjuncţii săi, consilierii prezidenţiali şi
consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale,
consilierii de stat ai primului-ministru, membrii şi controlorii
financiari ai Curţii de Conturi şi ai camerelor judeţene de
conturi,
guvernatorul,
prim-viceguvernatorul
şi
viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele
şi vicepreşedintele Consiliului Concurenţei, ofiţeri, amirali,
generali şi mareşali, ofiţeri de poliţie, preşedinţii şi
vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi
viceprimarul municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii
sectoarelor minicipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii
municipiiilor, consilierii judeţeni, prefecţii şi subprefecţii ,
conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi
locale şi persoanele cu funcţii de control din cadrul acestora,
cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice
de la nivelul oraşelor şi comunelor şi a peroanelor cu funcţii
de control din cadrul acestora ; avocaţii , comisarii Gărzii
Financiare, personalul vamal, persoanele care deţin funcţii
de conducere de la director , inclusiv, în cadrul regiilor
autonome de interes naţional, al companiilor şi societăţilor
naţionale, al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul
este acţionar majoritar, al instituţiilor publice care au
atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale
financiar-bancare , persoanele prevăzute la art 8¹ din Legea
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
lichidatorii judiciari, executorii Autorităţii pentru
valorificarea avtivelor statutului.
Infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene sunt de competenţa DNA.
Această direcţie este competentă să efectueze urmarirea penală, dacă
s-a cauzat o pagubă materială mai mare decăt echivalentul în lei a 1.000.000
euro, in cazul infracţiunilor prevăzute de art. 215 alin (1),(2),(3) şi (5) , art.
246,247,248,248¹, din codul penal, al infracţiunilor prevăzute de art. 175,
177 şi 178-181 din Legea nr. 141/1997 privind codul vamal al României şi
din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute în ultimele două
alineate se efectuează în mod obligatoriu, de către procurorii din cadrul
DNA.

Dacă infraţiunile precizate au fost săvârşite de militari activi
urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procurori
militari din cadrul DNA, indiferent de gradul militar deţinut de persoanele
fizice cercetate.
Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 care nu sunt de
competenţa DNA sunt de competenţa parchetelor de pe lângă instanţele
judecătoreşti.
4. DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM
Direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate şi terorism a
fost înfiinţată prin Legea nr. 508/200411.
Ea reprezintă o structură specializată din cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Direcţia de investigaţii a infracţiunilor de criminalitate organizată si
terorism (D.I.I.C.O.T.) este condusă de un procuror şef şi este coordonată de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J, având următoarele
atribuţii:
 efectuează urmărirea penală pentru infracţiunile date în
competenţa sa;
 conduce, supraveghează şi controlează actele de cercetare
penală îndeplinite din dispoziţia procurorurlui de către ofiţerii
şi agenţii de poliţie judiciarăaflaţi în coordonarea DIICOT;
 studiază cauzele care generează săvârşirea infracţiunilor de
criminalitate organizată, trafic de droguri, macrocriminalitate
economico-financiară, criminalitate informatică şi terorism,
precum şi condiţiile care le favorizează, elaborând propuneri în
vederea eliminării acestora şi pentru perfecţionarea legislaţiei
penale în domeniu;
 constituie şi actualizează baze de date vizând infracţiunile date
în competenţa DIICOT;
 îndeplineşte şi alte atribuţiuni prevăzute de lege.
6. ORGANIZAREA D.I. I.C.O.T
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D.I.I.C.O.T este condusă de un procuror şef, ajutat de un procuror
adjunct şi este organizată pe servicii, conduse de procurori şefi, astfel:
 Servicul de combatere a criminalităţii organizate;
 Serviciul de combatere a traficului de droguri;
 Serviciul de combatere a macrocriminalităţii economicofinanciare;
 Serviciul de combatere a criminalităţii informatice;
 Serviciul de combatere a infracţiunilor de terorism.
În cadrul serviciilor se organizează birouri, conduse de procurori şefi.
Legea nr. 508/2004, republicată, nominalizează un birou pentru
studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează săvârşirea
infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism.
La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel funcţionează servicii
ale DIICOT, iar la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale funcţionează
birouri. Serviciile şi birourile din teritoriu sunt conduse de procurori şefi.
Procurorul şef al biroului de la nivelul parchetului de pe lângă tribunal
se subordonează procurorului şef al serviciului de la nivelul parchetului de
pe lângă curtea de apel, iar acesta din urmă se subordonează la rândul său,
procurorului şef al DIICOT.
Ministrul internelor şi al reformei administrative, cu avizul favorabil
al procurorului general al Parchetului de pe lângă ICCJ desemnează ofiţerii
şi agenţii de poliţie judiciară care desfăşoară activitatea sub coordonarea
DIICOT.
Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară astfel desemnaţi efectuează
actele de cercetare penală dispuse de procurorii DIICOT.
Funcţia de magistrat procuror în cadrul DIICOT este incompatibilă cu
orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din
învăţământul superior.
7. COMPETENŢA DIICOT
De competenţa DIICOT sunt următoarele infracţiuni prevăzute în
codul penal şi în legi speciale, cu excepţia celor date în competenţa DNA:
art. 189 alin (4),(5) şi (6) din c.p., art. 215 c.p., dacă s-a produs o pagubă mai
mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, art. 279, art. 279¹, art. 280, art.
282, 284 c.p., infracţiuni contra siguranţei statului prevăzute în titlul I din
partea specială a c.p. şi cele prevăzute în legi speciale, Legea 39/2003
privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, Legea 678/2001
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, OUG. Nr. 105/2001
privind frontiera de stat a României, aprobată prin Legea nr. 243/2002, dacă

infracţiunile sunt săvârşite de persoane fizice care aparţin unor grupuri
infracţionale organizate, OUG.nr 112/2001 privind sancţionarea unor fapte
săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţenii români, aprobată prin Legea
nr. 252/2002, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane fizice aparţinând
unor grupări infracţionale organizate, Legea nr. 141/1997 privind Codul
Vamal al României, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane fizice
aparţinand unor grupuri infracţionale organizate, Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea şi sacţionarea spălării banilor, Legea nr. 143/2000 privind
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, Legea nr.
300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită
de droguri, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi
organe umane, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor
grupuri infracţionale organizate, Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în
siguranţă a activităţilor nucleare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, - titlul III privitor
la criminalitatea informatică, Legea nr. 365/2002 privind comerţul
electronic, infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea
şi combaterea evaziunii fiscale, dacă s-a produs o paguba mai mare decât
echivalentul in lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de
capital şi infracţiunile în domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale,
dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale
organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de
infracţiuni.
Dacă infracţiunile menţionate anterior sunt săvârşite de militari activi
cercetarea şi urmărirea penală se efectuează de Parchetul Militar şi sunt
judecate în instanţa militară competentă.
Legea se referă, de asemenea, la anumite condiţii de comitere a
infracţiunilor care atrag competenţa unităţii centrale a DIICOT:
 Dacă prin activitatea lor au aptitudinea de a aduce atingere
siguranţei naţionale a României;
 Dacă activitatea infracţională s-a desfăşurat ori s-a produs
rezultatul în circumscripţia a cel puţin doua curţi de apel;
 Dacă s-a cauzat un prejudiciu material mai mare decât
echivalentul în lei a 1.000.000 euro;
 Dacă există pericolul producerii sau dacă s-a cauzat o tulburare
importantă a relaţiilor sociale la nivelul colectivităţii.
Următoarele infracţiuni sunt de competenţa serviciilor teritoriale ale
DIICOT:

