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CUVÂNT INTRODUCTIV 
 

În cadrul încerc�rilor noastre pe t�râmul �tiin�elor 
juridice ne-am preocupat pan� în prezent de analiza unor 
institu�ii juridice apar�inând mai multor ramuri de drept: Drept 
constitu�ional �i institu�ii politice, Drept civil �i Drept penal 
(partea general�). 

În mod inevitabil suntem datori �i totodat� onora�i s� 
analiz�m, dup� puterile noastre, o institu�ie fundamental� a 
Dreptului procesual penal. 

�tiin�a dreptului procesual penal reprezint� o ramura 
autonom� a �tiin�elor juridice care cuprinde totalitatea 
cuno�tin�elor, concep�iilor si teoriilor referitoare la dreptul 
procesual penal ca ramur� a sistemului de drept român. 

Demersul nostru se cantoneaz� asupra „participan�ilor 
în procesul penal român”. În analiza noastr� vom valorifica 
doctrina de specialitate publicat� în România. 

Desigur, nu avem preten�ia unei reu�ite depline în 
realizarea acestui proiect. Vom încerca îns� s� abord�m 
chestiunile teoretice relative la participan�ii în procesul penal 
român având în vedere �i unele opinii cu caracter personal. 

Elaborarea �i publicarea acestei monografii constituie o 
excelent� ocazie de a-mi manifesta întreaga mea considera�ie �i 
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CAPITOLUL I.  

CHESTIUNI PRELIMINARII 
 
 
În doctrina juridic� penal� se apreciaz� c� raportul de 

conflict (de contradic�ie) ia na�tere în momentul s�vâr�irii unei 
infrac�iuni, adic� atunci când este înfrânt� o dispozi�ie legal� 
imperativ�, care incrimineaz� o fapt� întrucât prezint� pericolul 
social al unei infrac�iuni. 

Raportul de conflict este rezolvat  prin intermediul 
justi�iei penale. Aceasta se realizeaz� în cadrul procesului penal 
prin apari�ia unor raporturi juridice procesual penale având ca 
subiec�i: organele judiciare penale si p�r�ile din procesul penal 
(eventual �i ap�r�torii acestora). 

Ca atare, prin participan�i în procesul penal în�elegem: 
organele judiciare penale alc�tuite din instan�ele judec�tore�ti, 
Ministerul Public si organele de cercetare penal�,  p�r�ile care 
sunt subiecte titulare de drepturi si obliga�ii derivate din 
exercitarea ac�iunii penale �i eventual, exercitarea ac�iunii 
civile în cadrul procesului penal si ap�r�torul care în procesul 
penal se situeaz� întotdeauna pe pozi�ia p�r�ii pe care o asist�. 

Este posibil ca în procesul penal s� intervin� �i alti 
subiec�i procesuali în locul p�r�ilor. Ace�tia sunt: succesorii, 
reprezentan�ii �i substitui�ii procesuali.  

Succesorii sunt introdu�i în procesul penal în timpul 
desf��ur�rii acestuia, dac� una dintre p�r�i decedeaz�. 
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Interven�ia succesorilor prezint� importan�� în 
solu�ionarea laturii civile din procesele penale. 

Art.  21 din c.p.p. prevede: 
„(1) Ac�iunea civil� r�mâne în competen�a instan�ei 

penale în caz de deces al uneia din p�r�i, introducându-se în 
cauz� mo�tenitorii acestuia. 

(2) Dac� una dintre p�r�i este o persoan� juridic�, în caz 
de reorganizare a acesteia se introduc în cauz� succesorii în 
drepturi, iar în caz de desfiin�are sau dizolvare se introduc în 
cauz� lichidatorii”. 

Succesorii care intervin în latura civil� a procesului 
penal devin p�r�i prin succesiune. 

A�a fiind, succesorii nu sunt substitui�i procesual �i nici 
nu sunt reprezentan�i. Ei nu valorific� drepturile p�r�ilor ini�iale 
- decedate, desfiin�ate sau dizolvate -  deoarece acestea nu mai 
au calitatea de subiecte de drept. Succesorii î�i exercit� 
drepturile proprii deoarece ei au înlocuit p�r�ile ini�iale 
decedate, desfiin�ate sau dup� caz, dizolvate. Ei vor lua 
procedura de la momentul introducerii în cauza penal�. 

Reprezentan�ii asigur� continuarea activit��ii 
procesuale atunci când p�r�ile din procesul penal nu pot fi 
prezente. 

Reprezentan�ii înlocuiesc p�r�ile, fiind împuternicite s� 
participe la activitatea procesual� desf��urat� în numele �i în 
interesul p�r�ii reprezentate. Ei sunt subiec�i procesuali dar nu 
devin p�r�i în procesul penal. 

Reprezentarea poate fi legal� sau conven�ional�. 
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Reprezentarea legal� – cum arat� �i denumirea este 
prev�zut� în mod expres de lege. Reprezentantul legal este 
împuternicit prin efectul legii s� reprezinte partea din procesul 
penal. 

Art. 222 alin (6) din c.p.p prevede: 
„Pentru persoana lipsit� de capacitatea de exerci�iu, 

plângerea se face de reprezentantul s�u legal. Persoana cu 
capacitate de exerci�iu restrâns� poate face plângere cu 
încuviin�area persoanelor prev�zute de legea civil�”. 

De asemenea, tot un caz de reprezentare legal� este 
instituit prin dispozi�iile art. 134 alin (3) c.p.p.: „Când 
inculpatul este arestat, instan�a care urmeaz� a efectua comisia 
rogatorie dispune desemnarea unui ap�r�tor din oficiu, care îl 
va reprezenta.” 

Reprezentarea conven�ional�  presupune desf��urarea 
unei activit��i în cadrul procesului penal de c�tre o persoana 
fizic� în temeiul unui mandat concretizat printr-o procedur� 
special�. 

Raporturile dintre partea reprezentat� �i reprezentant 
sunt de natur� contractual�. 

De principiu, p�r�ile din procesul penal pot fi 
reprezentate. 

Cu privire la inculpat acesta poate fi reprezentat cu 
excep�ia cazurilor în care prezen�a sa este obligatorie. 

Partea v�t�mat�, partea civil� �i partea responsabil� 
civilmente pot fi reprezentate, în faza de judecat�. 
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Reprezentarea judiciar� cu caracter conven�ional poate 
fi realizat� de un avocat sau de o persoan� fizic� ce nu posed� 
aceast� calitate. 

Reprezentantul care nu este avocat nu poate pleda în 
cauza penal�. Acest drept este recunoscut exclusiv 
reprezentan�ilor care de�in calitatea de avoca�i. 

Substitui�ii procesuali îndeplinesc activit��i cu caracter 
procesual în nume propriu dar pentru realizarea unui drept 
apar�inând altui subiect. 

Potrivit dispozi�iilor art. 362 c.p.p. so�ul inculpatului 
poate declara apel în favoarea acestuia. Art. 222 alin. (5) c.p.p. 
prevede c� plângerea se poate face �i de c�tre unul dintre so�i 
pentru cel�lalt so� sau de c�tre copilul major pentru p�rin�i. Art. 
160 (6) alin 1 c.p.p. prevede c� cererea de liberare provizorie 
poate fi f�cut� de c�tre învinuit sau inculpat, de so� sau de 
rudele apropiate ale acestuia. 

În doctrina s-a specificat c� substitui�ii procesuali 
beneficiaz� de o legitimatio ad processum dar nu au o 
legitimatio ad causam. 
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CAPITOLUL II.  

ORGANELE JUDICIARE PENALE 
 
 

§1. INSTAN�ELE JUDEC�TORE�TI 
 

Art. 1 alin (1) din Legea nr. 304 din 2004 privind 
organizarea judiciar�1 prevede c�: „puterea judec�toreasc� se 
exercit� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie �i de celelalte 
instan�e judec�tore�ti stabilite de lege.” 

Art. 2 alin (2) din acela�i act normativ nominalizeaz� 
instan�ele judec�tore�ti din România: Înalta Curte de Casa�ie �i 
Justi�ie, cur�ile de apel, tribunalele, tribunalele specializate �i 
judec�toriile. 

Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie  dispune de 
personalitate juridic� �i func�ioneaz� în municipiul Bucure�ti. 

Instan�a suprem� este organizat� în patru sec�ii: sec�ia 
civil� �i de proprietate intelectual�, sec�ia penal�, sec�ia 
comercial� �i sec�ia de contencios administrativ �i fiscal. De 
asemenea, func�ioneaz� completul de 9 judec�tori si sec�iile 
unite ale Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie . 

Fiecare sec�ie din cadrul Înaltei Cur�i de Casa�ie �i 
Justi�ie judec� recursurile împotriva hot�rârilor pronun�ate de 
cur�ile de apel. 

                                                 
1 Adoptat� la data de 28 iunie 2004, republicat�. 
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1 Adoptat� la data de 28 iunie 2004, republicat�. 
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Sec�ia penal� a Înaltei  Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie 
judec�: 

- în prim� instan�� procesele �i cererile date prin lege 
în competen�� de prim� instan�� a Înaltei Cur�i de 
Casa�ie �i Justi�ie,     

- recursurile, în condi�iile prev�zute de lege, 
Completul de 9 judec�tori solu�ioneaz� recursurile �i 

cererile în cauzele judecate în prim� instan�� de Sec�ia penal� a 
Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie. 

In  sec�iile unite ale Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie se 
judec�: 

- recursurile în interesul legii, 
- sesiz�rile privind schimbarea jurispruden�ei Înaltei 

Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, 
- dispune sesizarea Cur�ii Constitu�ionale a României 

în vederea efectu�rii controlului constitu�ional 
legilor, anterior promulg�rii. 

Conducerea Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie se 
realizeaz� de: pre�edintele, vicepre�edintele �i de colegiul de 
conducere a acestei instan�e judec�tore�ti. 

Pre�edintele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie 
reprezint� aceast� instan�� judec�toreasc�, aflat� în vârful 
piramidei instan�elor de drept comun în rela�iile interne �i în 
rela�iile interna�ionale. 

Colegiul de conducere al Înaltei Cur�i de Casa�ie �i 
Justi�ie este alc�tuit din pre�edinte, vicepre�edinte �i din 9 
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judec�tori ale�i de adunarea general� a judec�torilor pentru o 
perioad� de 3 ani. 

Colegiul de conducere al Înaltei Cur�i de Casa�ie �i 
Justi�ie este prezidat de pre�edinte sau dac� acesta lipse�te de 
vicepre�edinte. 

Completele de judecat� ale Înaltei Cur�i de Casa�ie �i 
Justi�ie se compun din 3 judec�tori din cadrul acelea�i sec�ii. 

Completul de 9 judec�tori este prezidat de pre�edintele 
sau vicepre�edintele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie. În lipsa 
acestora completul poate fi prezidat de un pre�edinte de sec�ie 
sau de un judec�tor desemnat de pre�edintele sau de 
vicepre�edintele Înaltei Cur�i. 

Sec�iile unite  sunt prezidate de pre�edinte, 
vicepre�edinte sau de un pre�edinte de sec�ie a Înaltei Cur�i de 
Casa�ie �i Justi�ie. 

Pre�edintele, când particip� la judecarea cauzelor, poate 
prezida orice complet de judecat� din cadrul sec�iilor instan�ei 
supreme. 

Pre�edin�ii sec�iilor Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie 
pot prezida orice complet de judecat� din cadrul sec�iei pe care 
o conduc. 

Judecata în Sec�iile Unite se desf��oar� dac� iau parte 
minimum 2/3 din num�rul judec�torilor instan�ei supreme. 

Cur�ile de apel, tribunalele, tribunalele specializate �i 
judec�toriile întregesc sistemul instan�elor judec�tore�ti din 
�ara noastr�, al�turi de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 
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În circumscrip�ia unei cur�i de apel func�ioneaz� mai 
multe tribunale �i tribunale specializate. Cur�ile de apel 
beneficiaz� de personalitate juridic� �i au în componen�a lor 
mai multe sec�ii. De asemenea, în cadrul lor func�ioneaz� unul 
sau mai multe complete specializate. 

Tribunalele au personalitate juridic�, fiind organizate în 
fiecare jude� �i în municipiul Bucure�ti. 

În circumscrip�ia tribunalului sunt incluse toate 
judec�toriile din jude�ul respectiv sau din municipiul Bucure�ti, 
dup� caz. 

�i în cadrul tribunalelor func�ioneaz� sec�ii �i complete 
specializate pe materii. 

În domeniile civil, penal, comercial, cauze cu minori �i 
de familie, contencios administrativ �i fiscal, conflicte de 
munc� �i asigur�ri sociale se pot înfiin�a tribunale specializate. 

Tribunalele specializate nu dispun de personalitate 
juridic� �i func�ioneaz� la nivelul jude�elor �i al municipiului 
Bucure�ti. 

Judec�toriile sunt instan�e judec�tore�ti f�r� 
personalitate juridic� organizate în jude�e �i în sectoarele 
municipiului Bucure�ti. 

În raport de volumul de activitate în cadrul 
judec�toriilor se pot înfiin�a sec�ii sau complete specializate. 
Legea privind organizarea judiciar� prevede obligativitatea 
organiz�rii de sec�ii sau de complete specializate pentru minori 
�i familie. 
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La cur�ile de apel, tribunale �i judec�torii se pot înfiin�a 
sec�ii secundare cu activitate permanent� în alte localit��i, 
avându-se în vedere volumul de activitate �i complexitatea 
acesteia. 

 
 

1. CONDUCEREA INSTAN�ELOR JUDEC�TORE�TI 
 
Instan�ele judec�tore�ti sunt conduse de un pre�edinte 

care exercit� atribu�ii manageriale. 
Pre�edin�ii cur�ilor de apel �i ai tribunalelor efectueaz� 

coordonarea �i controlul administr�rii instan�ei la care 
func�ioneaz� precum �i ale instan�elor din circumscrip�ie. 

La cur�ile de apel, la tribunale �i la tribunalele 
specializate pre�edintele este ajutat de 1-2 vicepre�edin�i. La 
judec�torii, pre�edintele poate fi ajutat de un vicepre�edinte. 

Pre�edin�ii �i vicepre�edin�ii instan�elor judec�tore�ti 
iau m�suri pentru organizarea instan�elor pe care le conduc �i 
eventual, a instan�elor din circumscrip�iile acestora. 

Ei asigur� �i verific� respectarea obliga�iilor statutare �i 
a regulamentelor de c�tre judec�tori �i de c�tre personalul 
auxiliar de specialitate. 

Pre�edin�ii instan�elor judec�tore�ti desemneaz� 
judec�torii care urmeaz� s� îndeplineasc� �i alte atribu�ii decât 
cele privitoare la activitatea de judecat�. 

La instan�ele judec�tore�ti unde sunt înfiin�ate sec�ii, 
acestea sunt conduse de c�tre un pre�edinte de sec�ie. 
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Colegiile de conducere statueaz� asupra chestiunilor cu 
caracter general referitoare la conducerea instan�elor de 
judecat�. Ele sunt formate dintr-un num�r impar de membri.  

Astfel, la cur�ile de apel �i la tribunale, colegiul de 
conducere este alc�tuit din pre�edintele instan�ei �i un num�r 
de 6 judec�tori, ale�i pentru o perioad� de 3 ani, de adunarea 
general� a judec�torilor. 

 
 

2. INSTAN�ELE MILITARE 
 
Conform dispozi�iilor Legii 304/2004 privind 

organizarea judiciar�, republicat�, în alc�tuirea instan�elor 
militare intr�: Curtea Militar� de Apel Bucure�ti, Tribunalul 
Militar Teritorial Bucure�ti �i tribunalele militare. 

La judecarea cauzelor penale, când inculpatul este 
militar activ, pre�edintele completului de judecat� �i procurorul 
care particip� la judecarea cauzei trebuie s� fac� parte cel pu�in 
din aceea�i categorie de grade. 

Tribunalele militare func�ioneaz� în municipiile 
Bucure�ti, Ia�i, Cluj-Napoca �i Timi�oara. 

Tribunalul militar este condus de un pre�edinte ajutat de 
un vicepre�edinte. 

Colegiul de conducere al tribunalului militar este 
format din pre�edintele instan�ei judec�tore�ti �i din doi 
judec�tori. 
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Tribunalul Militar Teritorial Bucure�ti este condus de 
un pre�edinte ajutat de un vice pre�edinte, iar colegiul de 
conducere al acestei instan�e judec�tore�ti este alc�tuit din 
pre�edintele instan�ei �i doi judec�tori. 

Curtea Militar� de Apel Bucure�ti este condus� de un 
pre�edinte ajutat de un vicepre�edinte. Colegiul de conducere 
al acestei instan�e judec�tore�ti este format din pre�edinte �i doi 
judec�tori. 

 
 
3. COMPUNEREA COMPLETELOR DE JUDECAT� 
 
În literatura juridic� procesual-penal� no�iunile 

„instan�� judec�toreasc�” �i „instan�� de judecat�” au 
semnifica�ii diferite, distincte. 

Astfel, „instan�a judec�toreasc�” constituie o institu�ie 
din cadrul sistemului organelor judec�tore�ti din România. 

Instan�� judec�toreasc� este Înalta Curte de Casa�ie �i 
Justi�ie, o curte de apel, un tribunal, un tribunal specializat sau 
o judec�torie. 

„Instan�a de judecat�” indic� completul de judecat� 
investit cu solu�ionarea unei cauze penale determinate. 

În cadrul unei instan�e judec�tore�ti func�ioneaz� mai 
multe instan�e de judecat�, adic� mai multe complete de 
judecat�. 
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Codul de procedur� penal� utilizeaz� termenul de 
instan�� atât cu sensul de instan�� judec�toreasc� cât �i cu 
sensul de instan�� (complet) de judecat�. 

Art. 292 alin (1) prevede c�: „Instan�a judec� în 
complet de judecat�, a c�rui compunere este cea prev�zut� de 
lege”. 

Art. 300 alin (1) c.p.p. dispune: „Instan�a este datoare 
s� verifice  din oficiu, la prima înf��i�are, regularitatea actului 
de sesizare”. 

În ambele cazuri, prin no�iunea de „instan��” se în�elege 
completul de judecat� investit cu solu�ionarea cauzei penale. 

Exist� îns� prevederi în Codul de procedur� penal� în 
care termenul de „instan��” este utilizat în sensul de institu�ie 
component� a sistemului organelor autorit��ii judec�tore�ti. 

Art. 367 c.p.p. prevede în alin (1): „Cererea de apel se 
depune la instan�a a c�rei hot�râre se atac�”. Evident este vorba 
despre depunerea cererii la judec�torie sau la tribunal. 

Compunerea completelor de judecat� (a instan�ei de 
judecat�) nu trebuie confundat� cu constituirea „instan�ei de 
judecat�”. 

Constituirea instan�ei presupune prezen�a completului 
de judecat� �i participarea procurorului de �edin�� �i a 
grefierului de �edin��. Ea prive�te alc�tuirea instan�ei în toat� 
complexitatea sa. 

Colegiile de conducere ale instan�elor judec�tore�ti 
stabilesc compunerea completelor de judecat�. 
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Compunerea completelor de judecat� const� în 
nominalizarea judec�torilor care urmeaz� s� solu�ioneze 
cauzele, la termenele stabilite. 

Cauzele date, potrivit legii, în competen�a de prim� 
instan�� a judec�toriei, a tribunalului sau a cur�ii de apel se 
judec� în complet monocratic, cu excep�ia cauzelor privind 
conflictele de munc� �i de asigur�ri sociale. 

Apelurile se judec� în complet colegial format din 2 
judec�tori, iar recursurile se solu�ioneaz� tot în complet 
colegial format din 3 judec�tori. 

În ipoteza completului colegial format din 2 judec�tori, 
dac� membrii completului nu cad de acord asupra hot�rârii ce 
urmeaz� a se pronun�a, procesul se judec� din nou în complet 
de divergen��. 

Completul de divergen�� se constituie prin includerea în 
completul de judecat�, a pre�edintelui sau vicepre�edintelui 
instan�ei, a pre�edintelui de sec�ie ori a judec�torului din 
planificarea de permanen��. 

Ce se întâmpl� dac� nu sunt respectate prevederile 
legale referitoare la alc�tuirea completelor de judecat� ? 