 Infracţiunile contra securităţii statului prevăzute in titlul I din
partea specială a Codului penal;
 Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004;
 Infracţiunile analizate iniţial la competenţa acestei direcţii,
săvârşite de persoanele care aparţin unor grupuri infracţionale
organizate sau unor asociaţii sau grupări constituite în scopul
săvârşirii de infracţiuni, dacă activitatea infracţională s-a
desfăşurat sau şi-a produs rezultatul pe teritorul mai multor
judeţe din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel ori s-a cauzat o
paguba mai mare decât echivalentul in lei a 500.000 euro. Toate
celeloalte infracţiuni precizate la competenţa DIICOT revin
pentru efectuarea urmăririi penale birourilor teritoriale.
Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procurorul
specializat DIICOT pentru infracţiunile date de lege în competenţa acestei
direcţii.
Dacă infracţiunile sunt săvârşite asupra minorilor sau de către minori,
urmărirea penală se efectuează de către procurori din cadrul DIICOT anume
desemnaţi de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie.







În cadrul acestui capitol am încercat să analizăm organele judiciare
penale: instanţele judecătoreşti, Ministerul Public, organele de cercetare
penală. Am făcut unele referiri la corpul magistraţilor din România.
În mod inevitabil ne-am ocupat de cele doua direcţii din Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: Direcţia Naţională Anticorupţie
(DNA) şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată
şi Terorism.
Înfiinţarea acestor direcţii are menirea de a contracara, în mod
eficient, activitatea cu caracter infracţional în domeniul corupţiei şi a crimei
organizate.
Cele două instituţii – DNA şi DIICOT- structuri integrate în cadrul
Parchetului de pa lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi-au dovedit şi îşi
dovedesc eficienţa, confirmând raţionamentele avute în vedere la momentul
înfiinţării lor.

CAPITOLUL III. PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL
Pe lângă subiecţii oficiali - magistraţi şi organe de cercetare penală în cadrul procesului penal participă şi alte subiecte de drept, persoane fizice
şi persoane juridice, denumite în doctrină subiecţi particulari principali.
Subiecţii particulari principali poartă denumirea de părţi în procesul
penal.
Părţile în procesul penal sunt acele subiecte de drept, fie persoane
juridice, fie persoane fizice, care au propriile interese în soluţionarea cauzei
penale.

Părţile în procesul penal sunt titulare de drepturi şi pobligaţii cu
caracter procesual, care îşi au fundamentul în exercitarea acţiunii penale şi
eventual în exercitarea acţiunii civile, în cadrul procesului penal.
Dacă Codul de procedură civilă nu defineşte părţile din cadrul
procesului civil, Codul de procedură penală nominalizează şi defineşte
fiecare parte din procesul penal.
Astfel, art. 23 din c.p.p. precizează: "persoana împotriva căreia s-a pus
în mişcare acţiunea penală este parte în procesul penal şi se numeşte
inculpat".
Art. 24 din c.p.p.are următorul conţinut :
"(1) Persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică,
morală sau materială, dacă participă în procesul penal se numeşte parte
vătămată.
(2) Persoana vătămată care solicită acţiunea civilă în cadrul procesului
penal se numeşte parte civilă.
(3) Persoana chemată în procesul penal să răspundă potrivit legii
civile, pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului, se
numeşte parte responsabilă civilmente."
Din lectura celor două texte legale, anterior menţionate, rezultă că în
procesul penal avem următoarele părţi: inculpatul, partea vătămată, partea
civilă şi partea responsabilă civilmente.
Aceste părţi acţionează astfel: inculpatul şi partea vătămată în latura
penală a procesului penal respectiv inculpatul, partea civilă şi dacă este cazul
partea responsabilă civilmente, în latura civilă a procesului penal.
§1. INCULPATUL
Subiectul de drept, persoană fizică sau persoană juridică, care a
săvârşit o infracţiune poartă în dreptul procesual penal, trei denumiri
distincte, in raport de momentul desfăşurării procesului penal.
Făptuitor – este acea persoană faţă de care nu s-a început urmărirea
penală şi nici nu s-a pus în mişcare acţiunea penală, dar în raport cu care
organele de urmărire penală desfăşoară activităţi de verificare a sesizării şi
de strângere a probelor: acte premergătoare efectuate în vederea începerii
urmăririi penale (art. 224 c.p.p.); acte încheiate de organele de constatare
sau cele încheiate de comandanţii de nave şi aeronave, precum şi de agenţii
de poliţie de frontieră (art. 214 c.p.p., art. 215 c.p.p.); acte desfăşurate de
organul de urmărire penală în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante (art.
465 c.p.p.).

Învinuit – este acea persoană faţă de care a fost începută urmărirea
penală.
Art. 229 c.p.p. prevede :" Persoana faţă de care se efectuează
urmărirea penală se numeşte învinuit cât timp nu a fost pusă în mişcare
acţiunea penală împotriva sa ."
Nici făptuitorul nici învinuitul nu sunt părţi în procesul penal. Totuşi,
învinuitul este subiect procesual : el are drepturi şi obligaţii prevăzute de
normele procesuale penale în vigoare.
Învinuitul poate fi arestat în cursul urmăririi penale pentru o perioadă
de maxim 10 zile la propunerea motivată a procurorului, de către judecător
(art. 146 c.p.p. raportat la art. 233 c.p.p.).
De asemenea, învinuitul poate fi arestat la instanţa de judecată
conform prevederilor art. 147 c.p.p.
De regulă, persoanele care au săvârşit o infracţiune şi sunt cercetate
penal au calitatea de învinuiţi.
În literatura juridică de specialitate s-a exprimat opinia potrivit căreia
s-ar impune renunţarea la calitatea de învinuit şi au fost expuse argumente în
favoarea acestei teze12.
Inculpat – este acea persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare
acţiunea penală. Inculpatul este parte în procesul penal.
Calitatea de inculpat o poate avea atât persoana fizică cât şi persoana
juridică.
Inculpatul dispune de drepturi şi are obligaţii bine determinate în
cadrul procesului penal. El are aptitudinea de a propune administrarea de
probe, poate formula diverse cereri, poate ridica excepţii, are aptitudinea de
a utiliza căile de atac, este obligat să se prezinte în faţa organelor de urmărire
penală, este obligat să accepte măsurile preventive luate împotriva sa, etc.
Reţinem că învinuitul capătă calitatea de inculpat în momentul punerii
în mişcare a acţiunii penale.
Punerea în mişcare a acţiunii penale se realizează:
 Prin ordonanţa procurorului de punere în mişcare a acţiunii
penale;
 Prin rechizitoriu, care constituie şi actul de sesizare a instanţei
de judecată penale;
 Prin declaraţia realizată oral de procuror cu ocazia extinderii
procesului penal pentru alte fapte;