Dispozi�iile art. 197 alin.(2) c.p.p. dispun: „dispozi�iile 
relative la la competen�a dup� materie sau dup� calitatea 
persoanei, la sesizarea instan�ei, la compunerea acesteia ... sunt 
prev�zute sub sanc�iunea nulit��ii...” . Este vorba despre 
sanc�iunea nulit��ii absolute care nu poate fi înl�turat� în nici 
un mod �i care poate fi invocat� în orice stare a procesului �i se 
ia în considerare chiar din oficiu. 
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S-a acreditat teza conform c�reia formarea completului 
dintr-un num�r mai mic sau mai mare (diferit) de judec�tori, 
atrage sanc�iunea nulit��ii absolute doar dac� completul nelegal 
format a solu�ionat cereri, a admis sau a respins probe, a audiat 
p�r�i sau martori. 

Jurispruden�a a statuat c� de�i completul de judecat� a 
fost gre�it compus, dac� nu au fost încuviin�ate probe �i dac� 
nu s-au luat m�suri procesuale, nu intervine sanc�iunea nulit��ii 
absolute, nefiind incidente dispozi�iile art. 197 alin (2) c.p.p.1 

Avem îndoieli în leg�tur� cu acest punct de vedere atât 
timp cât nulitatea absolut� nu poate fi în nici un mod înl�turat�. 
Orice interpretare permisiv� s-ar îndep�rta de la spiritul �i 
voin�a legiuitorului, deoarece ar ad�uga la lege, fapt cu 
des�vâr�ire inadmisibil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 T.S., sec�ia penal�, decizia nr. 3011/1982 în R.R.D. nr. 11/1983, pag. 73-
74, T.S., sec�ia penal�, decizia nr. 148/1974 în R.R.D nr. 10/1974, pag. 72, 
T.S., sec�ia penal�, decizia nr. 1151/1981 în R.R.D.nr. 1/1982, pag. 61 
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§2. MINISTERUL PUBLIC 

 
În  cadrul activit��ii judiciare Ministerul Public 

reprezint� interesele generale ale societ��ii �i ap�r� ordinea de 
drept precum �i drepturile �i libert��ile cet��enilor.  

Aceast� autoritate public� î�i exercit� atribu�iile în 
temeiul legii, fiind condus� de procurorul general al 
Parchetului de pe lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 

 
 

1. PRINCIPIILE ÎN TEMEIUL C�RORA MINISTERUL 
PUBLIC Î�I DESF��OAR� ACTIVITATEA 

 
Art. 62 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciar�, republicat�, prevede în alin. (2) c� „ procurorii î�i 
desf��oar� activitatea potrivit principiilor legalit��ii, 
impar�ialit��ii �i controlului ierarhic, sub autoritatea Ministerului 
Justi�iei, în condi�iile legii.” 

Principiul legalit��ii implic� desf��urarea întregii 
activit��i a procedurilor în temeiul dispozi�iilor legale. 

Acest principiu nu trebuie confundat cu activitatea de 
supraveghere general� a legalit��ii desf��urat� în perioada 
regimului socialist totalitar de fostele organe ale procuraturii. 

Cum întregul proces penal se fundamenteaz� pe lege 
este evident c� activitatea cu caracter judiciar desf��urat� de 
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membrii Ministerului Public cu observarea �i aplicarea strict� a 
dispozi�iilor legale . 

O precizare se mai impune: Ministerul Public reprezint� 
interesele generale ale societ��ii exclusiv în activitatea 
judiciar�. 

Principiul impar�ialit��ii se afla în strâns� corela�ie cu 
principiul legalit��ii, derivând practic din acesta. 

Reprezentan�ii Ministerului Public sunt obliga�i s� 
intervin� de fiecare dat� când un subiect de drept a înc�lcat 
prescrip�iile legii penale. 

Procurorii exercit� ac�iunea penal� care prin natura ei 
este o ac�iune public�. Ace�tia utilizeaz� func�ia de acuzare dar 
atitudinea lor trebuie s� fie obiectiv�, echidistant�. 

Procurorii trebuie s� desf��oare activitatea în plan 
judiciar numai în temeiul dispozi�iilor legale. 

Principiul controlului ierarhic realizeaz� esen�iala 
diferen�� de statut între magistra�ii judec�tori �i magistra�ii 
procurori. 

De asemenea, acest principiu apropie institu�ia 
Ministerului Public de modul de organizare �i func�ionare a 
autorit��ii executive. 

Controlul ierarhic implic� aptitudinea organelor 
superioare de a da dispozi�ii obligatorii în raport cu organele 
ierarhic subordonate. 

Procurorii din fiecare parchet sunt subordona�i 
conduc�torului acelui parchet. Conduc�torul unui parchet se 
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subordoneaz� conduc�torului parchetului ierarhic superior din 
aceea�i circumscrip�ie. 

Procurorul general al Parchetului de pe lâng� Înalta 
Curte de Casa�ie �i Justi�ie sau procurorii generali ai 
parchetelor de pe lâng� cur�ile de apel pot exercita controale 
asupra procurorilor din subordine, fie în mod direct, fie prin 
intermediul unor procurori anume desemna�i. 

Ministerul justi�iei are aptitudinea de a exercita 
controlul asupra procurorilor prin intermediul unor procurori 
desemna�i de procurorul general al Parchetului de pe lâng� 
Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie sau de c�tre ministerul 
justi�iei. 

Controlul const� în verificarea eficien�ei manageriale, a 
modului în care procurorii î�i îndeplinesc atribu�iile de serviciu 
�i în care se desf��oar� raporturile de serviciu cu justi�iabilii �i 
cu celelalte persoane implicate în lucr�rile de competen�a 
parchetelor. 

Controlul nu poate viza m�surile dispuse de procuror în 
cursul urm�ririi penale �i solu�iile adoptate. 

Aceste dispozi�ii trebuie interpretate în lumina 
dispozi�iilor art. 3 alin (1) din Legea nr. 303/2004, republicat�, 
în care se prevede :”procurorii numi�i de Pre�edintele României 
se bucur� de stabilitate �i sunt independen�i, în condi�iile legii.” 
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2. ORGANIZAREA MINISTERULUI PUBLIC 
 

Parchetul  de pe lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie 
coordoneaz� activitatea parchetelor din subordine. Aceast� 
unitate dispune de personalitate juridic�, fiind condus� de un 
procuror general ajutat de un prim-adjunct �i de un adjunct. 

În activitatea sa procurorul general al Parchetului de pe 
lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie este ajutat de 3 
consilieri. 

Procurorul general de al Parchetului de pe lâng� Înalta 
Curte de Casa�ie �i Justi�ie reprezint� Ministerul Public în 
raport cu toate celelalte autorit��i publice, cu persoanele fizice 
�i persoanele juridice precum �i în rela�iile interna�ionale. 

Procurorul general de al Parchetului de pe lâng� Înalta 
Curte de Casa�ie �i Justi�ie particip� la �edin�ele Înaltei Cur�i de 
Casa�ie �i Justi�ie în Sec�iile Unite. El poate participa la orice 
complet al instan�ei supreme dac� consider� necesar.  

Prim–adjunctul sau adjunctul ori un alt procuror poate 
fi delegat s� participe în locul procurorului general al 
Parchetului de pe lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, la 
�edin�ele instan�ei supreme, în sec�iile unite. 

În atribu�iunile procurorului general al Parchetului de 
pe lâng� Înalta Curte intr� �i desemnarea procurorilor care 
particip� la �edin�ele Cur�ii Constitu�ionale. 

Parchetul de pe lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie 
are în structur� sec�ii, conduse de procurori �efi, ajuta�i de 
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adjunc�i. În cadrul sec�iilor func�ioneaz� servicii �i birouri 
conduse de procurori �efi. 

În cadrul Parchetului de pe lâng� Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie func�ioneaz� Direc�ia de Investigare a 
Infrac�iunilor de Criminalitate Organizat� �i Terorism precum 
si Direc�ia Na�ional� Anticorup�ie. 

Legea pentru organizarea judiciar� men�ioneaz� detaliat 
condi�iile �i modalitatea de numire a procurorilor în cadrul 
Direc�iei de Investigare a Infrac�iunilor de Criminalitate 
organizat� �i Terorism (art. 75 alin (2) – (13) din Legea 
304/2004, republicat�). 

Sunt prev�zute de asemenea, modul de func�ionare, 
structura �i organizarea Direc�iei Na�ionale Anticorup�ie. 

Asupra celor dou� direc�ii din cadrul Parchetului de pe 
lâng� Înalta Curte de Casa�ie si Justi�ie vom insista intr-un 
paragraf distinct. 

 
 

PARCHETELE DE PE LÂNG� CUR�ILE DE APEL, 
TRIBUNALE, TRIBUNALE PENTRU MINORI �I FAMILIE 

�I JUDEC�TORII 
 

Parchetele de pe lâng� cur�ile de apel �i parchetele de 
pe lâng� tribunale au personalitate juridic�. 

Parchetele de pe lâng� tribunalele pentru minori �i 
familie �i parchetele de pe lâng� judec�torii nu dispun de 
personalitate juridic�. 
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Parchetele de pe lâng� cur�ile de apel �i parchetele de 
pe lâng� tribunale au în structur� sec�ii. În cadrul sec�iilor pot 
func�iona servicii �i birouri. 

Parchetele de pe lâng� cur�ile de apel au în structur� �i 
câte o sec�ie pentru minori �i familie. 

În raport cu num�rul, natura �i complexitatea cauzelor 
la unele parchete de pe lâng� judec�torii pot func�iona sec�ii 
maritime �i fluviale. 

 
 

CONDUCEREA PARCHETELOR DE PE  LÂNG� 
CUR�ILE DE APEL, TRIBUNALE, TRIBUNALE PENTRU 

MINORI �I FAMILIE �I JUDEC�TORII 
 

Parchetele de pe lâng� cur�ile de apel sunt conduse de 
c�tre procurori generali. 

Parchetele de pe lâng� tribunale, tribunale pentru 
minori �i familie �i cele de pe lâng� judec�torii sunt conduse de 
prim-procurori. 

Procurorii generali ai parchetelor de pe lâng� cur�ile de 
apel �i prim-procurorii parchetelor de pe lâng� tribunale 
coordoneaz� �i controleaz� administrarea parchetului unde 
func�ioneaz� �i administrarea parchetelor subordonate din 
cadrul circumscrip�iei. 

Prim-procurorii parchetelor de pe lâng� tribunalele 
pentru minori �i familie precum �i prim-procurorii parchetelor 

 

 28

Parchetele de pe lâng� cur�ile de apel �i parchetele de 
pe lâng� tribunale au în structur� sec�ii. În cadrul sec�iilor pot 
func�iona servicii �i birouri. 

Parchetele de pe lâng� cur�ile de apel au în structur� �i 
câte o sec�ie pentru minori �i familie. 

În raport cu num�rul, natura �i complexitatea cauzelor 
la unele parchete de pe lâng� judec�torii pot func�iona sec�ii 
maritime �i fluviale. 

 
 

CONDUCEREA PARCHETELOR DE PE  LÂNG� 
CUR�ILE DE APEL, TRIBUNALE, TRIBUNALE PENTRU 

MINORI �I FAMILIE �I JUDEC�TORII 
 

Parchetele de pe lâng� cur�ile de apel sunt conduse de 
c�tre procurori generali. 

Parchetele de pe lâng� tribunale, tribunale pentru 
minori �i familie �i cele de pe lâng� judec�torii sunt conduse de 
prim-procurori. 

Procurorii generali ai parchetelor de pe lâng� cur�ile de 
apel �i prim-procurorii parchetelor de pe lâng� tribunale 
coordoneaz� �i controleaz� administrarea parchetului unde 
func�ioneaz� �i administrarea parchetelor subordonate din 
cadrul circumscrip�iei. 

Prim-procurorii parchetelor de pe lâng� tribunalele 
pentru minori �i familie precum �i prim-procurorii parchetelor 



 

 29

de pe lâng� judec�torii exercit� atribu�ii de administrare a 
parchetului. 

La parchetele de pe lâng� cur�ile de apel pot func�iona 
1-2 procurori generali adjunc�i ; la parchetele de pe lâng� 
tribunale pot  func�iona 1-2 prim-procurori adjunc�i. 

La parchetele de pe lâng� tribunalele pentru minori �i 
familie �i la parchetele de pe lâng� judec�torii poate func�iona 
un prim-procuror adjunct. 

Sec�iile �i serviciile sau birourile parchetelor de pe 
lâng� instan�e sunt conduse de c�tre procurori �efi. 

În cadrul fiec�rui parchet func�ioneaz� colegii de 
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PARCHETELE MILITARE 
 

Func�ioneaz� pe lâng� fiecare instan�� militar�. 
Conducerea parchetelor militare este asigurat� de c�tre 

prim-procurori militari ajuta�i de c�tre un prim-procuror militar 
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de pe lâng� tribunalele militare. 
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Parchetele militare dispun de organe de cercetare penal� 
puse în serviciul lor. 

Procurorii militari conduc �i supravegheaz� activitatea  
de cercetare penal� a organelor de cercetare penal� speciale. 

Dac� inculpatul este militar activ, procurorul militar 
care efectueaz� urm�rirea penal� trebuie s� fac� parte cel pu�in 
din aceea�i categorie de grade. 

În cadrul Parchetului de pe lâng� Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie func�ioneaz� sec�ii sau servicii de combatere 
a infrac�iunilor s�vâr�ite de militari. 

 
 

3. ATRIBU�IILE MINISTERULUI PUBLIC 
 
Procurorii din cadrul Ministerului Public exercit� 

urm�toarele atribu�ii: 
� efectueaz� urm�rirea penal� în cazurile �i în 

condi�iile prev�zute de lege �i particip�, potrivit 
legii, la solu�ionarea conflictelor prin mijloace 
alternative, 

� conduc �i supravegheaz� activitatea de cercetare 
penal� a poli�iei judiciare �i a altor organe de 
cercetare penal�, 

� sesizeaz� instan�ele judec�tore�ti pentru judecarea 
cauzelor penale, potrivit legii, 

� exercit� ac�iunea civil�, în cazurile prev�zute de 
lege, 
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� particip�, în condi�iile legii, la �edin�ele de judecat�, 
� exercit� c�ile de atac împotriva hot�rârilor 

judec�tore�ti, în condi�iile prev�zute de lege, 
� ap�r� drepturile �i interesele legitime ale minorilor, 

ale persoanelor puse sub interdic�ie, ale disp�ru�ilor 
�i ale altor persoane, în condi�iile legii, 

� ac�ioneaz� pentru prevenirea �i combaterea 
criminalit��ii, sub coordonarea ministrului justi�iei, 
pentru realizarea unitar� a politicii penale a statului, 

� studiaz� cauzele care genereaz� sau favorizeaz� 
criminalitatea, elaboreaz� �i prezint� ministrului 
justi�iei propuneri în vederea elimin�rii acestora, 
precum �i pentru perfec�ionarea legisla�iei în 
domeniu, 

� verific� respectarea legii la locurile de de�inere 
preventiv�, 

� exercit� orice alte atribu�ii prev�zute de lege. 
 

Analiza detaliat� a fiec�rei dintre atribu�iile 
Ministerului Public excede cercet�rilor noastre. Trebuie îns� s� 
remarc�m faptul c� prin natura atribu�iilor sale Ministerul 
Public desf��oar� o activitate cu caracter complex. 

Dat� fiind încadrarea Ministerului Public în cadrul 
„puterii” judec�tore�ti de c�tre Constitu�ia României, în mod 
firesc aceast� autoritate public� se manifest� preponderent în 
activitatea judiciar�, cum de altfel este �i firesc. 
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În doctrina juridic� au fost afirmate mai multe puncte 
de vedere privitoare la natura juridic� a Ministerului Public. 

Unii doctrinari apreciaz� c� procurorii sunt inclu�i în 
puterea executiv�1. 

Al�i autori apreciaz� c� Ministerul Public constituie o 
parte a autorit��ii judec�tore�ti, a�a cum de altfel prevede �i 
legea fundamental� a ��rii2. 

Consider�m c� institu�ia Ministerului Public prezint� o 
natur� juridic� dual�: atât executiv� cât �i judec�toreasc�. 
Detalierea acestei teze este o chestiune de ordin constitu�ional.  

Totu�i, no�iunea de Minister Public provine din 
expresia „manus publica” care indic� for�a executiv� a statului. 

Pe lâng� aspectul terminologic, care este un aspect 
formal, Ministerul Public fiind constituit din procurori se afl� 
sub autoritatea organului de vârf al executivului, prin 
intermediul ministerului justi�iei. 

Relativa dependen�� a Ministerului Public în raport cu 
ministerul justi�iei constituie un argument serios în favoarea 
tezei naturii duale a acestei autorit��i publice. 

Ministerul Public nu face parte efectiv din autoritatea 
executiv� , iar procurorii nu sunt simpli func�ionari publici, ei 
beneficiind de calitatea de magistra�i. 

 

                                                 
1 M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan si altii, Constitu�ia Romaniei – 
comentat� �i adnotat�, R.A. Monitorul Oficial-Bucure�ti, 1992, pag. 289    
2 Procedur� penal� (partea general�), vol. I, de Gheorghi�� Mateu�, Ed. 
Chemarea Ia�i, 1993, pag. 55 
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§3. MAGISTRA�II 

 
Art. 1 din Legea 303/2004, republicat�, privind statutul 

judec�torilor �i procurorilor, prevede: „Magistratura este 
activitatea judiciar� desf��urat� de judec�tori în scopul 
înf�ptuirii justi�iei �i de procurori în scopul ap�r�rii intereselor 
generale ale societ��ii, a ordinii de drept, precum �i a 
drepturilor �i libert��ilor cet��enilor”. 

Magistra�i sunt judec�torii �i procurorii din cadrul 
tuturor instan�elor �i a parchetelor din România. 

Judec�torii, respectiv procurorii, de�i în mod indubitabil 
sunt magistra�i, beneficiaz� de statute distincte. 

Judec�torii numi�i de Pre�edintele României sunt 
inamovibili în condi�iile prev�zute de Legea 303/2004, 
republicat�. 

Judec�torii inamovibili pot fi muta�i prin transfer, 
delegare, deta�are sau promovare, numai cu acordul lor �i pot fi 
suspenda�i sau elibera�i din func�ie în condi�iile prev�zute de 
lege. 

Judec�torii sunt independen�i, se supun numai legii �i 
trebuie s� fie impar�iali. 

Procurorii numi�i de �eful statului se bucur� de 
stabilitate �i sunt independen�i, în condi�iile legii. 

Procurorii care se bucur� de stabilitate, deci sunt 
definitivi, pot fi muta�i prin transfer, deta�are sau promovare, 
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numai cu acordul lor. Procurorii pot fi delega�i, suspenda�i sau 
elibera�i din func�ie în condi�iile prev�zute de lege. 

Func�iile de judec�tor �i procuror (de magistra�i) sunt 
incompatibile cu orice alte func�ii publice sau private, cu 
excep�ia func�iilor didactice din înv���mântul superior, precum 
�i a acelor de instruire din cadrul Institutului Na�ional al 
Magistraturii �i al �colii Na�ionale de Grefieri. 

Este instituit� obliga�ia magistra�ilor de a declara pe 
propria r�spundere dac� so�ul, rudele sau afinii pân� la gradul 
al IV-lea inclusiv, exercit� o func�ie sau desf��oar� o activitate 
juridic� ori activit��i de investigare sau cercetare penal�. 

Magistra�ii sunt obliga�i, de asemenea, s� fac� o 
declara�ie autentic�, pe propria r�spundere, referitoare la 
apartenen�a sau neapartenen�a ca agent sau colaborator al 
organelor de securitate ca poli�ie politic�. 

Este instituit� interdic�ia magistra�ilor de a fi lucr�tori 
operativi, inclusiv acoperi�i, informatori sau colaboratori ai 
serviciilor de informa�ii. 

În acest sens magistra�ii vor da o declara�ie autentic�, 
pe proprie r�spundere, sub sanc�iune penal�, în fiecare an. 

Alte interdic�ii privitoare la magistra�i – judec�tori si 
procurori – se refer� la: 

� desf��urarea de activit��i comerciale, direct sau  prin 
persoane interpuse, 

� desf��urarea de activit��i cu caracter de arbitraj în 
litigiile civile, comerciale sau de alt� natur�, 
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� dobândirea calit��ii de asociat sau de membru în 
organele de conducere, administrare sau control la 
societ��i civile, societ��i comerciale, b�nci, societ��i 
de asigurarea, etc.,  

� ob�inerea calit��ii de membru al unui grup de interes 
economic. 