12

Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Editura Pro, Bucureşti, 1997, pg. 103-106; Petre Buneci, Drept
procesual penal, Editura Pinguin Book, Bucureşti, 2004, pg. 69-70.

 Prin încheierea instanţei de judecată în cazul extinderii
procesului penal pentru alte fapte, dacă procurorul nu participă
la judecată;
 La plângerea prealabilă a persoanei vătămate, dacă legea
prevede că este necesară o astfel de plângere. Plângerea
prealabilă se adresează organelor de cercetare penală sau
procurorului.
Calitatea de inculpat încetează în momentul stingerii acţiunii penale,
când inculaptul este condamnat sau, după caz, achitat.

DECLARAŢIILE ÎNVINUITULUI SAU ALE INCULPATULUI
Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului reprezintă unul din
mijloacele de probă prin care se relevă situaţia de fapt.
Ele pot servi la aflarea adevărului în procesul penal.
Învinuitul sau inculpatul au dreptul de a da declaraţii. Declaraţiile date
contribuie în mod efectiv la exercitarea dreptului la apărare de către învinuit
sau inculpat.
Învinuitul sau inculpatul trebuie să fie ascultat de către organul
judiciar penal.
În faza de urmărire penală învinuitul este ascultat cu ocazia începerii
urmăriirii penale (art. 70 alin 2 si alin 3), înainte de terminarea cercetării
penale (art. 255 c.p.p.), cu ocazia prezentării materialului de către procuror
(art. 257 c.p.p.).
Inculpatul este ascultat cu ocazia luării măsurii arestării preventive, a
prelungirii acestei măsuri (art. 148 – 150 c.p.p., art. 159 c.p.p.) şi cu ocazia
prezentării materialului de urmărire penală (art. 250-254 c.p.p.).
În faza de judecată, inculpatul este ascultat (audiat) după citirea
actului de sesizare al instanţei de judecată (art.323 c.p.p.), cu ocazia punerii
în discuţia părţilor şi a procurorului a schimbării încadrării juridice (art. 334
c.p.p.), cu prilejul extinderii acţiunii penale ( art. 335 alin 3 c.p.p.), cu ocazia
acordării ultimului cuvânt al inculpatului (art. 341 c.p.p.) şi cu prilejul
audierii inculpatului în căile de atac ordinare apel şi recurs (art. 377 c.p.p. sşi
art 385¹³ din c.p.p.).
Când legea de procedură penală impune audierea învinuitului sau a
inculpatului, iar organul judiciar penal omite să îi ia declaraţie, acest aspect
poate determina nulitatea actelor procedurale efectuate, întrucât învinuitului
sau inculpatului, după caz, i-a fost încălcat dreptul la apărare.

Procedura de ascultare include trei momente importante: momentul
procedurii prealabile, momentul obţinerii declaraţiei şi momentul punerii de
întrebări relative la fapta săvârşită.
Astfel, învinuitul sau inculpatul, înainte de a fi ascultat este întrebat cu
privire la nume, prenume, data , locul naşterii, cetăţenie, studii, loc de
muncă, etc.
Acestuia i se aduce la cunoştinţă fapta care formează obiectul cauzei,
încadrarea juridică a faptei, dreptul de a nu da nici o declaraţie, punându-ise în vedere că tot ce declară poate fi folosit împotriva sa.
Învinuitul sau inculpatul este ascultat separat, fiind lăsat să declare tot
ce ştie privitor la cauză.
După ce declaraţia a fost dată organul judiciar penal poate pune
întrebări cu privire la fapta săvârşită şi cu privire la învinuirea adusă.
Declaraţiile date de învinuit sau inculpat sunt consemnate în scris. În
fiecare declaraţie se va indica ora începerii şi ora încheierii ascultării.
Declaraţia se citeşte invinuitului sau inculpatului de către organul judiciar
penal sau i se dă să o citească.
Ulterior, dacă este de acord cu conţinutul declaraţiei, cel audiat o
semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit.
Declaraţia scrisă este semnată de organul de urmărire penală sau de
preşedintele completului de judecată şi de grefier.
Interpretul, de asemenea, semnează declaraţia dacă aceasta a fost luată
prin intermediul său.
În cazul în care învinuitul sau inculpatul se află în imposibilitate de a
se prezenta în vederea audierii, organul de urmărire penală sau instanţa de
judecată procedează la ascultarea acestuia la locul unde se află.
Valoarea probatorie a declaraţiilor invinuitului sau ale inculpatului
rezultă din faptul că ele pot servi la aflarea adevărului numai dacă se
coroborează cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor
administrate în cauză.
De principiu, aceste declaraţii conservă o doză de subiectivitate, fiind
relative. Ele nu dispun de o forţă probantă dinainte stabilită, nemaifiind
considerate "regine ale probelor".
În acest sens, considerăm că în ipoteza în care inculpatul a adoptat o
poziţie constantă de recunoaştere a faptei comise, atât în faza de urmărire
penală cât şi în faza de judecată, dar declaraţiile sale nu se coroborează cu
celelalte probe administrate în cauză, sau mai corect nu se coroborează cu
nici una din celelalte probe , soluţia adoptată de instanţa de judecată trebuie
să fie de achitare a inculpatului.