Magistra�ilor le este interzis s� fac� parte din partide 
sau forma�iuni politice sau s� desf��oare ori s� participe la 
activit��i cu caracter politic. Ei nu trebuie sa î�i  exprime, în 
orice mod, convingerile politice. 

Magistra�ii judec�tori �i magistra�ii procurori nu trebuie 
s� î�i exprime public opinia cu privire la procesele aflate în 
desf��urare sau cu privire la cauzele cu care a fost sesizat 
parchetul.  

Ei nu pot da consulta�ii în chestiuni litigioase, chiar 
dac� procesele respective se afl� pe rolul altor instan�e sau 
parchete decât acelea unde î�i desf��oar� activitatea. 

Exist� �i alte cauze de incompatibilitate, legate strict de 
activitatea judiciar�, referitoare în principal la magistra�i. 
Acestea sunt prev�zute în codul de procedur� penal�: 

� judec�torii care sunt so�i, rude sau afini între  ei, 
pân� la gradul al IV-lea inclusiv, nu pot face parte 
din acela�i complet de judecat�, 

� judec�torul care a luat parte la solu�ionarea unei 
cauze nu mai poate participa la judecarea aceleia�i 
cauze intr-o cale de atac sau la judecarea cauzei dup� 
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desfiin�area hot�rârii cu trimitere în apel sau dup� 
casare cu trimitere în recurs, 

� judec�torul care si-a exprimat anterior p�rerea cu 
privire la solu�ia care ar putea fi dat� într-o cauz� nu 
mai poate participa la judecarea respectivei cauze 
penale, 

� judec�torul este incompatibil dac�: a pus în mi�care 
ac�iunea penal� sau a dispus trimiterea în judecat� 
ori a pus concluzii în calitate de procuror la instan�a 
de judecat�, a solu�ionat propunerea de arestare 
preventiv� sau de prelungire a arest�rii preventive în 
cursul urm�ririi penale, a fost reprezentant sau 
ap�r�tor al vreuneia din par�i, a fost expert sau 
martor, daca exist� împrejur�ri din care rezult� c� 
este interesat sub orice form�, el, so�ul sau vreo rud� 
apropiat�; dac� so�ul, ruda sau afinul s�u pân� la 
gradul IV inclusiv a efectuat acte de urm�rire penal�, 
a supravegheat urm�rirea penal�, a solu�ionat 
propunerea de arestare preventiv�  ori de prelungire a 
arest�rii preventive, în cursul urm�ririi penale; dac� 
este so�, rud� sau afin, pân� la gradul IV inclusiv  cu 
una dintre p�r�i sau cu avocatul ori mandatarul 
acesteia; dac� exist� du�m�nie între el, so�ul sau una 
dintre rudele sale pana la gradul IV inclusiv �i una 
dintre p�r�i, so�ul sau rudele acesteia pân� la gradul 
al III-lea inclusiv; dac� a primit liberalit��i de la una 
dintre p�r�i, avocatul sau mandatarul acesteia. 
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� Judec�torul este incompatibil de a participa la 
judecarea unei cauze în c�ile de atac, atunci când 
so�ul, ruda ori afinul sau pân� la gradul IV inclusiv a 
participat ca judec�tor sau procuror, la judecarea 
aceleia�i cauze. 

Cazurile de incompatibilitate men�ionate anterior  se 
aplic�, în marea lor majoritate �i procurorilor, persoanelor 
fizice care efectueaz� cercetare penal� �i grefierului de �edin��. 

Procurorul  care a participat, în calitate de judecator la 
solu�ionarea cauzei în prim� instan�� nu poate pune concluzii la 
judecarea aceleia�i cauze penale în c�ile de atac. 

Judec�torul sau procurorul (magistratul) incompatibil 
trebuie s� declare pre�edintelui instan�ei sau procurorului 
ierarhic superior c� se ob�ine de a participa la desf��urarea 
procesului penal. În mod obligatoriu magistratul va indica 
cazul de incompatibilitate pe care se întemeiaz� cererea de 
ab�inere. 

Dac� magistratul  care se afl� într-un caz de 
incompatibilitate nu a f�cut declara�ie de ab�inere oricare dintre 
p�r�ile din procesul penal îl poate recuza de îndat� ce a luat la 
cuno�tin�� de existen�a respectivului caz de incompatibilitate. 

Analiza detaliat� a cazurilor de incompatibilitate 
precum �i procedura ab�inerii �i cea a recuz�rii magistra�ilor nu 
intr� în preocup�rile noastre, la redactarea acestei monografii 1. 

                                                 
1 Ea poate fi studiata din orice tratat sau curs universitar de Drept procesual 
penal publicat de renumi�i doctrinari din �ara noastr�                                       
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Incompatibilit��ile �i interdic�iile privind pe magistra�i 
au rolul de a creiona statutul judec�torilor �i al procurorilor. 

Instituirea incompatibilit��ilor �i al interdic�iilor are 
menirea de a „acorda” magistra�ilor probitatea moral� necesar� 
în vederea solu�ion�rii cauzelor penale. 

Icompatibilit��ile determin� o manifestare obiectiv� �i 
impar�ial� a magistra�ilor în desf��urarea activit��ilor judiciare. 

Tot referitor la magistra�i, la statutul acestora, trebuie 
subliniat� importan�a condi�iilor  de selec�ionare, a modului de 
investire în func�ie �i asigurarea independen�ei �i a 
impar�ialit��ii prin statutul disciplinar al acestora1. 

Cu privire la raporturile dintre cele dou� categorii de 
magistra�i am f�cut anumite preciz�ri într-o lucrare recent 
publicat�. În consecin�� nu vom reveni asupra acestor 
chestiuni.2 

O chestiune de terminologie trebuie, credem noi, 
explicat�. Dac� Legea nr. 92/1992 pentru organizarea 
judec�toreasc�, republicat�, a reintrodus �i a utilizat no�iunea 
de magistrat, Legile nr. 303/2004 privind statutul judec�torilor 
�i procurorilor, republicat� si Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciar�, republicat�, evit� oarecum utilizarea 
acestei no�iuni. 

                                                 
1 Aceste aspecte sunt pe larg dezb�tute în lucrarea „Independen�a 
judec�torilor �i garan�iile ei juridice”. Bineîn�eles, chestiunile sunt tratate, în 
special, cu referire la judec�tori.    
2 A se vedea volumul „stat �i cet��ean”, monografia „Puterea de stat în 
România, autorit��ile publice”, (partea I), Bac�u, 2007      
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Reiter�m unele argumente expuse în lucr�ri anterioare 
pentru sus�inerea punctului de vedere materializat în existen�a 
pe mai departe a „corpului magistra�ilor” . 

În primul rând sunt prevederile consti�u�ionale  care 
utilizeaz� în mod expres termenul de „magistrat”. 

În al doilea rând Legea nr. 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii, republicat�, în dezvoltarea unor 
prevederi constitu�ionale, utilizeaz� aceast� no�iune ( art. 14 
alin (2) din lege). 

În al treilea rând Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judec�torilor �i procurorilor, republicat�, define�te magistratura 
în art. 1:” Magistratura reprezint� o activitate judiciar� 
desf��urat� de judec�tori în scopul înf�ptuirii justi�iei �i de 
procurori în scopul ap�r�rii intereselor generale ale societ��ii, a 
ordinii de drept, precum �i a drepturilor �i libert��ilor 
cet��enilor”. 

Credem c� voin�a legiuitorului cu ocazia amend�rii 
Legilor 303/2004 �i 304/2004 a fost aceea de a eviden�ia 
particularit��ile �i diferen�ele dintre statutul judec�torilor �i 
respectiv statutul procurorilor.  

Acest impuls a pornit chiar de la textele constitu�ionale 
care trateaz� �i reglementeaz� distinct statutul procurorilor în 
raport cu statutul judec�torilor. 

Nici pe departe legiuitorul nu a urm�rit – cum au 
apreciat unii doctrinari - suprimarea calit��ii de magistrat, 
recunoscut� atât judec�torilor cât �i procurorilor. De altfel, nu 
ar fi fost posibil, no�iunea fiind utilizat� în legea fundamental� 
a ��rii noastre. 
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§4. ORGANELE DE CERCETARE PENAL� 
 
Art. 201 c.p.p. men�ioneaz� în alin 2: „Organele de 

cercetare penal� sunt: 
a) organele de cercetare ale poli�iei judiciare; 
b) organele de cercetare speciale.” 
Ca organe de cercetare ale poli�iei judiciare 

func�ioneaz�  lucr�tori specializa�i din Ministerul Internelor �i 
Reformei Administrative, desemna�i nominal de ministrul 
internelor �i reformei administrative, cu avizul conform al 
procurorului general al Parchetului de pe lâng� Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie. 

Organele de cercetare ale poli�iei judiciare î�i 
desf��oar� activitatea sub autoritatea procurorului general al 
Parchetului de pe lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 

Retragerea avizului conform al procurorului general de 
pe lâng� Înalta Curte conduce la încetarea calit��ii de lucr�tor 
în cadrul poli�iei judiciare. 

Cercetarea penal� se efectueaz� de organele de 
cercetare ale poli�iei judiciare, pentru orice infrac�iune care nu 
este dat� în mod obligatoriu în competen�a altor organe de 
cercetare penal�. 

Poli�ia judiciar� este constituit� din ofi�eri �i agen�i de 
poli�ie, specializa�i în efectuarea activit��ilor de constatare a 
infrac�iunilor, de strângere a datelor în vederea începerii 
urm�ririi penale �i de cercetare penal�. 
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Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt organizate 
�i func�ioneaz� în structura aparatului central al Ministerului 
Internelor si Reformei Administrative, în structura Inspectoratului 
General al Poli�iei Române, Inspectoratului General al Poli�iei de 
Frontier� �i a unit��ilor teritoriale ale acestora1. 

Lucr�torii de poli�ie judiciar� din structurile teritoriale 
î�i îndeplinesc atribu�iile, în mod nemijlocit, sub autoritatea �i 
controlul prim-procurorilor parchetelor de pe lâng� judec�torii 
�i tribunale, corespunz�tor arond�rii acestora. 

Procurorii generali ai parchetelor de pe lâng� cur�ile de 
apel î�i exercit� autoritatea �i controlul nemijocit asupra 
lucr�torilor de poli�ie judiciar� din circumscrip�ia cur�ii de apel. 

Procurorul general al Parchetului de pe lâng� Înalta 
Curte de Casa�ie �i Justi�ie î�i exercit� autoritatea �i controlul 
direct sau prin procurori desemna�i asupra organelor de poli�ie 
judiciar� din întregul teritoriu. 

Art. 208 alin (1) c.p.p. men�ioneaz� organele de 
cercetare speciale. Acestea sunt urm�toarele: 

1. ofi�erii anume desemna�i de c�tre comandan�ii 
unit��ilor militare, pentru militarii în subordine . 
Cercetarea poate fi efectuat� �i personal de c�tre 
comandan�i; 

                                                 
1 A se vedea Legea nr. 364/2004 privind organizarea �i func�ionarea poli�iei  
judiciare (Monitorul Oficial, partea I, nr. 869/23.09.2004) 
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1 A se vedea Legea nr. 364/2004 privind organizarea �i func�ionarea poli�iei  
judiciare (Monitorul Oficial, partea I, nr. 869/23.09.2004) 
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2. ofi�erii anume desemna�i de c�tre �efii comenduirilor 
de garnizoan�, pentru infrac�iunile s�vâr�ite de 
militari în afara unit��ilor militare. Cercetarea poate 
fi efectuat� �i personal de �efii comenduirilor de 
garnizoan�. 

3. Ofi�erii anume desemna�i de c�tre comandan�ii 
centrelor militare, pentru infrac�iunile de competen�a 
instan�elor militare, s�vâr�ite de persoane civile în 
leg�tur� cu obliga�iile lor militare. Cercetarea poate 
fi efectuat� �i de c�tre comandan�ii centrelor militare. 

4. Ofi�erii poli�iei de frontier� anume desemna�i pentru 
infrac�iunile de frontier�; 

5. C�pitanii porturilor pentru infrac�iunile contra 
siguran�ei naviga�iei pe apa �i contra disciplinei �i 
ordinii la bord, precum �i pentru infrac�iunile de 
serviciu sau în leg�tur� cu serviciul, prev�zute în 
Codul Penal, s�vâr�ite de personalul navigant al 
marinei civile, dac� fapta a pus sau ar fi putut pune 
în pericol siguran�a navei sau a naviga�iei. 

Organele de cercetare special� prev�zute la punctele 1-3 
efectueaz� în mod obligatoriu cercetarea penal�. 

Organele de cercetare penal� joac� un rol determinant 
în descoperirea infrac�iunilor, identificarea �i cercetarea 
f�ptuitorilor . 
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Ele încep urm�rirea penal�, administreaz� probe în 
dovedirea vinov��iei, efectueaz� acte procedurale (cercetarea la 
fa�a locului, reconstituirea). 

Poli�i�tii care nu fac parte din organele de cercetare 
penal� ale poli�iei judiciare au dreptul �i obliga�ia de a efectua 
acte de constatare a s�vâr�irii infrac�iunilor, încuno�tiin�ând 
despre acest aspect imediat, procurorul sau organele de 
cercetare ale poli�iei judiciare, înaintându-le totodat� actele de 
constatare efectuate. 

Se mai impune o precizare în leg�tur� cu competen�a 
organelor de cercetare penal� speciale. 

Organele de cercetare speciale penale militare sunt 
singurele organe care au competen�� exclusiv� în leg�tur� cu 
efectuarea cercet�rii penale. A�a fiind, ofi�erii poli�iei de 
frontier� �i c�pitanii porturilor, de�i sunt organe de cercetare 
penal� speciale nu dispun de competen�a exclusiv� de a efectua 
cercetarea penal�. în aceste cazuri cercetarea penal� poate fi 
efectuat� �i de c�tre organele de cercetare ale poli�iei judiciare, 
(care sunt organe de cercetare penal� de drept comun în raport 
cu organele de cercetare penal� speciale). 
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§5. DIREC�IA NA�IONAL� ANTICORUP�IE. 

DIREC�IA DE INVESTIGARE A INFRAC�IUNILOR 
DE CRIMINALITATE ORGANIZAT� �I TERORISM 

 
1. DIREC�IA NA�IONAL� ANTICORUP�IE 
 
Este reglementat� prin Ordonan�a de Urgen�� a 

Guvernului nr. 43/20021, aprobat� cu modific�rile �i 
complet�rile aduse prin Legea nr. 503/20022. 

Direc�ia Na�ional� Anticorup�ie a luat fiin�� prin 
reorganizarea Parchetului Na�ional Anticorup�ie. 

Procurorul general al Parchetului de pe lâng� Înalta 
Curte de Casa�ie �i Justi�ie conduce Direc�ia Na�ional� 
Anticorup�ie prin intermediul procurorului �ef al acestei 
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D.N.A este independent� în raport cu instan�ele 
judec�tore�ti �i parchetele de pe lâng� acestea, precum �i cu 
celelalte autorit��i publice, având urm�toarele atribu�ii: 

� Efectuarea urm�ririi penale, în condi�iile prev�zute 
de codul de procedur� penal�, de Legea nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea �i sanc�ionarea 
faptelor de corup�ie, pentru infrac�iunile prev�zute de 
aceasta �i sunt în competen�a D.N.A; 

                                                 
1 Publicat� în Monitorul Oficial, partea I, nr. 244/11.04.2002; 
2 Publicat� în Monitorul Oficial, partea I, nr. 523/18.07.2002 
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1 Publicat� în Monitorul Oficial, partea I, nr. 244/11.04.2002; 
2 Publicat� în Monitorul Oficial, partea I, nr. 523/18.07.2002 
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� Conduce, supravegheaz� �i coordoneaz� actele de 
cercetare penal�, efectuate din dispozi�iile 
procurorului de c�tre ofi�erii de poli�ie judiciar� 
afla�i sub autoritatea exclusiv� a procurorului �ef al 
DNA; 

� Conduce supravegheaz� �i controleaz� activit��ile cu 
caracter tehnic ale urm�ririi penale, efectuate de 
speciali�ti în domeniul economic, financiar, bancar, 
vamal, informatic, precum �i în alte domenii, numi�i 
în cadrul DNA; 

� Sesizeaz� instan�ele judec�tore�ti pentru luarea 
m�surilor prev�zute de lege �i pentru judecarea 
cauzelor privind infrac�iunile prev�zute de Legea 
78/2000, cu modific�rile ulterioare, infrac�iuni care 
sunt în competen�a DNA; 

� Particip�, prin procurorii s�i, în condi�iile legii, la 
�edin�ele de judecat�; 

� Exercit� c�ile de atac împotriva hot�rârilor 
judec�tore�ti; 

� Studiaz� cauzele care genereaz� fenomenul corup�iei 
�i elaboreaz� propuneri pentru perfec�ionarea 
legisla�iei penale; 

� Elaboreaz� raportul anual al activit��ii DNA �i 
prezint� acest raport c�tre Consiliul Superior al 
Magistraturii �i c�tre ministrul justi�iei,  nu mai 
târziu de luna februarie a anului urm�tor. Ministrul 
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justi�iei va prezenta Parlamentului României 
concluziile asupra raportului de activitate a DNA; 

� Constituie �i actualizeaz� baza de date în domeniul 
faptelor de corup�ie; 

� Exercit� alte atribu�ii prev�zute de lege. 
 
 

2. ORGANIZAREA DNA 
 
Direc�ia Na�ionala Anticorup�ie este condus� de un 

procuror �ef. Procurorul �ef al DNA este asimilat prim-
adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lâng� 
Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 

Procurorul �ef al DNA este ajutat de doi procurori �efi 
adjunc�i. Ace�tia sunt asimila�i adjunctului procurorului 
general al Parchetului de pe lâng� Înalta Curte. 

DNA este organizat� în sec�ii conduse de procurori �efi 
sec�ie, ajuta�i de procurori �efi adjunc�i sec�ie. 

În cadrul DNA se pot înfiin�a servicii teritoriale, 
servicii, birouri �i alte compartimente de activitate, prin ordin 
al procurorului �ef al direc�iei. 

Ofi�erii �i agen�ii de poli�ie judiciar� î�i desf��oar� 
activitatea în cadrul sec�iilor, serviciilor sau al altor 
compartimente de activitate, fiind repartiza�i prin ordin al 
procurorului �ef al DNA. 

În cadrul DNA func�ioneaz� poli�ia judiciar� a direc�iei 
aflat� sub autoritatea exclusiv� al procurorului �ef al DNA. 
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Ofi�erii �i agen�ii de poli�ie judiciar� î�i desf��oar� 
activitatea sub directa conducere, supraveghere �i control din 
partea procurorului DNA. Ei sunt deta�a�i în interesul 
serviciului, pentru o perioad� de 6 ani, cu posibilitatea 
prelungirii deta��rii, dac� poli�istul �i-a exprimat acordul. 

Func�ia de magistrat procuror, ofi�er de poli�ie judiciar� 
sau de specialist în cadrul DNA este incompatibil� cu orice alt� 
func�ie public� sau privat�, cu excep�ia func�iilor didactice din 
înv���mântul superior. 

 
 

3. COMPETENTA DNA 
 
În competen�a DNA intr� infrac�iunile prev�zute de 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea �i 
sanc�ionarea faptelor de corup�ie, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, s�vâr�ite în una din urm�toarele 
condi�ii: 

a) dac� indiferent de calitatea persoanelor care le-au 
comis, au cauzat o pagub� material� mai mare decât 
echivalentul în lei a 200.000 euro, ori o perturbare 
deosebit de grav� a activit��ii unei autorit��i publice, 
institu�ii publice ori oric�rei alte persoane juridice, 
ori dac� valoarea sumei sau a bunului care formeaz� 
obiectul infrac�iunii de corup�ie este mai mare decât 
echivalentul în lei a 10.000 euro; 
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b) dac�, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de 
gravitatea perturb�rii aduse unei autorit��i publice, 
institu�ii publice sau oric�rei alte persoane juridice ori 
de valoarea sumei sau a bunului care formeaz� obiectul 
infrac�iunii de corup�ie, sunt comise de c�tre: deputa�i, 
senatori, membrii ai guvernului, secretari de stat, ori 
subsecretari de stat �i asimila�i ai acestora, consilieri ai 
mini�trilor, judec�torii Înaltei Cur�i de Casa�ie �i 
Justi�ie  �i ai Cur�ii Constitu�ionale, ceilal�i judec�tori �i 
procurori, membrii ai Consiliului Superior al 
Magistraturii, pre�edintele Consiliului Legislativ �i 
loc�iitorul acestuia, avocatul poporului �i adjunc�ii s�i, 
consilierii preziden�iali �i consilierii de stat din cadrul 
Administra�iei Preziden�iale, consilierii de stat ai 
primului-ministru, membrii �i controlorii financiari ai 
Cur�ii de Conturi �i ai camerelor jude�ene de conturi, 
guvernatorul, prim-viceguvernatorul �i viceguvernatorul 
B�ncii Na�ionale a României, pre�edintele �i 
vicepre�edintele Consiliului Concuren�ei, ofi�eri, 
amirali, generali �i mare�ali, ofi�eri de poli�ie, pre�edin�ii 
�i vicepre�edin�ii consiliilor jude�ene, primarul general 
�i viceprimarul municipiului Bucure�ti, primarii �i 
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucure�ti, 
primarii �i viceprimarii municipiilor, consilierii 
jude�eni, prefec�ii �i subprefec�ii, conduc�torii 
autorit��ilor �i institu�iilor publice centrale �i locale 
�i persoanele cu func�ii de  control din cadrul 
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acestora, cu excep�ia conduc�torilor autorit��ilor �i 
institu�iilor publice de la nivelul ora�elor �i 
comunelor �i a peroanelor cu func�ii de control din 
cadrul acestora; avoca�ii, comisarii G�rzii 
Financiare, personalul vamal, persoanele care de�in 
func�ii de conducere de la director, inclusiv, în 
cadrul regiilor autonome  de interes na�ional, al 
companiilor �i societ��ilor na�ionale, al b�ncilor �i 
societ��ilor comerciale la care statul este ac�ionar 
majoritar, al institu�iilor publice care au atribu�ii în 
procesul de privatizare �i al unit��ilor centrale 
financiar-bancare, persoanele prev�zute la art 8¹ din 
Legea nr. 78/2000, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, lichidatorii judiciari, executorii Autorit��ii 
pentru valorificarea activelor statutului. 

Infrac�iunile împotriva intereselor financiare ale 
Comunit��ilor Europene sunt de competen�a DNA. 

Aceast� direc�ie este competent� s� efectueze urm�rirea 
penal�, dac� s-a cauzat o pagub� material� mai mare decât 
echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infrac�iunilor 
prev�zute de art. 215 alin (1),(2),(3) �i (5), art. 
246,247,248,248¹, din codul penal, al infrac�iunilor prev�zute 
de art.  175, 177 �i 178-181 din Legea nr. 141/1997 privind 
codul vamal al României  �i din Legea nr. 241/2005 pentru 
prevenirea �i combaterea evaziunii fiscale. 
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Urm�rirea penal� pentru infrac�iunile prev�zute în 
ultimele dou� alineate se efectueaz� în mod obligatoriu, de 
c�tre procurorii din cadrul DNA. 

Dac� infra�iunile  precizate au fost s�vâr�ite de militari 
activi urm�rirea penal� se efectueaz�, în mod obligatoriu, de 
c�tre procurori militari din cadrul DNA, indiferent de gradul 
militar de�inut de persoanele fizice cercetate. 

Infrac�iunile prev�zute de Legea nr. 78/2000 care nu 
sunt de competen�a DNA sunt de competen�a parchetelor de pe 
lâng� instan�ele judec�tore�ti. 

 
 

4. DIREC�IA DE INVESTIGARE A 
INFRAC�IUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZAT� 

�I TERORISM 
 
Direc�ia de investigare a infrac�iunilor de criminalitate 

�i terorism a fost înfiin�at� prin Legea nr. 508/20041. 
Ea reprezint� o structur� specializat� din cadrul 

Parchetului de pe lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 
Direc�ia de investiga�ii a infrac�iunilor de criminalitate 

organizat� si terorism (D.I.I.C.O.T.) este condus� de un 
procuror �ef �i este coordonat� de procurorul general al 
Parchetului de pe lâng� Î.C.C.J, având urm�toarele atribu�ii: 

                                                 
1 Publicat� în Monitorul Oficial, partea I, nr. 1098/23.11.2004, modificat� 
prin OUG. Nr. 7/2005, Legea nr. 247/2005; OUG. Nr. 190/2005; OUG. Nr. 
27/2006 �i Legea nr. 356/2006                                                                         
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1 Publicat� în Monitorul Oficial, partea I, nr. 1098/23.11.2004, modificat� 
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� efectueaz� urm�rirea penal� pentru infrac�iunile date 
în competen�a sa; 

� conduce, supravegheaz� �i controleaz� actele de 
cercetare penal� îndeplinite din dispozi�ia  
procurorului de c�tre ofi�erii �i agen�ii de poli�ie 
judiciar� afla�i în coordonarea DIICOT; 

� studiaz� cauzele care genereaz� s�vâr�irea 
infrac�iunilor de criminalitate organizat�, trafic de 
droguri, macrocriminalitate economico-financiar�, 
criminalitate informatic� �i terorism, precum �i 
condi�iile care le favorizeaz�, elaborând propuneri în 
vederea elimin�rii acestora �i pentru perfec�ionarea 
legisla�iei penale în domeniu; 

� constituie �i actualizeaz� baze de date vizând 
infrac�iunile date în competen�a DIICOT; 

� îndepline�te �i alte atribu�iuni prev�zute de lege. 
 
 

5. ORGANIZAREA D.I.I.C.O.T 
 

D.I.I.C.O.T este condus� de un procuror �ef, ajutat de 
un procuror adjunct �i  este organizat� pe servicii, conduse de 
procurori �efi, astfel: 

� Serviciul de combatere a criminalit��ii organizate; 
� Serviciul de combatere a traficului de droguri; 
� Serviciul de combatere a macrocriminalit��ii 

economico-financiare; 
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5. ORGANIZAREA D.I.I.C.O.T 
 

D.I.I.C.O.T este condus� de un procuror �ef, ajutat de 
un procuror adjunct �i  este organizat� pe servicii, conduse de 
procurori �efi, astfel: 
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� Serviciul de combatere a criminalit��ii informatice; 
� Serviciul de combatere a infrac�iunilor de terorism. 
În cadrul serviciilor se organizeaz� birouri, conduse de 

procurori �efi. 
Legea nr. 508/2004, republicat�, nominalizeaz� un 

birou pentru studierea cauzelor care genereaz� �i a condi�iilor 
care favorizeaz� s�vâr�irea infrac�iunilor de criminalitate 
organizat� �i terorism. 

La nivelul parchetelor de pe lâng� cur�ile de apel 
func�ioneaz� servicii ale DIICOT, iar la nivelul parchetelor de 
pe lâng� tribunale func�ioneaz� birouri. Serviciile �i birourile 
din teritoriu sunt conduse de procurori �efi. 

Procurorul �ef al biroului de la nivelul parchetului de pe 
lâng� tribunal se subordoneaz� procurorului �ef al serviciului 
de la nivelul parchetului de pe lâng� curtea de apel, iar acesta 
din urm� se subordoneaz� la rândul s�u, procurorului �ef al 
DIICOT. 

Ministrul internelor �i al reformei administrative, cu 
avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe 
lâng� ICCJ desemneaz� ofi�erii �i agen�ii de poli�ie judiciar� 
care desf��oar� activitatea sub coordonarea DIICOT. 

Ofi�erii �i agen�ii de poli�ie judiciar� astfel desemna�i 
efectueaz� actele de cercetare penal� dispuse de procurorii 
DIICOT. 

Func�ia de magistrat procuror în cadrul DIICOT este 
incompatibil� cu orice alt� func�ie public� sau privat�, cu 
excep�ia func�iilor didactice din înv���mântul superior. 
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 6. COMPETEN�A DIICOT 

 
De competen�a DIICOT sunt urm�toarele infrac�iuni 

prev�zute în codul penal �i în legi speciale, cu excep�ia celor 
date în competen�a DNA: art. 189 alin (4),(5) �i (6) din c.p., art. 
215 c.p., dac� s-a produs o pagub� mai mare decât echivalentul 
în lei a 500.000 euro, art. 279, art. 279¹, art. 280, art. 282, 284 
c.p., infrac�iuni contra siguran�ei statului prev�zute în titlul I 
din partea special� a c.p. �i cele prev�zute în legi speciale, 
Legea 39/2003 privind prevenirea �i combaterea criminalit��ii 
organizate, Legea 678/2001 privind prevenirea �i combaterea 
traficului de persoane, OUG. Nr. 105/2001 privind frontiera de 
stat a României, aprobat� prin Legea nr. 243/2002, dac� 
infrac�iunile sunt s�vâr�ite de persoane fizice care apar�in unor 
grupuri infrac�ionale organizate, OUG. nr  112/2001 privind 
sanc�ionarea unor fapte s�vâr�ite în afara teritoriului ��rii de 
cet��enii români, aprobat� prin Legea nr. 252/2002, dac� 
infrac�iunile sunt s�vâr�ite de persoane fizice apar�inând unor 
grup�ri infrac�ionale organizate, Legea nr. 141/1997 privind 
Codul Vamal al României, dac� infrac�iunile sunt s�vâr�ite de 
persoane fizice apar�inând unor grupuri infrac�ionale 
organizate, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea �i 
sanc�ionarea sp�l�rii banilor, Legea nr. 143/2000 privind 
prevenirea �i combaterea traficului �i consumului ilicit de 
droguri, Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al 
precursorilor folosi�i la fabricarea ilicit� de droguri, Legea nr. 

 

 53

 
 6. COMPETEN�A DIICOT 

 
De competen�a DIICOT sunt urm�toarele infrac�iuni 

prev�zute în codul penal �i în legi speciale, cu excep�ia celor 
date în competen�a DNA: art. 189 alin (4),(5) �i (6) din c.p., art. 
215 c.p., dac� s-a produs o pagub� mai mare decât echivalentul 
în lei a 500.000 euro, art. 279, art. 279¹, art. 280, art. 282, 284 
c.p., infrac�iuni contra siguran�ei statului prev�zute în titlul I 
din partea special� a c.p. �i cele prev�zute în legi speciale, 
Legea 39/2003 privind prevenirea �i combaterea criminalit��ii 
organizate, Legea 678/2001 privind prevenirea �i combaterea 
traficului de persoane, OUG. Nr. 105/2001 privind frontiera de 
stat a României, aprobat� prin Legea nr. 243/2002, dac� 
infrac�iunile sunt s�vâr�ite de persoane fizice care apar�in unor 
grupuri infrac�ionale organizate, OUG. nr  112/2001 privind 
sanc�ionarea unor fapte s�vâr�ite în afara teritoriului ��rii de 
cet��enii români, aprobat� prin Legea nr. 252/2002, dac� 
infrac�iunile sunt s�vâr�ite de persoane fizice apar�inând unor 
grup�ri infrac�ionale organizate, Legea nr. 141/1997 privind 
Codul Vamal al României, dac� infrac�iunile sunt s�vâr�ite de 
persoane fizice apar�inând unor grupuri infrac�ionale 
organizate, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea �i 
sanc�ionarea sp�l�rii banilor, Legea nr. 143/2000 privind 
prevenirea �i combaterea traficului �i consumului ilicit de 
droguri, Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al 
precursorilor folosi�i la fabricarea ilicit� de droguri, Legea nr. 



 

 54

2/1998 privind prelevarea �i transplantul de �esuturi �i organe 
umane, dac� infrac�iunile sunt s�vâr�ite de persoane care 
apar�in unor grupuri infrac�ionale organizate, Legea nr. 
111/1996 privind desf��urarea în siguran�� a activit��ilor 
nucleare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea �i combaterea 
terorismului, Legea nr. 161/2003 privind unele m�suri pentru 
asigurarea transparen�ei în exercitarea demnit��ii publice, -  
titlul III privitor la criminalitatea informatic�, Legea nr. 
365/2002 privind comer�ul electronic, infrac�iunile prev�zute 
de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea �i combaterea 
evaziunii fiscale, dac� s-a produs o paguba mai mare decât 
echivalentul în lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind 
pia�a de capital �i infrac�iunile în domeniul propriet��ii 
intelectuale �i industriale, dac� sunt s�vâr�ite de persoane care 
apar�in unor grupuri infrac�ionale organizate sau unor asocia�ii 
ori grup�ri constituite în scopul s�vâr�irii de infrac�iuni. 

Dac� infrac�iunile men�ionate anterior sunt s�vâr�ite de 
militari activi cercetarea �i urm�rirea penal� se efectueaz� de 
Parchetul Militar �i sunt judecate în instan�a militar� competent�. 

Legea se refer�, de asemenea, la anumite condi�ii de 
comitere a infrac�iunilor care atrag competen�a unit��ii centrale 
a DIICOT: 

� Dac� prin activitatea lor au aptitudinea de a aduce 
atingere siguran�ei na�ionale a României; 

� Dac� activitatea infrac�ional� s-a desf��urat ori s-a 
produs rezultatul în circumscrip�ia a cel pu�in doua 
cur�i de apel; 
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� Dac� s-a cauzat un prejudiciu material mai mare 
decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro; 

� Dac� exist� pericolul producerii sau dac� s-a cauzat 
o tulburare important� a rela�iilor sociale la nivelul 
colectivit��ii. 

Urm�toarele infrac�iuni sunt de competen�a serviciilor 
teritoriale ale  DIICOT: 

� Infrac�iunile contra securit��ii statului prev�zute în 
titlul I din partea special� a Codului penal; 

� Infrac�iunile prev�zute de Legea nr. 535/2004; 
� Infrac�iunile analizate ini�ial la competen�a acestei 

direc�ii, s�vâr�ite de persoanele care apar�in unor 
grupuri infrac�ionale organizate sau unor asocia�ii 
sau grup�ri constituite în scopul s�vâr�irii de 
infrac�iuni, dac� activitatea infrac�ional� s-a 
desf��urat sau �i-a produs rezultatul pe teritoriul mai 
multor jude�e din circumscrip�ia aceleia�i cur�i de 
apel ori s-a cauzat o paguba mai mare decât 
echivalentul în lei a 500.000 euro. Toate celelalte 
infrac�iuni precizate la competen�a DIICOT revin 
pentru efectuarea urm�ririi penale birourilor 
teritoriale. 

Urm�rirea penal� se efectueaz� în mod obligatoriu de 
procurorul specializat DIICOT pentru infrac�iunile date de lege 
în competen�a acestei direc�ii. 

Dac� infrac�iunile sunt s�vâr�ite asupra minorilor sau 
de c�tre minori, urm�rirea penal� se efectueaz� de c�tre 
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procurori din cadrul DIICOT anume desemna�i de c�tre 
procurorul general al Parchetului de pe lâng� Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie. 

� 
 

�                                             � 
 
    În cadrul acestui capitol am încercat s� analiz�m 
organele judiciare penale: instan�ele judec�tore�ti, Ministerul 
Public, organele de cercetare penal�. Am f�cut unele referiri la 
corpul magistra�ilor din România.  

În mod inevitabil ne-am ocupat de cele doua direc�ii din 
Parchetul de pe lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie: 
Direc�ia Na�ional� Anticorup�ie (DNA) �i Direc�ia de 
Investigare a Infrac�iunilor de Criminalitate Organizat� �i 
Terorism (DIICOT). 

Înfiin�area acestor direc�ii are menirea de a contracara, 
în mod eficient, activitatea cu caracter infrac�ional în domeniul  
corup�iei �i a crimei organizate. 

Cele dou� institu�ii – DNA �i DIICOT - structuri 
integrate în cadrul Parchetului de pe lâng� Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie, �i-au dovedit �i î�i dovedesc eficien�a, 
confirmând ra�ionamentele avute în vedere la momentul 
înfiin��rii lor. 
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CAPITOLUL III.  

 
P�R�ILE ÎN PROCESUL PENAL 

 
 
Pe lâng� subiec�ii oficiali - magistra�i �i organe de 

cercetare penal� - în cadrul procesului penal particip� �i alte 
subiecte de drept, persoane fizice �i persoane juridice, 
denumite în doctrin� subiec�i particulari principali. 

Subiec�ii particulari principali poart� denumirea de p�r�i 
în procesul penal. 

P�r�ile în procesul penal sunt acele subiecte de drept, fie 
persoane juridice, fie persoane fizice, care au propriile interese 
în solu�ionarea cauzei penale. 

P�r�ile în procesul penal sunt titulare de drepturi �i 
obliga�ii cu caracter procesual, care î�i au fundamentul în 
exercitarea ac�iunii penale �i eventual în exercitarea ac�iunii 
civile, în cadrul procesului penal. 

Dac� Codul de procedur� civil� nu define�te p�r�ile din 
cadrul procesului civil, Codul de procedur� penal� 
nominalizeaz� �i define�te fiecare parte din procesul penal. 

Astfel, art. 23 din c.p.p. precizeaz�: „persoana 
împotriva c�reia s-a pus în mi�care ac�iunea penal� este parte în 
procesul penal �i se nume�te inculpat”. 

Art. 24 din c.p.p. are urm�torul con�inut:  

 

 57

 
CAPITOLUL III.  

 
P�R�ILE ÎN PROCESUL PENAL 

 
 
Pe lâng� subiec�ii oficiali - magistra�i �i organe de 

cercetare penal� - în cadrul procesului penal particip� �i alte 
subiecte de drept, persoane fizice �i persoane juridice, 
denumite în doctrin� subiec�i particulari principali. 

Subiec�ii particulari principali poart� denumirea de p�r�i 
în procesul penal. 

P�r�ile în procesul penal sunt acele subiecte de drept, fie 
persoane juridice, fie persoane fizice, care au propriile interese 
în solu�ionarea cauzei penale. 

P�r�ile în procesul penal sunt titulare de drepturi �i 
obliga�ii cu caracter procesual, care î�i au fundamentul în 
exercitarea ac�iunii penale �i eventual în exercitarea ac�iunii 
civile, în cadrul procesului penal. 

Dac� Codul de procedur� civil� nu define�te p�r�ile din 
cadrul procesului civil, Codul de procedur� penal� 
nominalizeaz� �i define�te fiecare parte din procesul penal. 

Astfel, art. 23 din c.p.p. precizeaz�: „persoana 
împotriva c�reia s-a pus în mi�care ac�iunea penal� este parte în 
procesul penal �i se nume�te inculpat”. 

Art. 24 din c.p.p. are urm�torul con�inut:  



 

 58

„(1) Persoana care a suferit prin fapta penal� o  
v�t�mare fizic�, moral� sau material�, dac� particip� în 
procesul penal se nume�te parte v�t�mat�. 

(2) Persoana v�t�mat� care solicit� ac�iunea civil� în 
cadrul procesului penal se nume�te parte civil�. 

(3) Persoana chemat� în procesul penal s� r�spund� 
potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta 
învinuitului sau inculpatului, se nume�te parte responsabil� 
civilmente.” 

Din lectura celor dou� texte legale, anterior men�ionate, 
rezult� c� în procesul penal avem urm�toarele p�r�i: inculpatul, 
partea v�t�mat�, partea civil� �i partea responsabil� civilmente. 

Aceste p�r�i ac�ioneaz� astfel: inculpatul �i partea 
v�t�mat� în latura penal� a procesului penal respectiv 
inculpatul, partea civil� �i dac� este cazul partea responsabil� 
civilmente, în latura civil� a procesului penal. 

 
 

§1. INCULPATUL 
 
Subiectul de drept, persoan� fizic� sau persoan� 

juridic�, care a s�vâr�it o infrac�iune poart� în dreptul procesual 
penal, trei denumiri distincte, în raport de momentul 
desf��ur�rii procesului penal. 

F�ptuitor – este acea persoan� fa�� de care nu s-a 
început  urm�rirea penal� �i  nici nu s-a pus în mi�care ac�iunea 
penal�, dar în raport cu care organele de urm�rire penal� 
desf��oar� activit��i de verificare a sesiz�rii �i de strângere a 
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probelor: acte premerg�toare efectuate în vederea începerii 
urm�ririi penale (art. 224 c.p.p.); acte încheiate  de organele de 
constatare sau cele încheiate de comandan�ii de nave  �i 
aeronave, precum �i de agen�ii de poli�ie de frontier� (art. 214 
c.p.p., art. 215 c.p.p.); acte desf��urate de organul de urm�rire 
penal� în cazul s�vâr�irii unei infrac�iuni flagrante (art. 465 
c.p.p.). 