§2. PARTEA VĂTĂMATĂ
Art. 24 alin 1 din c.p.p. dispune: " Persoana care a suferit prin fapta
penală o vătămare fizică, morală sau materială, dacă participă în procesul
penal, se numeşte parte vătămată".
Organul de urmărire penală respectiv instanţa de judecată sunt
obligate să cheme persoana care a suferit vătămarea, ca urmare a săvârşirii
infracţiunii, pentru a o asculta.
Persoanei vătămate i se aduce la cunoştinţă faptul că poate participa
în proces ca parte vătămată, iar dacă a suferit prejudicii materiale sau un
prejudiciu moral, i se comunică faptul că se poate constitui parte civilă.
Persoanei vătămate, prin săvârşirea infracţiunii i se atrage atenţia că
declaraţia de participare în proces ca parte vătămată sau de constituire ca
parte civilă se poate face oricând în cursul urmăririi penale, iar în faţa primei
instanţe de judecată, până în momentul citirii actului de sesizare.
În aceste condiţii se pune întrebarea dacă persoana vătămată
dobândeşte sau nu, în mod automat, şi calitatea de persoană vătămată.
Suntem de părere că persoana vătămată nu dobândeşte de drept ,
automat, calitatea de parte vătămată. Tocmai din acest motiv organul
judiciar penal trebuie să-i pună în vedere că poate participa în procesul
penal, în calitate de parte vătămată.
Aceasta, cu atât mai mult cu cât persoana vătămată care nu participă
în procesul penal în calitate de parte vătămată poate fi audiată ca martor.
Participarea în procesul penal a părţii vătămate constituie un drept
procesual cu caracter stric personal.
O situaţie deosebită se întâlneşte în cazul infracţiunilor pentru care
punerea în mişcare a acţiunii penale se realizează numai la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate.
Aşa fiind, art. 279 c.p.p. indică în mod expres, necesitatea existenţei
unei manifestări de voinţă exprimată de persoana vătămată în scopul
declaşării procesului penal.
Fiind o acţiune public-privată, în lipsa unei astfel de manifestări
exprese a persoanei vătămate nu se declaşează procesul penal.
Dacă procesul penal a fost deja declanşat acţiunea penală nu se mai
poate exercita, în cazul în care partea vătămată îşi retrage plângerea
prealabilă sau când partea vătămată se împacă cu inculpatul.
În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale
se face la plângere prealabilă a persoanei vătămate apreciem că în momentul
depunerii plângerii prealabile la organul de cercetare penală sau la procuror

ori chiar la un organ necompetent - obligat să o trimită procuroruluipersoana vătămată dobândeşte calitatea de parte vătămată.
Manifestarea de voinţă exprimată în sensul declaşării procesului
penal, implică şi dobândirea calităţii de parte vătămată de către persoana
vătămată prin fapta penală.
Există posibilitatea ca partea vătămată să fie reprezentată în procesul
penal de un mandatar sau procurator, în temeiul reprezentăriii convenţionale.
De asemenea, în anumite situaţii, partea vătămată este reprezentată de
către reprezentantul său legal. Este vorba desigur, de reprezentarea legală13 .
MODALITĂŢI SPECIALE DE ASCULTARE A PĂRŢII
VĂTĂMATE
În cazul în care poate fi periclitată viaţa, integritatea corporală sau
libertatea părţii vătămate ori a rudelor apropiate ale acesteia, procurorul sau
instanţa de judecată poate încuviinţa ca aceasta să fie ascultă fără a fi
prezentă fizic la locul unde se află organul judiciar penal, prin intermediul
mijloacelor tehnice.
Partea vătămată poate fi ascultată prin intermediul unei reţele video şi
audio.
Declaraţiile sunt înregistrate prin mijloace tehnice şi se redau în formă
scrisă . suportul pe care s-a înregistrat declaraţia părţii vătămate în original,
siglilat cu sigiliul parchetului sau al instanţei de judecată , se păstrează la
sediul respectivului organ judiciar.
Organul judiciar penal – procuror sau instanţă de judecată- poate
dispune şi protejarea deplasărilor părţii vătămate în sensul supravegherii
domiciliului sau reşedinţei acesteia şi a însoţirii părţii vătămate la sediul
organului judiciar penal şi respectiv la domiciliu.
Protejarea se realizează , în materialitatea sa, de organele poliţiei.

§3. PARTEA CIVILĂ
Art. 24 alin 2 c.p.p. prevede următoarele :" persoana vătămată care
exercită actiunea civilă în cadrul procesului penal se numeşte parte civilă".
Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată au obligaţia să
cheme în vederea ascultării persoana care a suferit o vătămare prin
infracţiune.
13
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Înainte de a fi ascultată, persoanei vătămate i se pune în vedere că are
aptitudinea de a participa în proces prin constituirea de parte civilă în cazul
în care a suferit un prejudiciu de ordin material sau moral, după caz.
Persoanei vătămate i se pune în vedere , de asemenea, că se poate
constitui parte civilă în tot cursul urmăririi penale, iar în faţa instanţei de
judecată, până la citirea actului de sesizare.
Prin constituirea de parte civilă se alătură acţiunii penale în cadrul
procesului penal.
În cadrul procesului penal, acţiunea civilă are ca obiect tragerea la
răspundere civilă a inculpatului şi, eventual, a părţii responsabile civilmente.
Pesoana vătămată prin infracţiune se poate constitui parte civilă
păstrând totodată şi calitatea de parte vătămată în procesul penal.
Acţiunea civilă este guvernată de principiul disponibilităţii, ca atare
persoana vătămată are dreptul să o promoveze (prin constituirea de parte
civilă) precum şi dreptul de a renunţa la acţiune (renunţarea la calitatea de
parte civilă).
Cu privire la modalităţile speciale de ascultare a părţii civile acestea
sunt identice cu modalităţile de ascultare a părţii vătămate.
Reţinem că ascultarea părţii civile ca de altfel şi a părţii vătămate, se
realizează în acelaşi mod în care se procedează la ascultarea învinuitului sau
inculpatului.
Partea civilă are dreptul de a propune administrarea de material
probator în dovedirea pretenţiiilor de natură materială şi a cuantumului
acestora, are dreptul de a exercita căile de atac prevăzute de lege.
Partea civilă poate fi reprezentată în procesul penal în acelaşi mod în
care poate fi reprezentată şi partea vătămată.
În legătură cu disponibilitatea acţiunii civile o precizare se mai
impune: în art. 17 c.p.p. legiuitorul a menţionat cazurile în care acţiunea
civilă se porneşte şi se exercită din oficiu:
 Când persoana fizică vătămată este o persoană fără capacitate
de exerciţiu - minor sub 14 ani sau alienat ori debil mintal pus
sub interdicţie prin hotărâre judecătorească;
 Când persoana fizică vătămată prin fapta penală dispune de o
capacitate restrânsă de exerciţiu. Este vorba de minorii care au
vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.
Pesoanele fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de
exerciţiu restrânsă beneficiază de o reprezentare legală.
Pentru persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciţiu actele
juridice, inclusiv cele cu caracter procesual pot fi îndeplinte de reprezentanţii
săi legali.

Pentru persoanele fizice cu capacitate de exerciţiu restrânsă trebuie să
reţinem că acestea au aptitudinea de a încheia acte juridice, inclusiv de a se
manifesta prin acte procesuale , dar numai cu încuviinţarea reprezentantului
său legal.
Legea instituie obligativitatea pentru instanţa de judecată de a se
pronunţa din oficiu asupra reparării pagubei, de natură materială sau morală,
chiar dacă persoana vătămată nu este constituită parte civilă în procesul
penal.
De asemenea, art. 348 c.p.p. dispune că instanţa , chiar dacă nu există
constituită parte civilă, se pronunţă asupra reparării prejudiciului material şi
moral în cazurile prevăzute de art. 17 c.p.p. iar în celelalte cazuri numai cu
privire la : restituirea totală sau parţială a unui înscris şi pentru restabilirea
situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.
În aceste trei situaţii instanţa de judecată penală este obligată să se
pronunţe din oficiu, chiar dacă persoana vătămată nu s-a constituit parte
civilă, deşi aceasta nu face parte din categoria persoanelor fizice expres
prevăzute de art. 17 c.p.p., adică este o persoană fizică cu capacitate de
exerciţiu deplină sau de o persoană juridică.
Situaţiile prevăzute de art. 17 c.p.p. şi respectiv de art. 348 c.p.p.
constituie excepţii de la regula disponibilităţii acţiunii civile exercitate în
procesul penal.

§ 4. PARTEA RESPONSABILĂ CIVILMENTE
Art. 24 alin 3 c.p.p. prevede următoarele :" persoana chemată în
procesul penal să răspundă, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate
prin fapta învinuitului sau inculpatului se numeşte parte responsabilă
civilmente".
Partea responsabilă civilmente este parte în procesul penal pentru a se
proteja persoana care a suferit un prejudiciu, material sau moral, împotriva
eventualei insolvabilităţi a autorului faptei penale.
Calitatea procesuală de parte responsabilă civilmente implică
instituirea răspunderii civile a unei alte persoane decât autorul faptei ilicite
generatoare de prejudicii.
Din punct de vedere procedural reţinem că declaraţiile părţii
responsabile civilmente făcute în cursul procesului penal au aptitudinea de a
servi la aflarea adevărului, în măsura în care acestea se coroborează cu
situaţia de fapt rezultată din ansamblul materialului probator administrat în
cauză.

Organul judiciar penal, fie organul de urmărire penală, fie instanţa de
judecată, este obligat să cheme în vederea ascultării, partea responsabilă
civilmente.
Ascultarea părţii responsabile civilmente se realizează, în general,
după tipicul ascultării învinuitului sau a inculpatului, bineînţeles, cu anumite
particularităţi.
Introducerea în procesul penal a persoanei responsabile civilmente
poate avea loc, la cerere sau din oficiu, atât în faza de urmărire penală cât şi
în faţa instanţei de judecată până la citirea actului de sesizare.
Persoana responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal
până la finalizarea cercetării judecătoreşti la prima instanţă de judecată,
luând procedura din stadiul în care se afla în momentul intervenţiei.
Legea recunoaşte părţii responsabile civilmente toate drepturile
subiective cu caracter material şi procesual prevăzute pentru inculpat.
În categoria juridică procesuală de "parte responsabilă civilmente"
sunt incluse subiectele de drept care răspund in baza art. 1000 c.civ. acestea
sunt considerate persoanele responsabile civilmente de tip tradiţional, clasic.
Totodată, literatura juridică procesual penală consideră că au calitatea
de parte responsabilă civilmente şi subiectele de drept chemate să răspundă
civil pentru fapta altuia, menţionate în Legea nr. 22/196 (astfel cum a fost
modificată prin Legea nr. 54/1994) privin angajarea gestionarilor.
PERSOANELE RESPONSABILE CIVILMENTE DE TIP
TRADIŢIONAL, MENŢIONATE ÎN DISPOZIŢIILE ART. 1000 DIN
CODUL CIVIL ROMÂN
Potrivit art. 1000 alin 1 din c.civ. :" suntem de asemenea responsabili
de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru care suntem obligaţi a
răspunde sau de lucrurile care sunt în paza noastră." În alineatele următoare
din articolul menţionat sunt stabilite anumite cazuri limitative, în care un
subiect de drept este tinut să răspundă pentru prejudiciul generat de o altă
persoană.
Răspunderea civilă delictuală operează în mod excepţional, limitativ
şi în temeiul exclusiv al legii.
A) În primul rând legiuitorul reglementează răspunderea părinţilor
pentru faptele copiilor minori care se fundamentează pe o prezumţie de
culpabilitate a părinţilor în modul de creştere şi educare a copiilor.
Această prezumţie poate fi răsturnastă dacă părinţii dovedesc că au
fost în imposibilitatea obiectivă de a împiedica faptul prejudiciabil. În lipsa

unei asemenea probaţiuni părinţii vor răspunde în solidar, pentru pagubele
cauzate de copiii lor.
Pentru angajarea acestei forme de răspundere civilă delictuală
indirectă trebuie să fie îndeplintie, în mod cumulativ, două condiţii:
 Copilul să fie minor;
 Copilul să aibă locuinţa la părinţii săi.
Referitor la prima condiţie , prevederile art. 1000 alin 2 c.civ. se
aplică doar dacă copii la data săvârşirii faptei erau minori. Răspunderea
părinţilor este angajată indiferent dacă minorul este lipsit de capacitate de
exerciţiu (până la 14 ani) sau dacă minorul dispune de capacitate de exerciţiu
restrânsă (intre 14-18 ani).
Referitor la a doua condiţie, în literatura juridică civilă au fost date
multiple interpretări, datorită faptului că nu întotdeauna locuinţa minorului
coincide cu domiciliul său legal.
Art. 100 alin 1 din codul familiei prevede că minorul locuieşte cu
părinţii săi, iar art. 14 alin 1 din decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele
fizice şi la persoanele juridice dispune : " domiciliul minorului este la
părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care locuişte în mod statornic".
E totuşi posibil ca minorul să aibă locuinţa la o terţă persoană, deşi
domiciliul său legal rămâne , pe mai departe, la părinţii săi.
Dacă domiciliul minorului nu coincide cu locuinţa sa legală, în cazul
răspunderii civile delictuale a părinţilor se va avea în vedere locuinţa nu
domiciliu.
B) A doua situaţie de răspundere civila delictuală indirectă pentru
fapta altei persoane este răspunderea comitenţilor pentru faptele prepuşilor
în funcţiile ce li s-au încuviinţat.
Această formă de răspundere civilă delictuală indirectă, pentru fapta
altei persoane, este reglementată în dispoziţiile art. 1000 alin 3 c.civ.
Literatura juridică civilă şi jurisprudenţa au "definit" noţiunile de
comitent şi prepus.
Elementul central, fundamental în definirea calităţilor de comitent şi
de prepus îl constituie raportul de prepuşenie (de subordonare) care trebuie
să existe între cele doua persoane, raport în virtutea căruia o persoană
(comitentul) încedinţează altei persoane (prepusul) anumite atribuţii care
trebuie să le exercite în limitele funcţiei, a însărcinării dată de comitent.
Comitentul are dreptul de a îndruma şi obligaţia de a supraveghea şi
controla activitatea prepusului.
Raportul de prepuşenie rezultă, de principiu, dintr-un constract de
muncă încheiat între comitent (angajator) şi prepus (angajat).