Învinuit – este acea persoan� fa�� de care a fost 
început� urm�rirea penal�. 

Art. 229 c.p.p. prevede: „Persoana fa�� de care se 
efectueaz� urm�rirea penal� se nume�te învinuit cât timp nu a 
fost pus� în mi�care ac�iunea penal� împotriva sa .” 

Nici f�ptuitorul nici învinuitul nu sunt p�r�i în procesul 
penal. Totu�i, învinuitul este subiect procesual: el are drepturi 
�i obliga�ii prev�zute de normele procesuale penale în vigoare. 

Învinuitul poate fi arestat în cursul urm�ririi penale 
pentru o perioad� de maxim 10 zile la propunerea motivat� a 
procurorului, de c�tre judec�tor (art. 146 c.p.p. raportat la art. 
233 c.p.p.). 

De asemenea, învinuitul poate fi arestat la instan�a de 
judecat� conform prevederilor art. 147 c.p.p. 

De regul�, persoanele care au s�vâr�it o infrac�iune �i 
sunt cercetate penal au calitatea de învinui�i. 
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În literatura juridic� de specialitate s-a exprimat opinia 
potrivit c�reia s-ar impune renun�area la calitatea de învinuit �i 
au fost expuse argumente în favoarea acestei teze1. 

Inculpat – este acea persoan� împotriva c�reia s-a pus 
în mi�care ac�iunea penal�. Inculpatul este parte în procesul 
penal. 

Calitatea de inculpat o poate avea atât persoana fizic� 
cât �i persoana juridic�. 

Inculpatul dispune de drepturi �i are obliga�ii bine 
determinate în cadrul procesului penal. El are aptitudinea de a 
propune administrarea de probe, poate formula diverse cereri, 
poate ridica excep�ii, are aptitudinea de a utiliza c�ile de atac, 
este obligat s� se prezinte în fa�a organelor de urm�rire penal�, 
este obligat s� accepte m�surile preventive luate împotriva sa, 
etc. 

Re�inem c� învinuitul cap�t� calitatea de inculpat în 
momentul punerii în mi�care a ac�iunii penale. 

Punerea în mi�care a ac�iunii penale se realizeaz�: 
� Prin ordonan�a procurorului de punere în mi�care a 

ac�iunii penale; 
� Prin rechizitoriu, care constituie �i actul de sesizare a 

instan�ei de judecat� penale; 
� Prin declara�ia realizat�  oral de procuror cu ocazia 

extinderii procesului penal pentru alte fapte; 

                                                 
1 Ion Neagu, Tratat de procedur� penal�, Editura Pro, Bucure�ti, 1997, pg. 
103-106; Petre Buneci, Drept procesual penal, Editura Pinguin Book, 
Bucure�ti, 2004, pg. 69-70. 

 

 60

În literatura juridic� de specialitate s-a exprimat opinia 
potrivit c�reia s-ar impune renun�area la calitatea de învinuit �i 
au fost expuse argumente în favoarea acestei teze1. 

Inculpat – este acea persoan� împotriva c�reia s-a pus 
în mi�care ac�iunea penal�. Inculpatul este parte în procesul 
penal. 

Calitatea de inculpat o poate avea atât persoana fizic� 
cât �i persoana juridic�. 

Inculpatul dispune de drepturi �i are obliga�ii bine 
determinate în cadrul procesului penal. El are aptitudinea de a 
propune administrarea de probe, poate formula diverse cereri, 
poate ridica excep�ii, are aptitudinea de a utiliza c�ile de atac, 
este obligat s� se prezinte în fa�a organelor de urm�rire penal�, 
este obligat s� accepte m�surile preventive luate împotriva sa, 
etc. 

Re�inem c� învinuitul cap�t� calitatea de inculpat în 
momentul punerii în mi�care a ac�iunii penale. 

Punerea în mi�care a ac�iunii penale se realizeaz�: 
� Prin ordonan�a procurorului de punere în mi�care a 

ac�iunii penale; 
� Prin rechizitoriu, care constituie �i actul de sesizare a 

instan�ei de judecat� penale; 
� Prin declara�ia realizat�  oral de procuror cu ocazia 

extinderii procesului penal pentru alte fapte; 

                                                 
1 Ion Neagu, Tratat de procedur� penal�, Editura Pro, Bucure�ti, 1997, pg. 
103-106; Petre Buneci, Drept procesual penal, Editura Pinguin Book, 
Bucure�ti, 2004, pg. 69-70. 



 

 61

� Prin încheierea instan�ei de judecat� în cazul 
extinderii procesului penal pentru alte fapte, dac� 
procurorul nu particip� la judecat�; 

� La plângerea prealabil� a persoanei v�t�mate, dac� 
legea prevede c� este necesar� o astfel de plângere. 
Plângerea prealabil� se adreseaz� organelor de 
cercetare penal� sau procurorului. 

Calitatea de inculpat înceteaz� în momentul stingerii 
ac�iunii penale, când inculaptul este condamnat sau, dup� caz, 
achitat. 

 
 

DECLARA�IILE ÎNVINUITULUI SAU ALE 
INCULPATULUI 

 
Declara�iile învinuitului sau ale inculpatului reprezint� 

unul din mijloacele de prob� prin care se relev� situa�ia de fapt. 
Ele pot servi la aflarea adev�rului în procesul penal. 
Învinuitul sau inculpatul au dreptul de a da declara�ii. 

Declara�iile date contribuie în mod efectiv la exercitarea 
dreptului la ap�rare de c�tre învinuit sau inculpat. 

Învinuitul sau inculpatul trebuie s� fie ascultat de c�tre 
organul judiciar penal. 

În faza de urm�rire penal� învinuitul este ascultat cu 
ocazia începerii urm�ririi penale (art. 70 alin 2 si alin 3), 
înainte  de terminarea cercet�rii penale (art. 255 c.p.p.), cu 
ocazia prezent�rii materialului de c�tre procuror (art. 257 
c.p.p.). 
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Inculpatul este ascultat cu ocazia lu�rii m�surii arest�rii 
preventive, a prelungirii acestei m�suri (art. 148 – 150 c.p.p., 
art. 159 c.p.p.) �i cu ocazia prezent�rii materialului de urm�rire 
penal� (art. 250-254 c.p.p.). 

În faza de judecat�, inculpatul este ascultat (audiat) 
dup� citirea actului de sesizare al instan�ei de judecat� (art. 323 
c.p.p.), cu ocazia punerii în discu�ia p�r�ilor �i a procurorului a 
schimb�rii încadr�rii juridice (art. 334 c.p.p.), cu prilejul 
extinderii ac�iunii penale (art. 335 alin 3 c.p.p.), cu ocazia 
acord�rii ultimului cuvânt al inculpatului (art. 341 c.p.p.) �i  cu 
prilejul audierii inculpatului în c�ile de atac ordinare apel �i 
recurs (art. 377 c.p.p. �i art. 385¹³ din c.p.p.). 

Când legea de procedur� penal� impune audierea 
învinuitului sau a inculpatului, iar organul judiciar penal omite 
s� îi ia declara�ie, acest aspect poate determina nulitatea actelor 
procedurale efectuate, întrucât învinuitului sau inculpatului, 
dup� caz, i-a fost înc�lcat dreptul la ap�rare. 

Procedura de ascultare include trei momente 
importante: momentul procedurii prealabile, momentul 
ob�inerii declara�iei �i momentul punerii de întreb�ri relative la 
fapta s�vâr�it�. 

Astfel, învinuitul sau inculpatul, înainte de a fi ascultat 
este întrebat cu privire la nume, prenume, data, locul na�terii, 
cet��enie, studii, loc de munc�, etc. 

Acestuia i se aduce la cuno�tin�� fapta care formeaz� 
obiectul cauzei, încadrarea juridic� a  faptei, dreptul de a nu  da 
nici o declara�ie, punându-i-se în vedere c� tot ce declar� poate 
fi folosit împotriva sa. 
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Învinuitul sau inculpatul este ascultat separat, fiind l�sat 
s� declare tot ce �tie privitor la cauz�. 

Dup� ce declara�ia a fost dat� organul judiciar penal 
poate pune întreb�ri cu privire la fapta s�vâr�it�  �i cu privire la 
învinuirea adus�. 

Declara�iile date de învinuit sau inculpat sunt 
consemnate în scris. În fiecare declara�ie se va indica ora 
începerii �i ora încheierii ascult�rii. Declara�ia se cite�te 
învinuitului sau inculpatului de c�tre organul judiciar penal sau 
i se d� s� o citeasc�. 

Ulterior, dac� este de acord cu con�inutul declara�iei, 
cel audiat o semneaz� pe fiecare pagin� �i la sfâr�it. 

Declara�ia scris� este semnat� de organul de urm�rire 
penal� sau de pre�edintele completului de judecat� �i de 
grefier. 

Interpretul, de asemenea, semneaz� declara�ia dac� 
aceasta a fost luat� prin intermediul s�u. 

În cazul în care învinuitul sau inculpatul se afl� în 
imposibilitate de a se prezenta în vederea audierii, organul de 
urm�rire penal� sau instan�a de judecat� procedeaz� la 
ascultarea acestuia la locul unde se afl�. 

Valoarea probatorie a declara�iilor învinuitului sau ale 
inculpatului rezult� din faptul c� ele pot servi la aflarea 
adev�rului numai dac� se coroboreaz� cu  fapte �i împrejur�ri 
ce rezult� din ansamblul probelor administrate în cauz�. 

De principiu, aceste declara�ii conserv� o doz� de 
subiectivitate, fiind relative. Ele nu dispun de o for�� probant� 
dinainte stabilit�, nemaifiind considerate „regine ale probelor”. 
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În acest sens, consider�m c� în ipoteza în care 
inculpatul a adoptat o pozi�ie constant� de recunoa�tere a faptei 
comise, atât în faza de urm�rire penal� cât �i în faza de 
judecat�, dar declara�iile sale nu se coroboreaz� cu celelalte 
probe administrate în cauz�, sau mai corect nu se coroboreaz� 
cu nici una din celelalte probe, solu�ia adoptat� de instan�a de 
judecat� trebuie s� fie de achitare a inculpatului. 

 
 

§2. PARTEA V�T�MAT� 
 
Art. 24 alin 1 din c.p.p. dispune: „ Persoana care a 

suferit  prin fapta penal� o v�t�mare fizic�, moral� sau 
material�, dac� particip� în procesul penal, se nume�te parte 
v�t�mat�”. 

Organul de urm�rire penal� respectiv instan�a de 
judecat� sunt obligate s� cheme persoana care a suferit 
v�t�marea, ca urmare a s�vâr�irii infrac�iunii, pentru a o 
asculta. 

Persoanei v�t�mate i se aduce la cuno�tin�� faptul c� 
poate participa  în proces ca parte v�t�mat�, iar dac� a suferit 
prejudicii materiale sau un prejudiciu moral, i se comunic� 
faptul c� se poate constitui parte civil�. 

Persoanei v�t�mate, prin s�vâr�irea infrac�iunii i se 
atrage aten�ia c� declara�ia de participare în proces ca parte 
v�t�mat� sau de constituire ca parte civil� se poate face oricând 
în cursul urm�ririi penale, iar în fa�a primei instan�e de 
judecat�, pân� în momentul citirii actului de sesizare. 

 

 64

În acest sens, consider�m c� în ipoteza în care 
inculpatul a adoptat o pozi�ie constant� de recunoa�tere a faptei 
comise, atât în faza de urm�rire penal� cât �i în faza de 
judecat�, dar declara�iile sale nu se coroboreaz� cu celelalte 
probe administrate în cauz�, sau mai corect nu se coroboreaz� 
cu nici una din celelalte probe, solu�ia adoptat� de instan�a de 
judecat� trebuie s� fie de achitare a inculpatului. 

 
 

§2. PARTEA V�T�MAT� 
 
Art. 24 alin 1 din c.p.p. dispune: „ Persoana care a 

suferit  prin fapta penal� o v�t�mare fizic�, moral� sau 
material�, dac� particip� în procesul penal, se nume�te parte 
v�t�mat�”. 

Organul de urm�rire penal� respectiv instan�a de 
judecat� sunt obligate s� cheme persoana care a suferit 
v�t�marea, ca urmare a s�vâr�irii infrac�iunii, pentru a o 
asculta. 

Persoanei v�t�mate i se aduce la cuno�tin�� faptul c� 
poate participa  în proces ca parte v�t�mat�, iar dac� a suferit 
prejudicii materiale sau un prejudiciu moral, i se comunic� 
faptul c� se poate constitui parte civil�. 

Persoanei v�t�mate, prin s�vâr�irea infrac�iunii i se 
atrage aten�ia c� declara�ia de participare în proces ca parte 
v�t�mat� sau de constituire ca parte civil� se poate face oricând 
în cursul urm�ririi penale, iar în fa�a primei instan�e de 
judecat�, pân� în momentul citirii actului de sesizare. 



 

 65

În aceste condi�ii se pune întrebarea dac� persoana 
v�t�mat� dobânde�te sau nu, în mod automat, �i calitatea de 
persoan� v�t�mat�. 

Suntem de p�rere c� persoana v�t�mat� nu dobânde�te 
de drept, automat, calitatea de parte v�t�mat�. Tocmai din acest 
motiv organul judiciar penal trebuie s�-i pun� în vedere c� 
poate participa în procesul penal, în calitate de parte v�t�mat�. 

Aceasta, cu atât mai mult cu cât persoana v�t�mat� care 
nu particip� în procesul penal în calitate de parte v�t�mat� 
poate fi audiat� ca martor. 

Participarea în procesul penal a p�r�ii v�t�mate 
constituie un drept procesual cu caracter stric personal. 

O situa�ie deosebit� se întâlne�te în cazul infrac�iunilor 
pentru care punerea în mi�care a ac�iunii penale se realizeaz� 
numai la plângerea prealabil�  a persoanei v�t�mate. 

A�a fiind, art. 279 c.p.p. indic� în mod expres, 
necesitatea existen�ei unei manifest�ri de voin�� exprimat� de 
persoana v�t�mat� în scopul declan��rii procesului penal. 

Fiind o ac�iune public-privat�, în lipsa unei astfel de 
manifest�ri exprese a persoanei v�t�mate nu se declan�eaz� 
procesul penal. 

Dac� procesul penal a fost deja declan�at ac�iunea 
penal� nu se mai poate exercita, în cazul în care partea 
v�t�mat� î�i retrage plângerea prealabil� sau când partea 
v�t�mat� se împac� cu inculpatul. 

În cazul infrac�iunilor pentru care punerea în mi�care a 
ac�iunii penale se face la plângere prealabil� a persoanei 
v�t�mate apreciem c� în momentul depunerii plângerii 
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prealabile la organul de cercetare penal� sau la procuror ori 
chiar la un organ necompetent - obligat s� o trimit� 
procurorului -  persoana v�t�mat� dobânde�te calitatea de parte 
v�t�mat�. 

Manifestarea de voin�� exprimat� în sensul declan��rii 
procesului penal, implic� �i dobândirea calit��ii de parte 
v�t�mat� de c�tre persoana v�t�mat� prin fapta penal�. 

Exist� posibilitatea ca partea v�t�mat� s� fie 
reprezentat� în procesul penal de un mandatar sau procurator, 
în temeiul reprezent�rii conven�ionale. 

De asemenea, în anumite situa�ii, partea v�t�mat� este 
reprezentat� de c�tre reprezentantul s�u legal. Este vorba 
desigur, de reprezentarea legal�1 . 

 
 
MODALIT��I SPECIALE DE ASCULTARE  

A P�R�II V�T�MATE 
 
În cazul în care poate fi periclitat� via�a, integritatea 

corporal� sau libertatea p�r�ii v�t�mate ori a rudelor apropiate 
ale acesteia, procurorul sau instan�a de judecat� poate 
încuviin�a ca aceasta s� fie ascult� f�r� a fi prezent� fizic la 
locul unde se afl� organul judiciar penal, prin intermediul 
mijloacelor tehnice. 

Partea v�t�mat� poate fi ascultat� prin intermediul unei 
re�ele video �i audio. 

                                                 
1 A se vedea capitolul I al lucr�rii „Chestiuni preliminarii” 
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Declara�iile sunt înregistrate prin mijloace tehnice �i se 
redau în form� scris� . suportul pe care s-a înregistrat declara�ia 
p�r�ii v�t�mate în original, sigilat cu sigiliul parchetului sau al 
instan�ei de judecat�, se p�streaz� la sediul respectivului organ 
judiciar. 

Organul judiciar penal – procuror sau instan�� de 
judecat� - poate dispune �i protejarea deplas�rilor p�r�ii 
v�t�mate în sensul supravegherii domiciliului sau re�edin�ei 
acesteia �i a înso�irii p�r�ii v�t�mate la sediul organului judiciar 
penal �i respectiv la domiciliu. 

Protejarea se realizeaz�, în materialitatea sa, de 
organele poli�iei. 

 
§3. PARTEA CIVIL� 

 
Art. 24 alin 2 c.p.p. prevede urm�toarele: „persoana 

v�t�mat� care exercit� ac�iunea civil� în cadrul procesului 
penal se nume�te parte civil�”. 

Organul de urm�rire penal� sau instan�a de judecat� au 
obliga�ia s� cheme în vederea ascult�rii persoana care a suferit 
o v�t�mare prin infrac�iune. 

Înainte de a fi ascultat�, persoanei v�t�mate i se pune în 
vedere c� are aptitudinea de a participa în proces prin 
constituirea de parte civil� în cazul în care a suferit un 
prejudiciu de ordin material sau moral, dup� caz. 

Persoanei v�t�mate i se pune în vedere, de asemenea, c� 
se poate constitui parte civil� în tot cursul urm�ririi penale, iar 
în fa�a instan�ei de judecat�, pân� la citirea actului de sesizare. 
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Prin constituirea de parte civil� se al�tur� ac�iunii 
penale în cadrul procesului penal. 

În cadrul procesului penal, ac�iunea civil� are ca obiect 
tragerea la r�spundere civil� a inculpatului �i, eventual, a p�r�ii 
responsabile civilmente. 

Persoana v�t�mat� prin infrac�iune se poate constitui 
parte civil� p�strând totodat� �i calitatea de parte v�t�mat� în 
procesul penal. 

Ac�iunea civil� este guvernat� de principiul 
disponibilit��ii, ca atare persoana v�t�mat� are dreptul s� o 
promoveze (prin constituirea de parte civil�) precum �i dreptul 
de a renun�a la ac�iune (renun�area la calitatea de parte civil�). 

Cu privire la modalit��ile speciale de ascultare a p�r�ii 
civile acestea sunt identice cu modalit��ile de ascultare a p�r�ii 
v�t�mate. 

Re�inem c� ascultarea p�r�ii civile ca de altfel �i a p�r�ii 
v�t�mate, se realizeaz� în acela�i mod în care se procedeaz� la 
ascultarea învinuitului sau inculpatului. 

Partea civil� are dreptul de a propune  administrarea de 
material probator în dovedirea preten�iilor de natur� material� 
�i a cuantumului acestora, are dreptul de a exercita c�ile de atac 
prev�zute de lege. 

Partea civil� poate fi reprezentat� în procesul penal în 
acela�i mod în care poate fi reprezentat� �i partea v�t�mat�. 

În leg�tur� cu disponibilitatea ac�iunii civile o precizare 
se mai impune: în art. 17 c.p.p. legiuitorul a men�ionat cazurile 
în care ac�iunea civil� se porne�te �i se exercit� din oficiu: 
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� Când persoana fizic� v�t�mat� este o persoan� 
f�r� capacitate de exerci�iu - minor sub 14 ani 
sau alienat ori debil mintal pus sub interdic�ie 
prin hot�râre judec�toreasc�; 

� Când persoana fizic� v�t�mat� prin fapta penal� 
dispune de o capacitate restrâns� de exerci�iu. 
Este vorba de minorii care au vârsta cuprins� 
între 14 �i 18 ani. 

Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerci�iu sau 
cu capacitate de exerci�iu restrâns� beneficiaz� de o 
reprezentare legal�. 