Există şi alte raporturi de prepuşenie care nu izvorăsc din contractul
de muncă. Astfel, de exemplu, poate exista un raport de prepuşenie între
şcoală şi elev sau între părinte şi copilul său.
Raportul de prepuşenie se stabileşte în funcţie de faptul existenţei unei
încredinţări a unei funcţii de către o personaă către altă persoană, fapt ce
creează raportul de subordonare a prepusului faţă de comitent.
Fundamentarea răspunderii comitentului are în vedere, în principal,
trei teze:
- întemeierea răspunderii comitenţilor pe ideea unei prezumţii
absolute de culpă. Aceasta întrucât comitenţii nu au înlăturat posibilitatea
producerii de către prepus a faptei ilicite generatoare de prejudicii.
Principalul neajuns al acestei teorii constă în imposibilitatea explicării
admisibilităţii unei acţiuni în regres formulată de comitent în contradictoriu
cu prepusul său, în vederea recuperării despăgubirilor plătite victimei;
- întemeierea răspunderii comitenţilor pe ideea de risc. Întrucât
comitentul beneficiază în mod direct de rezultatele activităţii prepusului,
trebuie să suporte, în mod firesc, şi eventualele pagube generate de prepusul
său terţelor persoane cu ocazia exercitării funcţiilor încredinţate. Şi această
teorie în formele sale -risc de activitate şi risc de profit- nu explică
aptitudinea comitentului de a se întoarce împotriva prepusului, prin acţiune
în regres, prepus care până la urmă, este singurul care trebuie să răspundă;
- fundamentarea răspunderii comitenţilor pe ideea de garanţie faţă de
victima prejudiciului este îmbrăţişată de majoritatea doctrinarilor şi este larg
acceptată de jurisprudenţă.
Ideea de garanţie justifică atât dreptul victimei de a se îndrepta
împotriva comitentului pentru a fi despagubită, cât şi dreptul comitentului de
a se întoarce cu acţiune în regres împotriva prepusului, în vederea
recuperării despăgubirilor achitate victimei.
Reţinem că în legătură cu fundamentarea răspunderii comitenţilor pe
ideea de garanţie , în doctrina juridică civilă s-au conturat două concepţii :
concepţia garanţiei obiective şi concepţia garanţiei subiective.
Aceasta din urmă este acceptată, în ultimul timp, ca temei al
răspunderii civile delictuale a comitenţilor pentru faptele prepuşilor.
Condiţiile generale ale răspunderii comitenţilor sunt identice cu cele
necesare pentru angajarea răspunderii pentru fapta proprie. Ele trebuie să fie
întrunite cumulativ în persoana prepusului : fapta ilicită generatoare de
prejudicii, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu
şi culpa (vinovăţia) prepusului.

Condiţiile speciale ale răspunderii comitenţilor sunt, existenţa
raportului de prepuşenie şi prepusul să săvârşească fapta în funcţiile
încredinţate.
Reglementarea răspunderii comitentului întemeiată pe ideea de
garanţie acordată terţelor persoane oferă posibilitatea victimei de a urmări
pentru recuperarea pagubei provocate, fie pe comitent, fie pe prepus, fie pe
comitent şi prepus deodată sau succesiv.
Deşi răspunderea comitentului este fundamentată pe ideea de garanţie
acordată de comitent terţului prejudiciat, comitentul nu este asimilat
fidejusorului.
Comitentul nu poate invoca în raport cu victima beneficiul de
diviziune şi nici beneficiul de discuţiune. Comitentul răspunde în mod
similar cu prepusul, iar victima se poate îndrepta direct împotriva
comitentului deşi prepusul este solvabil.
Comitentul nu poate invoca beneficiul de discuţiune solicitând
victimei să se îndrepte mai întâi împotriva prepusului şi numai dacă prepusul
este insolvabil să-i solicite lui acoperirea prejudiciului.
Răspunderea comitenţilor şi prepuşilor este o răspundere solidară,
întemeiată pe dispoziţiile art. 1003 c.civ., potrivit căreia :" când delictul sau
cvasi-delictul este imputabil mai multor persoane , aceste persoane sunt
ţinute solidar pentru despăgubire".
În raporturile dintre comitent şi prepus, comitentul îşi poate recupera
integral despăgubirea plătită victimei, pe calea unei acţiuni dedrept civil –
acţiunea în regres.
C) A treia situaţie de răspundere civilă indirectă, pentru fapta altei
persoane, este prevăzută de art. 1000 alin 4 c.civ. şi se referă la răspunderea
instituţiilor pentru faptele elevilor şi meşteşugarilor pentru faptele ucenicilor.
Răspunderea profesorilor, învăţătorilor şi meşteşugarilor se
întemeiază pe o prezumţie de culpă a acestora pentru neîndeplinirea în mod
corespunzător a obligaţiei de supraveghere a elevilor şi ucenicilor.
Prezumţia de culpă instituită este relativă şi în consecinţă, poate fi
combătută de profesor, învăţător sau meşteşugar dacă probează că nu a putut
împiedica faptul prejudiciabil.
Condiţiile generale ale acestei forme de răspundere pentru fapta altei
persoane sunt identice cu condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale
pentru fapta proprie: fapta ilicită generatoare de prejudiciu, prejudiciu,
raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul şi culpa (vinovăţia).
Condiţiile speciale sunt următoarele:

 Autorul faptei ilicite generatoare de prejudicii să aibă calitatea
de elev sau ucenic şi să fie minor;
 Fapta ilicită generatoare de prejudicii să fi fost săvârşită în
timpul cât elevul sau ucenicul se afla sub supravegherea
profesorului, învăţătorului sau meşteşugarului.
Dacă condiţiile sunt îndeplinite, victima are dreptul să acţioneze în
judecată fie pe profesor, învăţător sau meşteşugar, fie pe elev sau ucenic, în
vederea recuperării prejudiciului.
Dacă profesorul, învăţătorul sau meşteşugarul a despagubit victima
pentru prejudiciul generat prin fapta elevului sau a ucenicului, se poate
îndrepta cu acţiune în regres, fie împotriva elevului sau ucenicului, fie
împotriva părinţolor acestuia.
În măsura în care profesorul, învăţătorul sau meşteşugatrul este
exonerat de răspundere, victima se poate îndrepta împotriva elevului sau
ucenicului sau împotriva părinţilor acestuia.
În acest caz, răspunderea părinţilor are un caracter subsidiar14.
PERSOANELE RESPONSABILE CIVILEMENE MENŢIONATE
ÎN LEGEA NR. 22/1969
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor a fost modificată
prin Legea nr. 54/1994. În acest acest act normativ sunt instituite cazuri
speciale de răspundere civilă delictuală pentru fapta altei persoane.
Sintetic, aceste cazuri se referă la următoarele categorii de persoane:
persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere, precum şi
orice alte persoane care s-au făcut vinovate de angajarea,
trecerea sau menţinerea în funcţie a unui gestionar fără
respectarea condiţiilor legale de vârstă, studii şi stagiu şi a
dispoziţiilor referitoare la antecedentele penale ale acestuia (
art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 22/1969);
persoanele cu privire la care s-a constatat printr-o hotărâre
judecătorească că au dobândit de la un gestionar bunuri
sustrase de acesta din avutul public şi că le-au dobândit în
afara obligaţiilor de serviciu ale gestionarului, cunoscând că
14

Pentru tratarea detaliată a subiectului răspunderii civile delictuale a se vedeea : C. Stătescu. Răspunderea
civilă delictuală pentru faptele altei persoane, Bucureşti, 1984, C. Stătescu. C. Bîrsan, Tratat de drept civil.
Teoria generală a obligaţiilor , 1981, M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Bucureşti, 1972.
Pentru tratarea monografică a răspunderii delictuale a comitenţilor pentru faptele prepuşilor, a se vedea :
V.S.Curpăn, Răspunderea civilă delictuală a comitenţilor pentru faptele prepuşilor, Bacau, 1999

acesta gestionează astfel de bunuri (art. 34 din lLegea nr.
22/1969);
persoanele care au constituit garanţie pentru gestionar ( art.
10 şi următoarele din Legea nr. 22/1969).
Garantul răspunde în solidar cu gestionarul pentru pagubele cauzate
de acesta în gestiunea unităţii: fiind o explicaţie a contractului de
fidejusiune, garantul are o răspundere subsidiară, cu caracter accesoriu. El
poate invoca beneficiul de discuţiune.
Garantul poate fi obligat în solidar cu inculpatul gestionar la plata
prejudiciului material efectiv produs dar şi la plata dobânzilor, acestea
constituind o parte componentă a pagubei, în ipoteza în care suma garantată
este mai mare decât paguba efectiv generată prin infracţiune, fără a se putea
depăşi cuantumul sumei garantate.
De asemenea, garanţii nu vor putea fi obligaţi la plata prejudiciilor
produse în gestiune până la data încheierii contractului de garanţie.
Dacă paguba generată direct prin săvârşirea infracţiunii depăşeşte
limita sumei garantate, garantul nu poate fi obligat la plata dobânzilor.
Totodată garanţii nu pot fi obligaţi la plata cheltuieliulor judiciare în cadrul
procesului penal.









Considerăm că se impune punctarea câtorva chestiuni relative la
partea responsabilă civilmente, conform art. 16 c.p.p.
În partea introductivă a acestui paragraf am antamat dispoziţiile legale
menţionate. Urmează să facem doar unele succinte precizări.
Astfel, dacă partea responsabilă civilmente este introdusă în procesul
penal după citirea actului de sesizare şi dacă aceasta a ridicat obiecţiuni,
partea responsabilă civilmente nu mai poate fi obligată la despăgubiri în
solidar cu inculpatul, valorificarea pretenţiilor în raport cu partea

responsabilă civilmente se poate realiza în mod separat prin introducerea
unei acţiuni în despăgubiri la instanţa de judecată civilă.
Partea responsabilă civilmente poate fi introdusă la cererea celor
interesaţi sau din oficiu ori poate interveni în procesul penal din proprie
iniţiativă.
Practic partea civilă poate solicita introducerea părţii responsabile
civilmente în procesul penal datorită faptului că aceasta prezintă un grad de
solvabilitate mai ridicat faţă de inculpat.
Instanţa de judecată poate dispune introducerea în procesul penal a
părţii responsabile civilmente ex officio, pentru repararea daunelor pricinuite
unor persoane fizice fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de
exerciţiu restrânsă.
Există şi posibilitatea ca partea responsabila civilmente să intervină
din proprie iniţiativă în procesul penal dacă aceasta îşi manifestă interesul în
acest sens.
În acest caz, părţii responsabile civilmente îi sunt opozabile toate
actele procesuale şi procedurale efectuate până în momentul intervenţiei
sale.
Din acest motiv legea procesual penală prevede că : " ... poate
interveni... luând procedura din stadiul în care se află în momentul
intervenţiei " (evident textul se referă la partea responsabilă civilmente).
Concluzia cu caracter general şi de însemnătate practică deosebită este
aceea conform căreia instanţa de judecată nu poate introduce din oficiu, ca
parte responsabilă civilmente, pe comitentul inculpatului când partea civilă
dispune de capacitate de exerciţiu deplină.

CAPITOLUL IV: APĂRĂTORUL

Legea fundamentală, Constituţia României, consacră dreptul la
apărare care este garantat în tot cursul procesului penal.
Art. 6 c.p.p. – Garantarea dreptului la apărare- prevede:
" (1) dreptul la apărare este garantat învinuitului, inculpatului şi
celorlalte părţi, în tot cursul procesului penal.
(2) în cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate să
asigure părţilor deplina exercitare a drepturilor procesuale în condiţiile
prevăzute de lege şi să administreze probele necesare în apărare.
(3) organele judiciare au obligaţia să-l încunoştiinţeze , de îndată şi
mai înainte de a-l audia, pe învinuit sau inculpat despre fapta pentru care
este cercetat, încadrarea juridică a acesteia şi să-i asigure posibilitatea
pregătirii şi exercitării apărării.
(4) orice parte are dreptul să fie asistată de apărător în tot cursul
procesului penal".
Garantarea dreptului la apărare reprezintă unul dintre principiile
fundamentale ale procesului penal român.
Acest principiu fundamentasl are un conţinut complex, care include şi
dreptul de a fi apărat de o personaă specializată în ştiinţele juridice.
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat15 prevede în art. 2 alin 4 :" orice persoană are dreptul să îşi aleagă în
mod liber avocatul".
Profesia de avocat este independentă cu organizare şi funcţionare
autonome şi se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din
care fac parte.
Baroul reprezintă o parte componentă a Uniunii Naţionale a
Barourilor din România.
Art. 3 din legea sus citată menţionează modalitătţile prin care se
realizează activitatea avocaţială, respectiv:
consultaţii şi cereri cu caracter juridic,
asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor
judecătoreşti, a organelor de urmărire penală sau a altor
autorităţi publice,
redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a
conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare şi
altele.
Poate fi membru al unui barou din România persoana fizică care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