Pentru persoanele fizice lipsite de capacitate de 
exerci�iu actele juridice, inclusiv cele cu caracter procesual pot 
fi îndeplinite de reprezentan�ii s�i legali. 

Pentru persoanele fizice cu capacitate de exerci�iu 
restrâns� trebuie s� re�inem c� acestea au aptitudinea de a 
încheia acte juridice, inclusiv de a se manifesta prin acte 
procesuale, dar numai cu încuviin�area reprezentantului s�u 
legal. 

Legea instituie obligativitatea pentru instan�a de 
judecat� de a se pronun�a din oficiu asupra repar�rii pagubei, 
de natur� material� sau moral�, chiar dac� persoana v�t�mat� 
nu este constituit� parte civil� în procesul penal. 

De asemenea, art. 348 c.p.p. dispune c� instan�a, chiar 
dac� nu exist� constituit� parte civil�, se pronun�� asupra 
repar�rii prejudiciului material �i moral în cazurile prev�zute 
de art. 17 c.p.p. iar în celelalte cazuri numai cu privire la: 
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restituirea total� sau par�ial� a unui înscris �i pentru restabilirea 
situa�iei anterioare s�vâr�irii infrac�iunii. 

În aceste trei situa�ii instan�a de judecat� penal� este 
obligat� s� se pronun�e din oficiu, chiar dac�  persoana 
v�t�mat� nu s-a constituit parte civil�, de�i aceasta nu face 
parte din categoria persoanelor fizice expres prev�zute de art. 
17 c.p.p., adic� este o persoan� fizic� cu capacitate de exerci�iu 
deplin� sau de o persoan� juridic�. 

Situa�iile prev�zute de art. 17 c.p.p. �i respectiv de art. 
348 c.p.p. constituie excep�ii de la regula disponibilit��ii 
ac�iunii civile exercitate în procesul penal. 

 
 

§ 4. PARTEA RESPONSABIL� CIVILMENTE 
 
Art. 24 alin 3 c.p.p. prevede urm�toarele: „persoana 

chemat� în procesul penal s� r�spund�, potrivit legii civile, 
pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau 
inculpatului se nume�te parte responsabil� civilmente”. 

Partea responsabil� civilmente este parte în procesul 
penal pentru a se proteja persoana care a suferit un prejudiciu, 
material sau moral, împotriva eventualei insolvabilit��i a 
autorului faptei penale. 

Calitatea procesual� de parte responsabil� civilmente 
implic� instituirea r�spunderii civile a unei alte persoane decât 
autorul faptei ilicite generatoare de prejudicii. 

Din punct de vedere procedural re�inem c� declara�iile 
p�r�ii responsabile civilmente f�cute în cursul procesului penal 
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au aptitudinea de a servi la aflarea adev�rului, în m�sura în care 
acestea se coroboreaz� cu situa�ia de fapt rezultat� din 
ansamblul materialului probator administrat în cauz�. 

Organul judiciar penal, fie organul de urm�rire penal�, 
fie instan�a de judecat�, este obligat s� cheme în vederea 
ascult�rii, partea responsabil� civilmente. 

Ascultarea p�r�ii responsabile civilmente se realizeaz�, 
în general, dup� tipicul ascult�rii învinuitului sau a 
inculpatului, bineîn�eles, cu anumite particularit��i. 

Introducerea în procesul penal a persoanei responsabile 
civilmente poate avea loc, la cerere sau din oficiu, atât în faza 
de urm�rire penal� cât �i în fa�a instan�ei de judecat� pân� la 
citirea actului de sesizare. 

Persoana responsabil� civilmente poate interveni în 
procesul penal pân� la finalizarea cercet�rii judec�tore�ti la 
prima instan�� de judecat�, luând procedura din stadiul în care 
se afla în momentul interven�iei. 

Legea recunoa�te p�r�ii responsabile civilmente toate 
drepturile subiective cu caracter material �i procesual prev�zute 
pentru inculpat. 

În categoria juridic� procesual� de „parte responsabil� 
civilmente” sunt incluse subiectele de drept care r�spund în 
baza art. 1000 c.civ. acestea sunt considerate persoanele 
responsabile civilmente de tip tradi�ional, clasic. 

Totodat�, literatura juridic� procesual penal� consider� 
c� au calitatea de parte responsabil� civilmente �i subiectele de 
drept chemate s� r�spund� civil pentru fapta altuia, men�ionate 
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în Legea nr. 22/196 (astfel cum a fost modificat� prin Legea nr. 
54/1994) privind angajarea gestionarilor. 

 
 

PERSOANELE RESPONSABILE CIVILMENTE DE TIP 
TRADI�IONAL, MEN�IONATE ÎN DISPOZI�IILE 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 obliga�i a r�spunde sau de lucrurile care sunt în 
paza noastr�.” În alineatele urm�toare din articolul men�ionat 
sunt stabilite anumite cazuri limitative, în care un subiect de 
drept este �inut s� r�spund� pentru prejudiciul generat de o alt� 
persoan�. 

R�spunderea civil� delictual� opereaz� în mod 
excep�ional, limitativ �i în temeiul exclusiv al legii. 

A) În primul rând legiuitorul reglementeaz� 
r�spunderea p�rin�ilor pentru faptele copiilor minori care se 
fundamenteaz� pe o prezum�ie de culpabilitate a p�rin�ilor în 
modul de cre�tere �i educare a copiilor. 

Aceast� prezum�ie poate fi r�sturnat� dac� p�rin�ii 
dovedesc c� au fost în imposibilitatea obiectiv� de a împiedica 
faptul prejudiciabil. În lipsa unei asemenea proba�iuni p�rin�ii 
vor r�spunde în solidar, pentru pagubele cauzate de copiii lor. 

Pentru angajarea acestei forme de r�spundere civil� 
delictual� indirect� trebuie s� fie îndeplinite, în mod cumulativ, 
dou� condi�ii: 
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dou� condi�ii: 



 

 73

� Copilul s� fie minor; 
� Copilul s� aib� locuin�a la p�rin�ii s�i. 

Referitor la prima condi�ie, prevederile art. 1000 alin 2 
c.civ. se aplic� doar dac�  copii la data s�vâr�irii faptei erau 
minori. R�spunderea p�rin�ilor este angajat� indiferent dac� 
minorul este lipsit de capacitate de exerci�iu (pân� la 14 ani) 
sau dac� minorul dispune de capacitate de exerci�iu restrâns� 
(intre 14-18 ani). 

Referitor la a doua condi�ie, în literatura juridic� civil� 
au fost date multiple interpret�ri, datorit� faptului c� nu 
întotdeauna locuin�a minorului coincide cu domiciliul s�u 
legal. 

Art. 100 alin 1 din codul familiei prevede c� minorul 
locuie�te cu p�rin�ii s�i, iar art. 14 alin 1 din decretul nr. 
31/1954 privitor la persoanele fizice �i la persoanele juridice  
dispune: „ domiciliul minorului este la p�rin�ii s�i sau la acela 
dintre p�rin�i la care locuie�te în mod statornic”. 

E totu�i posibil ca minorul s� aib� locuin�a la o ter�� 
persoan�, de�i domiciliul s�u legal r�mâne, pe mai departe, la 
p�rin�ii s�i. 

Dac� domiciliul minorului nu coincide cu locuin�a sa 
legal�, în cazul r�spunderii civile delictuale  a p�rin�ilor se va 
avea în vedere locuin�a nu domiciliu. 

 
B) A doua situa�ie de r�spundere civila delictual� 

indirect� pentru fapta altei persoane este r�spunderea 
comiten�ilor pentru faptele prepu�ilor  în func�iile ce li s-au 
încuviin�at. 
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Aceast� form� de r�spundere civil� delictual� indirect�, 
pentru fapta altei persoane, este reglementat� în dispozi�iile  
art. 1000 alin 3 c.civ. 

Literatura juridic� civil� �i jurispruden�a au „definit” 
no�iunile de comitent �i prepus. 

Elementul central, fundamental în definirea calit��ilor 
de comitent �i de prepus îl constituie raportul de prepu�enie (de 
subordonare) care trebuie s� existe între cele doua persoane, 
raport în virtutea c�ruia o persoan� (comitentul) încredin�eaz� 
altei persoane (prepusul) anumite atribu�ii care trebuie s� le 
exercite în limitele func�iei, a îns�rcin�rii dat� de comitent. 

Comitentul are dreptul de a îndruma �i obliga�ia de a 
supraveghea �i controla activitatea prepusului. 

Raportul de prepu�enie rezult�, de principiu, dintr-un 
contract de munc� încheiat între comitent (angajator) �i prepus 
(angajat). 

Exist� �i alte raporturi de prepu�enie care nu izvor�sc 
din contractul de munc�. Astfel, de exemplu, poate exista un 
raport de prepu�enie între �coal� �i elev sau între p�rinte �i 
copilul s�u. 

Raportul de prepu�enie se stabile�te în func�ie de faptul 
existen�ei unei încredin��ri a unei func�ii de c�tre o persoan� 
c�tre alt� persoan�, fapt ce creeaz� raportul de subordonare a 
prepusului fa�� de comitent. 

Fundamentarea r�spunderii comitentului are în vedere, 
în principal, trei teze: 

- întemeierea r�spunderii comiten�ilor pe ideea unei 
prezum�ii absolute de culp�. Aceasta întrucât comiten�ii nu au 
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înl�turat posibilitatea producerii de c�tre prepus a faptei ilicite 
generatoare de prejudicii. Principalul neajuns al acestei teorii 
const� în imposibilitatea explic�rii admisibilit��ii unei ac�iuni 
în regres formulat� de comitent în contradictoriu cu prepusul 
s�u, în vederea recuper�rii desp�gubirilor pl�tite victimei; 

- întemeierea r�spunderii comiten�ilor pe ideea de risc. 
Întrucât comitentul beneficiaz� în mod direct de rezultatele 
activit��ii prepusului, trebuie s� suporte, în mod firesc, �i 
eventualele pagube generate de prepusul s�u ter�elor persoane 
cu ocazia exercit�rii func�iilor încredin�ate. �i aceast� teorie  în 
formele sale - risc de activitate �i risc de profit - nu explic� 
aptitudinea comitentului de a se întoarce împotriva prepusului, 
prin ac�iune în regres, prepus care pân� la urm�, este singurul 
care trebuie s� r�spund�; 

- fundamentarea r�spunderii comiten�ilor pe ideea de 
garan�ie fa�� de victima prejudiciului este îmbr��i�at� de 
majoritatea doctrinarilor �i este larg acceptat� de jurispruden��. 

Ideea de garan�ie justific� atât dreptul victimei de a se 
îndrepta împotriva comitentului pentru a fi desp�gubit�, cât �i 
dreptul comitentului de a se întoarce cu ac�iune în regres  
împotriva prepusului, în vederea recuper�rii desp�gubirilor 
achitate victimei. 

Re�inem c� în leg�tur� cu fundamentarea r�spunderii 
comiten�ilor pe ideea de garan�ie, în doctrina juridic� civil� s-
au conturat dou� concep�ii: concep�ia garan�iei obiective �i 
concep�ia garan�iei subiective. 
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Aceasta din urm� este acceptat�, în ultimul timp, ca 
temei al r�spunderii civile delictuale a comiten�ilor pentru 
faptele prepu�ilor. 

Condi�iile generale ale r�spunderii comiten�ilor sunt 
identice cu cele necesare pentru angajarea r�spunderii pentru 
fapta proprie.  Ele trebuie s� fie întrunite cumulativ în persoana 
prepusului: fapta ilicit� generatoare de prejudicii, prejudiciul, 
raportul de cauzalitate dintre fapta ilicit� �i prejudiciu �i culpa 
(vinov��ia) prepusului. 

Condi�iile speciale ale r�spunderii comiten�ilor sunt, 
existen�a raportului de prepu�enie �i prepusul s� s�vâr�easc� 
fapta în func�iile încredin�ate. 

Reglementarea r�spunderii comitentului întemeiat� pe 
ideea de garan�ie acordat� ter�elor persoane ofer� posibilitatea 
victimei de a urm�ri pentru recuperarea pagubei provocate, fie 
pe comitent, fie pe prepus, fie pe comitent �i prepus deodat� 
sau succesiv. 

De�i r�spunderea comitentului este fundamentat� pe 
ideea de garan�ie acordat� de comitent ter�ului prejudiciat, 
comitentul nu este asimilat fidejusorului. 

Comitentul nu poate invoca în raport cu victima 
beneficiul de diviziune �i nici beneficiul de discu�iune. 
Comitentul r�spunde în mod similar cu prepusul, iar victima se 
poate îndrepta direct împotriva comitentului de�i prepusul este 
solvabil.  

Comitentul nu poate invoca beneficiul de discu�iune 
solicitând victimei s� se îndrepte mai întâi împotriva prepusului 
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�i numai dac� prepusul este insolvabil s�-i solicite lui 
acoperirea prejudiciului. 

R�spunderea comiten�ilor �i prepu�ilor este o 
r�spundere solidar�, întemeiat� pe dispozi�iile art. 1003 c.civ., 
potrivit c�reia: „când delictul sau cvasi-delictul este imputabil 
mai multor persoane, aceste persoane sunt �inute solidar pentru 
desp�gubire”. 

În raporturile dintre comitent �i prepus, comitentul î�i 
poate recupera integral desp�gubirea pl�tit� victimei, pe calea 
unei ac�iuni de drept civil – ac�iunea în regres. 

 
C) A treia situa�ie de r�spundere civil� indirect�, pentru 

fapta altei persoane, este prev�zut� de art. 1000 alin 4 c.civ. �i 
se refer� la r�spunderea institu�iilor pentru faptele elevilor �i 
me�te�ugarilor pentru faptele ucenicilor. 

R�spunderea profesorilor, înv���torilor �i me�te�ugarilor 
se întemeiaz� pe o prezum�ie de culp� a acestora pentru 
neîndeplinirea în mod corespunz�tor a obliga�iei de 
supraveghere a elevilor �i ucenicilor. 

Prezum�ia de culp� instituit� este relativ� �i în 
consecin��, poate fi comb�tut� de profesor, înv���tor sau 
me�te�ugar dac� probeaz� c� nu a putut împiedica faptul 
prejudiciabil.  

Condi�iile generale ale acestei forme de r�spundere 
pentru fapta altei persoane sunt identice cu condi�iile generale 
ale r�spunderii civile delictuale pentru fapta proprie: fapta 
ilicit� generatoare de prejudiciu, prejudiciu, raportul de 
cauzalitate între fapta ilicit� �i prejudiciul �i culpa (vinov��ia). 
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Condi�iile speciale sunt urm�toarele: 
� Autorul faptei ilicite generatoare de prejudicii s� aib� 

calitatea de elev sau ucenic �i s� fie minor; 
� Fapta ilicit� generatoare de prejudicii s� fi fost 

s�vâr�it� în timpul cât elevul sau ucenicul se afla sub 
supravegherea profesorului, înv���torului sau 
me�te�ugarului. 

Dac� condi�iile sunt îndeplinite, victima are dreptul s� 
ac�ioneze în judecat� fie pe profesor, înv���tor sau me�te�ugar, 
fie pe elev sau ucenic, în vederea recuper�rii prejudiciului. 

Dac� profesorul, înv���torul sau me�te�ugarul a desp�gubit 
victima pentru prejudiciul generat prin fapta elevului sau a 
ucenicului, se poate îndrepta cu ac�iune în regres, fie împotriva 
elevului sau ucenicului, fie împotriva p�rin�ilor acestuia. 

În m�sura în care profesorul, înv���torul sau 
me�te�ugarul este exonerat de r�spundere, victima se poate 
îndrepta împotriva elevului sau ucenicului sau împotriva 
p�rin�ilor acestuia. 

În acest caz, r�spunderea p�rin�ilor are un caracter 
subsidiar1. 

 

                                                 
1Pentru tratarea detaliat� a subiectului r�spunderii civile delictuale a se vedea: 
C. St�tescu. R�spunderea civil� delictual� pentru faptele altei persoane, 
Bucure�ti, 1984, C. St�tescu. C. Bîrsan, Tratat de drept civil. Teoria general� a 
obliga�iilor, 1981, M. Eliescu, R�spunderea civil� delictual�, Bucure�ti, 1972. 
Pentru tratarea monografic� a r�spunderii delictuale a comiten�ilor pentru 
faptele prepu�ilor, a se vedea: V. S. Curp�n, R�spunderea civil� delictual� a 
comiten�ilor pentru faptele prepu�ilor, Bac�u, 1999 
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PERSOANELE RESPONSABILE CIVILEMENE 
MEN�IONATE ÎN LEGEA NR. 22/1969 

 
 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor a fost 
modificat� prin Legea nr. 54/1994. În acest act normativ sunt 
instituite cazuri speciale de r�spundere civil� delictual� pentru 
fapta altei persoane. 
 Sintetic, aceste cazuri se refer� la urm�toarele categorii 
de persoane: 

- persoanele care îndeplinesc func�ii de conducere, 
precum �i orice alte persoane care s-au f�cut 
vinovate de angajarea, trecerea sau men�inerea în 
func�ie a unui gestionar f�r� respectarea condi�iilor 
legale de vârst�, studii �i stagiu �i a dispozi�iilor 
referitoare la antecedentele penale ale acestuia (art. 
28 �i art. 30 din Legea nr. 22/1969); 

- persoanele cu privire la care s-a constatat printr-o 
hot�râre judec�toreasc�  c� au dobândit de la un 
gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul public 
�i c� le-au dobândit în afara obliga�iilor de serviciu 
ale gestionarului, cunoscând c� acesta gestioneaz� 
astfel de bunuri (art. 34 din Legea nr. 22/1969); 

- persoanele care au constituit garan�ie pentru 
gestionar ( art. 10 �i urm�toarele din Legea nr. 
22/1969). 
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Garantul r�spunde în solidar cu gestionarul pentru 
pagubele cauzate de acesta în gestiunea unit��ii: fiind o 
explica�ie a contractului de fidejusiune, garantul are o 
r�spundere subsidiar�, cu caracter accesoriu. El poate invoca 
beneficiul de discu�iune. 

Garantul poate fi obligat în solidar cu inculpatul 
gestionar la plata prejudiciului material efectiv produs dar �i la 
plata dobânzilor, acestea constituind o parte component� a 
pagubei, în ipoteza în care suma garantat� este mai mare decât 
paguba efectiv generat� prin infrac�iune, f�r� a se putea dep��i 
cuantumul sumei garantate. 

De asemenea, garan�ii nu vor putea fi obliga�i la plata 
prejudiciilor produse în gestiune pân� la data încheierii 
contractului de garan�ie. 

Dac� paguba generat� direct prin s�vâr�irea infrac�iunii 
dep��e�te limita sumei garantate, garantul nu poate fi obligat la 
plata dobânzilor.  Totodat� garan�ii nu pot fi obliga�i la plata 
cheltuielilor judiciare în cadrul procesului penal. 

 
 
�                         �                          �                   � 
 
 
Consider�m c� se impune punctarea câtorva chestiuni 

relative la partea responsabil� civilmente, conform art. 16 
c.p.p. 

 

 80

Garantul r�spunde în solidar cu gestionarul pentru 
pagubele cauzate de acesta în gestiunea unit��ii: fiind o 
explica�ie a contractului de fidejusiune, garantul are o 
r�spundere subsidiar�, cu caracter accesoriu. El poate invoca 
beneficiul de discu�iune. 

Garantul poate fi obligat în solidar cu inculpatul 
gestionar la plata prejudiciului material efectiv produs dar �i la 
plata dobânzilor, acestea constituind o parte component� a 
pagubei, în ipoteza în care suma garantat� este mai mare decât 
paguba efectiv generat� prin infrac�iune, f�r� a se putea dep��i 
cuantumul sumei garantate. 

De asemenea, garan�ii nu vor putea fi obliga�i la plata 
prejudiciilor produse în gestiune pân� la data încheierii 
contractului de garan�ie. 

Dac� paguba generat� direct prin s�vâr�irea infrac�iunii 
dep��e�te limita sumei garantate, garantul nu poate fi obligat la 
plata dobânzilor.  Totodat� garan�ii nu pot fi obliga�i la plata 
cheltuielilor judiciare în cadrul procesului penal. 

 
 
�                         �                          �                   � 
 
 
Consider�m c� se impune punctarea câtorva chestiuni 

relative la partea responsabil� civilmente, conform art. 16 
c.p.p. 