Republicată. S-a avut în vedere textul, în vigoare, începând cu data de 11.07.200615

este cetăţean român şi are exerciţiul drepturilor civile şi
politice;
este licenţiat al unei facultăţi de drept sau este doctor în
drept;
nu se găseşte în vreunul din cazurile de nedemnitate
prevăzute de lege;
este apt din puct de vedere medical, pentru exercitarea
profesiei (art. 11 din Legea nr. 51/1995, republicată).
Desigur, analiza apărătorului în cadrul acestei monografii se
circumscrie rolului pe care acesta îl joacă în cadrul procesului penal.
În cadrul procesului penal activitatea desfăşurată de avocat se
manifestă prin intermediul asistenţei juridice şi a reprezentării.
Asistenţa juridică presupune sprijinul acordat părţilor din procesul
penal de către avocaţi. Acest sprijin se materializează sub forma: sfaturilor,
lămuririlor, consilierii şi a intervenţiei directe a acestor specialişti în ştiinţe
juridice.
În cadrul asistenţei juridice avocatul (apărătorul) pune concluzii în
prezenţa părţii ale cărei interese le apără în cadrul procesului penal.
Asistenţa juridică poate fi facultativă şi obligatorie.
Cu privire la asistenţa juridică facultativă, art. 171 alin 1 c.p.p.
prevede că :" învinuitul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de apărător în
tot cursul urmăririi penale şi a judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate
să-i aducă la cunoştinţă acest drept":
În vederea asigurării asistenţei juridice facultative partea din procesul
penal îşi va alege un avocat în vederea acordării acestei asistenţe. Între
avocat şi partea din procesul penal se va încheia un contract de asistenţă
juridică.
În practica judiciară s-a statuat că în cazul în care una din părţile din
procesul penal are apărător ales, iar acesta nu este prezent, instanţa de
judecată nu va proceda la soluţionarea cauzei penale, deşi asistenţa juridică a
fost realizată în mod efectiv, de un alt avocat desemnat din oficiu, în calitate
de aparator al părţii respective16.
Referitor la asitenţa juridică obligatorie, art. 171 alin 2 c.p.p.
nominalizează cazurile în care aceasta se impune:
când învinuitul sau inculpatul este minor;
când învinuitul sau inculpatul este internat într-un centru de
reeducare sau într-un institut medical educativ;
-
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când învinuitul sau inculpatul este reţinut sau arestat, chiar în
altă cauză;
când în raport cu învinuitul sau inculpatul a fost dispusă
măsura de siguranţă a internării medicale sau obligarea la
tratament medical, chiar în altă cauză;
când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată
apreciază că învinuitul sau inculpatul nu şi-ar putea face
singur apărarea.
Aceste cazuri de asistenţă juridică obligatorie se aplică atât în faza de
urmărire penală cât şi în faza de judecată.
Alin. 3 al art. 171 c.p.p. prevede un caz în care asistenţa juridică este
obligatorie în faza de judecată: atunci când pentru infracţiunea săvârşită
legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii de 5 ani
sau mai mare.
Noi nu vom analiza în detaliu cazurile în care , în procesul penal,
asistenţa juridică este obligatorie17.
-

REPREZENTAREA PĂRŢILOR DIN PROCESUL PENAL DE
CĂTRE AVOCAŢI
Despre reprezentare am discutat în capitolul I al acestei monografii.
Aşa fiind ne vom contura exclusiv asupra reprezentării părţilor de
apărători în cadrul procesului penal. Reţinem că această formă de
reprezentare este în esenţă, o reprezentare juridiciară cu caracter
convenţional.
Reprezentantul avocat, aşa cum am mai avut ocazia să subliniem, are
posibilitatea de a pleda în cauza penală în favoarea părţii pe care o reprezintă
.
Art. 174 c.p.p. prevede că:" învinuitul şi inculpatul precum şi celelalte
părţi pot fi reprezentaţi , cu excepţia cazurilor în care prezenţa învinuitului
sau inculpatului este obligatorie". Această reprezentare judiciară cu caracter
convenţional se referă exclusiv la faza de judecată.
Dacă instanţa de judecată apreciază ca fiind necesară prezenţa
învinuitului sau inculpatului, chiar atunci când legea admite reprezentarea
acestora, va dispune aducerea acestora la judecată.
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DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE APĂRĂTORULUI
Apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul – în faza de
urmărire penală- să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală care
implică audierea sau prezenţa învinuitului sau inculpatului căruia îi asigura
apărarea. El poate formula cereri sau depune memorii.
Dacă apărătorul lipseşte şi a fost încunoştiinţat, organul judiciar are
posibilitatea, prerogativa de a efectua actul de urmărire penală.
Despre încunoştiinţarea avocatului organul de urmărire penală va
încheia un proces – verbal.
Dacă însă asistenţa juridică a învinuitului sau inculpatului este
obligatorie, organul de urmărire penală va asigura prezenţa apărătorului la
ascultarea acestuia.
Persoana fizică reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu
apărătorul său, în condiţii de confidenţialitate.
În faza de judecată, apărătorul are dreptul să –l asiste pe inculpat, să
exercite toate drepturile cu caracter procesual ale acestuia şi să ia contact cu
inculpatul când acesta este arestat.
Fie că este ales sau desemnat din oficiu avocatul este obligat să
asigure asistenţa juridică a învinuitului sau inculpatului, după caz.

CONCLUZII
În cadrul acestei mongrafii dedicată analizei "participanţilor în
procesul penal român" am încercat să reliefăm aspectele esenţiale referitoare
la : organele judiciare penale, părţile din procesul penal şi apărătorul sau mai
corect spus poziţia apărătorului în cadrul procesului penal.
Pe parcursul redactării acestei monografii am conştientizat necesitatea
abordării unei alte instituţii fundamentale pentru întregul drept procesual
penal : instituţia acţiunilor - penală şi civilă - în cadrul procesului penal.
Aceasta întrucât participanţii în procesul penal, care au fost analizaţi
din puct de vedere static, se manifestă în concret, în cadrul celor două tipuri
de acţiuni care pot fi exercitate în procesul penal.
Aceste aptitudini de manifestare valorizează "starea dinamică" a
participanţilor în procesul penal român. Aceasta este, de altfel, şi teza, ideea
care creează liantul dintre cele două monografii create de noi.