 

 81

În partea introductiv� a acestui paragraf am antamat 
dispozi�iile legale men�ionate. Urmeaz� s� facem doar unele 
succinte preciz�ri. 

Astfel, dac� partea responsabil� civilmente este 
introdus� în procesul penal dup� citirea actului de sesizare �i 
dac� aceasta a ridicat obiec�iuni, partea responsabil� civilmente 
nu mai poate fi obligat� la desp�gubiri în solidar cu inculpatul, 
valorificarea preten�iilor în raport cu partea responsabil� 
civilmente se poate realiza în mod separat prin introducerea 
unei ac�iuni în desp�gubiri la instan�a de judecat� civil�. 

Partea responsabil� civilmente poate fi introdus� la 
cererea celor interesa�i sau din oficiu ori poate interveni în 
procesul penal din proprie ini�iativ�.  

Practic partea civil� poate solicita introducerea p�r�ii 
responsabile civilmente în procesul penal datorit� faptului c� 
aceasta prezint� un grad de solvabilitate mai ridicat fa�� de 
inculpat. 

Instan�a de judecat� poate dispune introducerea în 
procesul penal a p�r�ii responsabile civilmente ex officio, 
pentru repararea daunelor pricinuite unor persoane fizice f�r� 
capacitate de exerci�iu sau cu capacitate de exerci�iu restrâns�. 

Exist� �i posibilitatea ca partea responsabila civilmente 
s� intervin� din proprie ini�iativ� în procesul penal dac� aceasta 
î�i manifest� interesul în acest sens.  

În acest caz, p�r�ii responsabile civilmente îi sunt 
opozabile toate actele procesuale �i procedurale efectuate pân� 
în momentul interven�iei sale. 
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Din acest motiv legea procesual penal� prevede c�: „ ... 
poate interveni... luând procedura din stadiul în care se afl� în 
momentul interven�iei” (evident textul se refer� la partea 
responsabil� civilmente). 

Concluzia cu caracter general �i de însemn�tate practic� 
deosebit� este aceea conform c�reia instan�a de judecat� nu 
poate introduce din oficiu, ca parte responsabil� civilmente, pe 
comitentul inculpatului când partea civil� dispune de capacitate 
de exerci�iu deplin�. 
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CAPITOLUL IV.  

 
AP�R�TORUL 

 
 

Legea fundamental�, Constitu�ia României, consacr� 
dreptul la ap�rare care este garantat în tot cursul procesului 
penal. 

Art. 6 c.p.p. – Garantarea dreptului la ap�rare - prevede: 
„ (1) dreptul la ap�rare este garantat învinuitului, 

inculpatului �i celorlalte p�r�i, în tot cursul procesului penal. 
(2) în cursul procesului penal, organele judiciare sunt 

obligate s� asigure p�r�ilor deplina exercitare a drepturilor 
procesuale în condi�iile prev�zute de lege �i s� administreze 
probele necesare în ap�rare. 

(3) organele judiciare au obliga�ia s�-l încuno�tiin�eze, 
de îndat� �i mai înainte de a-l audia, pe învinuit sau inculpat 
despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridic� a 
acesteia �i s�-i asigure posibilitatea preg�tirii �i exercit�rii 
ap�r�rii. 

(4) orice parte are dreptul s� fie asistat� de ap�r�tor în 
tot cursul procesului penal”. 

Garantarea dreptului la ap�rare reprezint� unul dintre 
principiile fundamentale ale procesului penal român. 

Acest principiu fundamental are un con�inut complex, 
care include �i dreptul de a fi ap�rat de o persoan� specializat� 
în �tiin�ele juridice. 
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Legea nr. 51/1995 pentru organizarea �i exercitarea 
profesiei de avocat1 prevede în art. 2 alin 4: „orice persoan� are 
dreptul s� î�i aleag� în mod liber avocatul”. 

Profesia de avocat este independent� cu organizare �i 
func�ionare autonome �i se exercit� numai de avoca�ii înscri�i 
în tabloul baroului din care fac parte.  

Baroul reprezint� o parte component� a Uniunii 
Na�ionale a Barourilor din România. 

Art. 3 din legea sus citat� men�ioneaz� modalit��ile prin 
care se realizeaz� activitatea avoca�ial�, respectiv: 

- consulta�ii �i cereri cu caracter juridic, 
- asisten�� �i reprezentare juridic� în fa�a instan�elor 

judec�tore�ti, a organelor de urm�rire penal� sau a 
altor autorit��i publice, 

- redactarea de acte juridice, atestarea identit��ii 
p�r�ilor, a con�inutului �i a datei actelor prezentate 
spre autentificare �i altele. 

Poate fi membru al  unui barou din România persoana 
fizic� care îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii: 
- este cet��ean român �i are exerci�iul drepturilor civile 

�i politice; 
- este licen�iat al unei facult��i de drept sau este doctor 

în drept; 
- nu se g�se�te în vreunul din cazurile de nedemnitate 

prev�zute de lege; 

                                                 
Republicat�. S-a avut în vedere textul, în vigoare, începând cu data de 
11.07.20061  
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- este apt din punct de vedere medical, pentru 
exercitarea profesiei (art. 11 din Legea nr. 51/1995, 
republicat�). 

Desigur, analiza ap�r�torului în cadrul acestei 
monografii se circumscrie rolului pe care acesta îl joac� în 
cadrul procesului penal. 

În cadrul procesului penal activitatea desf��urat� de 
avocat se manifest� prin intermediul asisten�ei juridice �i a 
reprezent�rii. 

Asisten�a juridic� presupune sprijinul acordat p�r�ilor 
din procesul penal de c�tre avoca�i. Acest sprijin se 
materializeaz� sub forma: sfaturilor, l�muririlor, consilierii �i a 
interven�iei directe a acestor speciali�ti în �tiin�e juridice. 

În cadrul asisten�ei juridice avocatul (ap�r�torul) pune 
concluzii  în prezen�a p�r�ii ale c�rei interese le ap�r� în cadrul 
procesului penal.  

Asisten�a juridic� poate fi facultativ� �i obligatorie. 
Cu privire la asisten�a juridic� facultativ�, art. 171 alin 

1 c.p.p. prevede c�: „învinuitul sau inculpatul are dreptul s� fie 
asistat de ap�r�tor în tot cursul urm�ririi penale �i a judec��ii, 
iar organele judiciare sunt obligate s�-i aduc� la cuno�tin�� 
acest drept”: 

În vederea asigur�rii asisten�ei juridice facultative 
partea din procesul penal î�i va alege un avocat în vederea 
acord�rii acestei asisten�e. Între avocat �i partea din procesul 
penal se va încheia un contract de asisten�� juridic�. 

În practica judiciar� s-a statuat c�  în cazul în care una 
din p�r�ile din procesul penal are ap�r�tor ales, iar acesta  nu 
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este prezent, instan�a de judecat� nu va proceda la solu�ionarea 
cauzei penale, de�i asisten�a juridic� a fost realizat� în mod 
efectiv, de un alt avocat desemnat din oficiu, în calitate de 
ap�r�tor al p�r�ii respective1. 

Referitor la asisten�a juridic� obligatorie, art. 171 alin 2 
c.p.p. nominalizeaz� 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; 

- când învinuitul sau inculpatul este re�inut sau arestat, 
chiar în alt� cauz�; 

- când în raport cu învinuitul sau inculpatul a fost 
dispus� m�sura de siguran�� a intern�rii medicale sau 
obligarea la tratament medical, chiar în alt� cauz�; 

- când organul de urm�rire penal� sau instan�a de 
judecat� apreciaz� c� învinuitul sau inculpatul nu �i-
ar putea face singur ap�rarea. 

Aceste cazuri de asisten�� juridic� obligatorie se aplic� 
atât în  faza de urm�rire penal� cât �i în faza de judecat�. 

Alin. 3 al art. 171 c.p.p. prevede un caz în care asisten�a 
juridic� este obligatorie în faza de judecat�: atunci când pentru 
infrac�iunea s�vâr�it� legea prevede pedeapsa deten�iunii pe 
via�� sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare. 

                                                 
1 Tribunalul mun. Bucure�ti, sec�ia  I penal�, decizia nr. 712/1991, analizat� 
de V. Papadopol în Culegere de practic� judiciar� penal� pe anul 1991, Casa 
de Editur� �i Pres� �ansa srl, Bucure�ti, 1992, pg. 23-25                                                        

 

 86

este prezent, instan�a de judecat� nu va proceda la solu�ionarea 
cauzei penale, de�i asisten�a juridic� a fost realizat� în mod 
efectiv, de un alt avocat desemnat din oficiu, în calitate de 
ap�r�tor al p�r�ii respective1. 

Referitor la asisten�a juridic� obligatorie, art. 171 alin 2 
c.p.p. nominalizeaz� 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; 

- când învinuitul sau inculpatul este re�inut sau arestat, 
chiar în alt� cauz�; 

- când în raport cu învinuitul sau inculpatul a fost 
dispus� m�sura de siguran�� a intern�rii medicale sau 
obligarea la tratament medical, chiar în alt� cauz�; 

- când organul de urm�rire penal� sau instan�a de 
judecat� apreciaz� c� învinuitul sau inculpatul nu �i-
ar putea face singur ap�rarea. 

Aceste cazuri de asisten�� juridic� obligatorie se aplic� 
atât în  faza de urm�rire penal� cât �i în faza de judecat�. 

Alin. 3 al art. 171 c.p.p. prevede un caz în care asisten�a 
juridic� este obligatorie în faza de judecat�: atunci când pentru 
infrac�iunea s�vâr�it� legea prevede pedeapsa deten�iunii pe 
via�� sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare. 

                                                 
1 Tribunalul mun. Bucure�ti, sec�ia  I penal�, decizia nr. 712/1991, analizat� 
de V. Papadopol în Culegere de practic� judiciar� penal� pe anul 1991, Casa 
de Editur� �i Pres� �ansa srl, Bucure�ti, 1992, pg. 23-25                                                        



 

 87

Noi nu vom analiza în detaliu cazurile în care, în 
procesul penal, asisten�a juridic� este obligatorie1. 

 
 

REPREZENTAREA P�R�ILOR DIN PROCESUL PENAL 
DE C�TRE AVOCA�I 

 
Despre reprezentare am discutat în capitolul I al acestei 

monografii. 
A�a fiind ne vom contura exclusiv asupra reprezent�rii 

p�r�ilor de ap�r�tori în cadrul procesului penal. Re�inem c� 
aceast� form� de reprezentare este în esen��, o reprezentare 
judiciar� cu caracter conven�ional. 

Reprezentantul avocat, a�a cum am mai avut ocazia s� 
subliniem, are posibilitatea de a pleda în cauza penal� în 
favoarea p�r�ii pe care o reprezint� . 

Art. 174 c.p.p. prevede c�:” învinuitul �i inculpatul 
precum �i celelalte p�r�i pot fi reprezenta�i,  cu excep�ia 
cazurilor în care prezen�a învinuitului sau inculpatului este 
obligatorie”. Aceast� reprezentare judiciar� cu caracter 
conven�ional se refer� exclusiv la faza de judecat�. 

Dac� instan�a de judecat� apreciaz� ca fiind necesar� 
prezen�a învinuitului sau inculpatului, chiar atunci când legea 
admite reprezentarea acestora, va dispune aducerea acestora la 
judecat�. 

                                                 
1 Pentru analiza am�nun�it� a cazurilor a se vedea cursurile �i tratatele 
celebrilor doctrinari, publicate în România, în materia dreptului procesual 
penal                   
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1 Pentru analiza am�nun�it� a cazurilor a se vedea cursurile �i tratatele 
celebrilor doctrinari, publicate în România, în materia dreptului procesual 
penal                   
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DREPTURILE �I OBLIGA�IILE AP�R�TORULUI 

 
Ap�r�torul învinuitului sau inculpatului are dreptul – în 

faza de urm�rire penal� - s� asiste la efectuarea oric�rui act de 
urm�rire penal� care implic� audierea sau prezen�a învinuitului 
sau inculpatului c�ruia îi asigura ap�rarea. El poate formula 
cereri sau depune memorii. 

Dac� ap�r�torul lipse�te �i a fost încuno�tiin�at, organul 
judiciar are posibilitatea, prerogativa de a efectua actul de 
urm�rire penal�. 

Despre încuno�tiin�area avocatului organul de urm�rire 
penal� va încheia un proces – verbal. 

Dac� îns� asisten�a juridic� a învinuitului sau 
inculpatului este obligatorie, organul de urm�rire penal� va 
asigura prezen�a ap�r�torului la ascultarea acestuia. 

Persoana fizic� re�inut� sau arestat� are dreptul s� ia 
contact cu ap�r�torul s�u, în condi�ii de confiden�ialitate. 

În faza de judecat�, ap�r�torul are dreptul s� –l asiste pe 
inculpat, s� exercite toate drepturile cu caracter procesual ale 
acestuia �i s� ia contact cu inculpatul când acesta este arestat. 

Fie c� este ales sau desemnat din oficiu avocatul este 
obligat s� asigure asisten�a juridic� a învinuitului sau 
inculpatului, dup� caz. 
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CONCLUZII 
 
 
În cadrul acestei monografii dedicat� analizei 

„participan�ilor în procesul penal român” am încercat s� 
relief�m aspectele esen�iale referitoare la: organele judiciare 
penale, p�r�ile din procesul penal �i ap�r�torul sau mai corect 
spus pozi�ia ap�r�torului în cadrul procesului penal. 

Pe parcursul redact�rii acestei monografii am 
con�tientizat necesitatea abord�rii unei alte institu�ii 
fundamentale pentru întregul drept procesual penal: institu�ia 
ac�iunilor - penal� �i civil� -  în cadrul procesului penal.  

Aceasta întrucât participan�ii în procesul penal, care au 
fost analiza�i din puct de vedere static, se manifest� în concret, 
în cadrul celor dou� tipuri de ac�iuni care pot fi exercitate în 
procesul penal. 

Aceste aptitudini de manifestare valorizeaz� „starea 
dinamic�” a participan�ilor în procesul penal român. Aceasta 
este, de altfel,  �i teza, ideea care creeaz� liantul dintre cele 
dou� monografii create de noi 
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PARTEA A II-A 
 

AC�IUNILE ÎN PROCESUL  

PENAL ROMÂN 
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CUVÂNT INTRODUCTIV 

 
 
Partea a II-a a prezentului volum constituie o 

monografie distinct�. 
Ideea redact�rii ace�tia a ap�rut din necesitatea 

analiz�rii activit��ilor participan�ilor în cadrul procesului penal, 
sub aspect dinamic �i în mod concret. 

Desigur, institu�ia juridic� procesual-penal� poate fi 
abordat� �i separat. Ac�iunea penal� �i ac�iunea civil� 
reprezint� mijloacele, instrumentele juridice prin intermediul 
c�rora se asigur� tragerea la r�spundere - penal� �i eventual 
civil� -  a persoanelor care au s�vâr�it infrac�iuni. 

Importan�a ac�iunilor în dreptul procesual penal este 
covâr�itoare, ele având menirea de a asigura echilibrul social 
care este denaturat prin apari�ia fiec�rui raport juridic penal de 
conflict (de contradic�ie). 

Rezolvarea, solu�ionarea fiec�rui raport juridic penal de 
conflict se realizeaz� prin tragerea la r�spundere juridic� penal� 
a persoanei care a s�vâr�it infrac�iunea. Aceasta implic� 
exercitarea ac�iunilor în cadrul procesului penal. 

Ca �i monografia anterioar� (partea I-a volumului) 
prezenta monografie se adreseaz� studen�ilor de la Facultatea 
de Drept precum �i tuturor juri�tilor practicieni. 

Eventuala reu�it� în elaborarea acestei monografii se 
datoreaz�, în cea mai mare parte, doctrinei elaborat� de 
valoro�i profesori de Drept procesual penal din România. 
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Contribu�ia noastr� este modest� �i const�, în principal, 
în aplecarea asupra acestei teme �i redactarea monografiei. 

Aducem omagiul nostru tuturor cadrelor didactice 
universitare care ne-au îndrumat în studiul �tiin�elor juridice 
penale. Ne înclin�m în fa�a lor cu modestie în suflet. 

Profesorii Octavian Loghin �i Dumitru Radu vor 
r�mâne în icoana sufletului nostru. Ne sim�im mândrii c� am 
avut �ansa de a ne num�ra printre studen�ii care le-au audiat 
valoroasele prelegeri. 
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CAPITOLUL I.  

 
AC�IUNEA ÎN JUSTI�IE. ASPECTE 

GENERALE 
 
 

În literatura juridic� procesual-penal� ac�iunea în 
justi�ie este definit� ca fiind mijlocul (instrumentul) juridic prin 
care o persoan� este tras� la r�spundere în fa�a instan�elor 
judec�tore�ti pentru a fi obligat� s�  suporte constrângerea de 
stat corespunz�toare normei de drept înc�lcate1. 

Ac�iunea în justi�ie se afl� în rela�ie direct� cu norma 
juridic� înc�lcat�. 

În func�ie de norma juridic� nesocotit� sau ignorat� se 
va constitui �i suportul ac�iunii în justi�ie – ac�iune penal�, 
civil�, contraven�ional�, etc. 

Dac� a fost s�vâr�it� o infrac�iune desigur c� se va 
utiliza ac�iunea penal� fa�� de f�ptuitori. 

În literatura juridic� de specialitate se subliniaz� faptul 
c� dreptul la ac�iune poate fi exercitat în concret �i personal din 
momentul înc�lc�rii normei juridice �i în urma sesiz�rii 
organelor judiciare competente. 

Se întrep�trunde astfel aspectul substan�ial al ac�iunii în 
justi�ie cu aspectul eminamente procesual, formal, al acesteia. 

                                                 
1 Grigore Theodoru, Lucia Moldovan, Drept Procesual penal, Editura 
Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1979, pag. 74                                                                  
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În ipoteza înc�lc�rii legii se ini�iaz� desf��urarea 
procesului penal de persoane oficiale – agen�i ai statului -  sau 
de persoane private lezate prin infrac�iune. 

Procesul penal presupune o activitate dinamic�, 
energic�, desf��urat� de participan�i �i  în mod deosebit de 
agen�ii autorit��ilor publice. 

Aceast� activitate se concretizeaz� în materialitatea sa 
prin acte juridice specifice procesului penal cu un pronun�at 
caracter judiciar, denumite acte procesuale. 

Pentru exercitarea unei ac�iuni în justi�ie, în general, 
este necesar� existen�a mai multor factori sau termeni. Ace�tia 
sunt proprii ac�iunii în justi�ie: temeiul ac�iunii, obiectul 
ac�iunii, subiec�ii ac�iunii �i aptitudinea func�ional� a ac�iunii. 

Dac� unul dintre ace�ti factori lipse�te ac�iunea în 
justi�ie nu poate fi exercitat�. 

A) Temeiul ac�iunii în justi�ie se refer� la temeiul de 
fapt �i  

la temeiul de drept al ac�iunii. 
Temeiul de fapt este îns��i fapta ilicit� care a înfrânt 

prescrip�iile normei juridice. 
Temeiul de drept îl constituie norma juridic� care 

instituie dreptul la ac�iune dac� fapta interzis� a fost s�vâr�it�. 
B) Obiectul ac�iunii în justi�ie  îl reprezint� tragerea la 

r�spundere a autorului faptei. A�a fiind, obiectul ac�iunii penale 
îl constituie tragerea la r�spundere juridic� penal� a 
f�ptuitorului / f�ptuitorilor. 
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C) Subiec�ii ac�iunii în justi�ie  sunt subiec�ii raportului 
juridic de conflict (de contradic�ie) afla�i în pozi�ii inverse în 
raport cu pozi�ia din dreptul subtan�ial: 

� Subiectul activ al faptei ilicite, adic� f�ptuitorul, 
devine subiect pasiv al ac�iunii în justi�ie; 

� Subiec�ii pasivi ai faptei ilicite (subiectul generic- 
statul �i subiectul specific – victima) devin subiec�ii 
activi în cadrul ac�iunii în justi�ie. 

Preciz�m c� pentru persoanele fizice f�r� capacitate de 
exerci�iu subiect  activ al ac�iunii în justi�ie devine 
reprezentantul legal al acesteia. Totodat�,  pentru persoanele 
juridice reprezentan�ii legali ai acesteia sunt subiec�ii activi ai 
ac�iunii în justi�ie. 

D) Aptitudinea func�ional� a ac�iunii în justi�ie 
implic� posibilitatea utiliz�rii ac�iunii. Astfel, dac� exist� o 
cauz� care d� ineficien�� aptitudinii func�ionale a ac�iunii în 
justi�ie, respectiva ac�iune nu mai poate fi exercitat�. 

Sunt astfel de cauze care genereaz� inaptitudinea 
func�ional� a ac�iunii în justi�ie: prescrip�ia, decesul 
f�ptuitorului, amnistia, etc. 

Dac� nu exist� aptitudinea func�ional� a ac�iunii în 
justi�ie ac�iunea fie c� nu este pus� în mi�care, fie dac� a fost 
deja pus� în mi�care, ea va înceta a se mai exercita. 

În cadrul procesului penal se exercit� ac�iunea penal� 
care are ca scop tragerea la r�spundere penal� a infractorilor. 

Este posibil ca în procesul penal s� fie exercitat� al�turi 
de ac�iunea penal� �i ac�iunea civil�, prin intermediul c�reia se 
urm�re�te a se realiza tragerea la r�spundere civil� (delictual�) 
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a inculpatului �i uneori, al�turi �i în solidar cu acesta, a p�r�ii 
responsabile civilmente. 

Ac�iunea penal� este o ac�iune public�, ea are ca obiect 
pedepsirea infractorilor în timp ce ac�iunea civil� are ca obiect 
repararea prejudiciilor generate prin activit��ile  cu caracter 
infrac�ional. Ac�iunea civil� nu este public� ea fiind l�sat� de 
cele mai multe ori, la latitudinea persoanei prejudiciate. 

Ac�iunea penal� este îndreptat� întotdeauna împotriva 
subiectelor de drept care s�vâr�esc infrac�iuni, în timp ce 
ac�iunea civil� se poate îndrepta, în anumite situa�ii �i contra 
persoanelor responsabile civilmente (p�rin�i, institutori, 
comiten�i, etc) sau împotriva succesorilor în drepturi ai 
inculpa�ilor (mo�tenitorii). 

În cadrul procesului penal ac�iunea penal� este ac�iunea 
principal� iar ac�iunea civil� reprezint� ac�iunea accesorie. 

Când în procesul penal sunt exercitate mai multe ac�iuni 
penale acestea formeaz� latura penal�, iar când se exerciteaz� 
mai multe ac�iuni civile acestea se includ în latura civil�.  

În procesul penal ac�iunea civil� se poate exercita doar 
dac� a fost pus�, în prealabil, în mi�care ac�iunea penal�. 
Uneori stingerea ac�iunii penale oblig� instan�a de judecat� în 
materie penal� s� solu�ioneze ac�iunea civil�. 

Este cazul spre exemplu, al intervenirii amnistiei. În 
acest caz de�i este stins� ac�iunea penal� trebuie solu�ionat� 
ac�iunea civil� de instan�a de judecat� penal�, legal investit�. 
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CAPITOLUL II.  

 
AC�IUNEA PENAL� 

 
 

Ac�iunea penal� – reprezint� mijlocul procesual prin 
care o persoan� care a s�vâr�it o infrac�iune este adus� în fa�a 
organului judiciar penal în vederea tragerii la r�spundere 
juridic� penal�. 

Prin intermediul ac�iunii penale se realizeaz� scopul 
procesului penal. Ea reprezint� o institu�ie de baz�, 
fundamental� a procesului penal. 

Temeiul de drept al ac�iunii penale const� în norma 
juridic� înc�lcat� sau nesocotit�. S�vâr�irea efectiv� a faptei  
interzise reprezint� temeiul de fapt al ac�iunii penale. 

Obiectul ac�iunii penale const� în tragerea la r�spundere 
juridic� penal� a subiectelor de drept care au s�vâr�it 
infrac�iuni. 

Subiec�ii ac�iunii penale sunt activi respectiv pasivi. 
Subiectul activ este statul care exercit� ac�iunea penal� 

exclusiv prin intermediul organelor judiciare penale – Minister 
Public �i instan�ele de judecat�. Exist� opinia c� subiect activ al 
ac�iunii penale este organul judiciar penal. La infrac�iunile 
pentru care punerea în mi�care a ac�iunii penale se realizeaz� la 
plângerea prealabil� a persoanei v�t�mate subiect activ al 
ac�iunii penale este �i partea v�t�mat�. 
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Subiectul pasiv  al ac�iunii penale îl constituie 
persoanele fizice �i persoanele juridice care s�vâr�esc 
infrac�iuni, în calitate de autori, coautori, instigatori, complici, 
t�inuitori sau favorizatori. 

 
 

1. PARTICULARIT��ILE SAU TR�S�TURILE 
CARACTERISTICE ALE AC�IUNII PENALE 
 
În literatura juridic� procesual – penal� au fost afirmate 

anumite tr�s�turi caracteristice ale ac�iunii penale. 
� Ac�iunea penal�  este personal�. Ea poate fi 

exercitat� exclusiv împotriva subiectelor de drept 
care au participat la s�vâr�irea  unei infrac�iuni. 

� Ac�iunea penal� este autonom�. Prin îns��i natura sa, 
ac�iunea penal� se deosebe�te fundamental de orice 
alt tip de ac�iune exercitat� în justi�ie . Ea marcheaz� 
na�terea raportului procesual penal principal sau 
fundamental dintre organul judiciar penal sau stat �i 
infractor. 

� Ac�iunea penal� este indivizibil�. Aceasta în sensul 
c�, chiar în caz de participa�ie penal�, va exista o 
singur� ac�iune penal� îndreptat� împotriva tuturor 
participan�ilor (autor, coautori, instigatori, complici). 

� Indivizibilitatea infrac�iunii s�vâr�ite determin� 
indivizibilitatea ac�iunii penale. 

� Ac�iunea penal� este indisponibil� �i irevocabil�. 
Odat� pus� în mi�care ac�iunea penal� nu poate fi 
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retras�, ea continuând pân� la epuizare. Epuizarea se 
realizeaz� prin solu�ionarea, cu caracter definitiv a 
cauzei penale. Aceast� particularitate ori tr�s�tur� 
caracteristic� nu este aplicabil� în cazul infrac�iunilor 
pentru care ac�iunea penal� se pune în mi�care la 
plângerea prealabil� a persoanei v�t�mate. 

� Ac�iunea penal� este obligatorie. Aceasta în sensul 
c� ac�iunea penal� trebuie pus� în mi�care, din 
oficiu, ori de câte ori organele judiciare penale 
constat� s�vâr�irea unei infrac�iuni �i totodat� 
constat� lipsa vreunui impediment pentru punerea în 
mi�care a ac�iunii penale. 

Ac�iunea penal� nu este obligatorie în cazul în 
infrac�iunilor, pentru care ac�iunea penal� se pune în mi�care la 
plângerea prealabil� a persoanei v�t�mate. 

� În sfâr�it, ac�iunea penal� reprezint� o ac�iune de 
stat, adic� apar�ine statului.  

Ac�iunea penal� se pune în mi�care �i se exercit� prin 
intermediul organelor judiciare penale, care sunt organe etatice 
specializate. 

Statul prin intermediul autorit��ii publice abilitate, 
stabile�te condi�iile �i modalit��ile de exercitare ale ac�iunii 
penale. Acestea sunt prev�zute de Codul de procedur� penal�, 
lege organic�, adoptat� �i modificat� de autoritatea legislativ�. 
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2. DESF��URAREA AC�IUNII PENALE ÎN CADRUL 
PROCESULUI PENAL 

 
Desf��urarea ac�iunii penale, presupune anumite 

momente, distincte �i succesive: 
� Punerea în mi�care a ac�iunii penale; 
� Exercitarea ac�iunii penale; 
� Epuizarea (stingerea) ac�iunii penale. 
 

A. PUNEREA ÎN MI�CARE A AC�IUNII PENALE 
 

Punerea în mi�care a ac�iunii penale reprezint� actul de 
inculpare �i const� în efectuarea actului procesual prev�zut de 
lege prin care se formuleaz� învinuirea împotriva unei persoane 
determinate �i se  declan�eaz� activitatea de tragere la 
r�spundere juridic� penal� a respectivului subiect de drept. 

Dup� punerea în mi�care a ac�iunii penale ia na�tere 
raportul procesual penal principal sau fundamental dintre 
organul judiciar penal �i infractor. Învinuitul devine inculpat, 
deci parte în procesul penal. 

Punerea în mi�care a ac�iunii penale se realizeaz�, dup� 
cum s-a mai precizat, prin actul de inculpare care poate fi: 
ordonan��, rechizitoriu, declara�ie verbal� sau încheiere. 

Practic, dac� sunt date suficiente în leg�tur� cu 
s�vâr�irea unei infrac�iuni, se dispune începerea urm�ririi 
penale care se poate efectua, fie în rem, fie în personam, dup� 
cum f�ptuitorul este sau nu este cunoscut. 
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Dac� exist� probe suficiente c� o anumit� persoan� se 
face  vinovat� de comiterea unei infrac�iuni iar acea persoan� 
este cunoscut� procurorul (sau instan�a de judecat� uneori) 
poate dispune punerea în mi�care a ac�iunii penale. 

Ca atare, pentru punerea în mi�care a ac�iunii penale 
trebuie ca în prealabil : 

- s� fi fost început� urm�rirea penal�; 
- s� fie cunoscut� persoana învinuitului (f�ptuitorului); 
- s� existe probe suficiente pentru dovedirea vinov��iei 

f�ptuitorului. 
Organele de urm�rire penal� procedeaz�, de regul�, la 

începerea urm�ririi penale, pentru ca la finalizarea acestei 
activit��i s� fie pus� în mi�care ac�iunea penal� (cu ocazia 
trimiterii în judecat�). 

Dar, organul de urm�rire penal� are aptitudinea de a 
pune în mi�care ac�iunea penal� pe parcursul desf��ur�rii 
urm�ririi penale. Astfel, în cursul urm�ririi penale, procurorul 
poate dispune punerea în mi�care a ac�iunii penale, fie la 
propunerea organelor de  cercetare penal�, fie din oficiu. 

În acest caz, ac�iunea penal� este pus� în mi�care prin 
ordonan��. 

Dac� îns� ac�iunea penal� se pune în mi�care la 
finalizarea urm�ririi penale, aceasta se pune în mi�care prin 
rechizitoriu. 

În acest caz, rechizitoriul constituie atât actul de 
sesizare al instan�ei de judecat� cât �i  actul de inculpare, adic� 
actul prin care se pune în mi�care ac�iunea penal�. 
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În ipoteza extinderii procesului penal pentru alte fapte 
(art. 336 c.p.p.) sau cu privire la alte persoane ( art. 337 c.p.p.), 
procurorul poate pune în mi�care ac�iunea penal� prin 
declara�ie verbal� dat� în fa�a instan�ei de judecat�. 

Totodat� re�inem c�, potrivit art. 336 alin. 2 c.p.p. 
instan�a de judecat� are aptitudinea de a pune în mi�care 
ac�iunea penal� prin încheiere. 

De asemenea, în literatura juridic� de specialitate s-au 
purtat discu�ii în leg�tur� cu punerea în mi�care a ac�iunii 
penale în cazul infrac�iunilor pentru care ac�iunea penal� se 
punea în mi�care la plângerea prealabil� a persoanei  v�t�mate 
adresat� direct instan�ei de judecat�, prev�zut de art. 279 alin 2 
lit. a c.p.p. (actualmente abrogat prin Legea nr. 356/2006). 

În aceast� ipotez� unii autori considerau c� actul de 
inculpare era reprezentat de îns��i plângerea prealabil�. 
Jurispruden�a penal� a îmbr��i�at aceast� opinie. 

Exist� îns� �i teza potrivit c�reia, în acest caz instan�a 
de judecat� era obligat� prin încheiere s� pun� în mi�care 
ac�iunea penal�. Se pornea de la modul de exprimare al 
legiuitorului în sensul c� ac�iunea penal� se punea în mi�care la 
plângerea prealabil� a persoanei v�t�mate �i nu prin plângerea 
prealabil� a acesteia. 

Se considera c� persoana v�t�mat�, fiind un simplu 
particular, nu avea capacitatea de a pune în mi�care ac�iunea 
penal�. 

De�i în practic� ne-am raliat opiniei dominante, credem 
c� �i teza contrar� comporta o mare doz� de veridicitate. 
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Într-adev�r, actul de inculpare credem c� este  �i trebuie 
s� fie apanajul exclusiv al unui organ de stat specializat din 
carul autorit��ilor judec�tore�ti. 

De aceea, în cazul îmbr��i��rii acestei ultime opinii 
pân� la abrogarea art. 279 alin 2 lit a c.p.p., putem aprecia, cel 
pu�in teoretic, c� instan�a de judecat� efectua punerea în 
mi�care a ac�iunii penale prin încheiere. 

Conform art. 279 alin. 1;2 c.p.p. în vigoare, plângerea 
prealabil� se adreseaz� – întotdeauna - organului de cercetare 
penal� sau procurorului. Ca atare, la momentul de fa��, 
chestiunea în discu�ie nu mai prezint� relevan�� din punct de 
vedere practic. 

�i totu�i, chiar în condi�iile actuale - legislative desigur 
- punerea în mi�care a ac�iunii penale nu o face persoana 
v�t�mat� ci este un atribut exclusiv al procurorului, desigur, 
care se materializeaz� în condi�iile existen�ei plângerii 
prealabile a persoanei v�t�mate. 

La fel se proceda �i anterior modific�rii art. 279 c.p.p. 
prin Legea nr. 356/2006, în ipotezele men�ionate de alin 2 lit. 
„b” �i „c”. În aceste cazuri tot procurorul era organul judiciar 
penal abilitat s� pun� în mi�care ac�iunea penal�, bineîn�eles, în 
condi�iile existen�ei manifest�rii de voin�� a persoanei 
v�t�mate, concretizate în plângerea prealabil�. 

Pentru identitate de ra�ionament, apreciem c� în cazul 
„ac�iunilor a�a-zise directe” persoana v�t�mat� nu avea 
aptitudinea de a pune în mi�care ac�iunea penal�, în cazul 
infrac�iunilor prev�zute de art. 279 alin 2 lit. a (actualmente 
abrogat �i înlocuit). 
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Instan�a de judecat� efectua inculparea, punerea în 
mi�care a ac�iunii penale prin intermediul primei încheieri 
pronun�ate în dosarul penal. Chiar în respectivele încheieri nu 
se men�iona nimic în leg�tur� cu inculparea persoanei 
reclamate de persoana v�t�mat�, totu�i în baza legii aceste 
încheieri constituiau dovada efectu�rii actului procesual al 
punerii în mi�care a ac�iunii penale. 

 
B. EXERCITAREA AC�IUNII PENALE 

 
Legea procedural� prevede c� ac�iunea penal� se poate 

exercita în tot cursul procesului penal  (art. 9 alin 3 c.p.p.). 
În faza de urm�rire penal� organul de cercetare penal� 

procedeaz� la strângerea probelor �i la administrarea acestora, 
sub directa �i nemijlocita supraveghere a procurorului. 

În faza de judecat�, exercitarea ac�iunii penale se 
realizeaz� de procuror. Desigur, �i partea/p�r�ile v�t�mate au 
aptitudinea de a îndeplini unele activit��i menite s� conduc� la 
exercitarea ac�iunii penale: formularea de cereri sau excep�ii, 
punerea de concluzii, utilizarea c�ilor de atac legale. 

Dinamizarea procesului penal se realizeaz� prin 
exercitarea ac�iunii penale.  

Dup� cum s-a mai precizat în cadrul capitolului I, unul 
dintre factorii ac�iunii în justi�ie, inclusiv a ac�iunii penale, îl 
reprezint� aptitudinea func�ional�. 

Sunt anumite cauze ori situa�ii care conduc la 
inaptitudinea func�ional� a ac�iunii penale. 

 

 106

Instan�a de judecat� efectua inculparea, punerea în 
mi�care a ac�iunii penale prin intermediul primei încheieri 
pronun�ate în dosarul penal. Chiar în respectivele încheieri nu 
se men�iona nimic în leg�tur� cu inculparea persoanei 
reclamate de persoana v�t�mat�, totu�i în baza legii aceste 
încheieri constituiau dovada efectu�rii actului procesual al 
punerii în mi�care a ac�iunii penale. 

 
B. EXERCITAREA AC�IUNII PENALE 

 
Legea procedural� prevede c� ac�iunea penal� se poate 

exercita în tot cursul procesului penal  (art. 9 alin 3 c.p.p.). 
În faza de urm�rire penal� organul de cercetare penal� 

procedeaz� la strângerea probelor �i la administrarea acestora, 
sub directa �i nemijlocita supraveghere a procurorului. 

În faza de judecat�, exercitarea ac�iunii penale se 
realizeaz� de procuror. Desigur, �i partea/p�r�ile v�t�mate au 
aptitudinea de a îndeplini unele activit��i menite s� conduc� la 
exercitarea ac�iunii penale: formularea de cereri sau excep�ii, 
punerea de concluzii, utilizarea c�ilor de atac legale. 

Dinamizarea procesului penal se realizeaz� prin 
exercitarea ac�iunii penale.  

Dup� cum s-a mai precizat în cadrul capitolului I, unul 
dintre factorii ac�iunii în justi�ie, inclusiv a ac�iunii penale, îl 
reprezint� aptitudinea func�ional�. 

Sunt anumite cauze ori situa�ii care conduc la 
inaptitudinea func�ional� a ac�iunii penale. 



 

 107

Aceste cauze determin� imposibilitatea punerii în 
mi�care a ac�iunii penale sau, dac� ac�iunea penal� a fost deja 
pus� în mi�care, determin� imposibilitatea exercit�rii ei pe mai 
departe. 

Art. 10 c.p.p. men�ioneaz�, în mod expres, situa�iile �i 
cazurile care constituie impedimente în punerea în mi�care  
sau, dup� caz, în exercitarea ac�iunii penale. 

Impedimentele se refer�: la temeiul de fapt al ac�iunii 
penale, la temeiul de drept al ac�iunii penale �i la existen�a unor 
cauze care înl�tur� r�spunderea juridic� penal�. 

Cazurile la care ne referim sun urm�toarele:  
- fapta nu exist�. Este prev�zut de art. 10 alin 1 lit a 

c.p.p. dac� fapta nu exist� în materialitatea sa nici un 
subiect de drept nu poate fi tras la r�spundere 
juridic� penal�. Este un impediment referitor la 
temeiul de fapt al ac�iunii penale. Când se constat� 
inexisten�a faptei se dispune scoaterea  de sub 
urm�rire penal�, respectiv se dispune achitarea 
inculpatului în faza de judecat�. 

- fapta nu este prev�zut� de legea penal�. (art. 10 alin 
1 lit. b c.p.p.) . Fapta (ac�iunea sau inac�iunea) exist� 
în materialitatea sa dar nu constituie infrac�iune 
deoarece nu este incriminat� de legea penal�. 

În aceste condi�ii, în faza de urm�rire penal� se va 
dispune scoaterea de sub urm�rire penal�, dac� este  învinuit în 
cauz� sau clasarea dosarului dac� nu exist� învinuit în cauz�. În 
faza de judecat�, instan�a va pronun�a achitarea inculpatului. 
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- fapta nu prezint� gradul de pericol social al unei 
infrac�iuni ( art. 10 alin 1 lit b c.p.p.). 

Constatarea  lipsei gradului de pericol  social al unei 
infrac�iuni se realizeaz� prin raportarea la dispozi�iile art. 18 c.p. 

Nu prezint� gradul de pericol social al unei infrac�iuni 
fapta care prin atingerea minim� adus� uneia din valorile 
ap�rate de lege �i prin con�inutul ei concret, fiind lipsit� în mod 
v�dit de importan��, nu necesit� tragerea la r�spundere juridic� 
penal� a infractorului. 

Aprecierea asupra gradului de pericol social revine 
organului judiciar penal. În faza de urm�rire penal� procurorul 
va dispune scoaterea de sub urm�rire penal� iar în faza de 
judecat� instan�a va pronun�a achitarea inculpatului, aplicându-
se acestuia o sanc�iune cu caracter administrativ. 

- fapta nu a fost s�vâr�it� de c�tre învinuit sau de 
inculpat ( art. 10 alin 1 lit. C c.p.p.). Fapta exist� în 
materialitatea sa, ea constituie infrac�iune dar nu 
învinuitul sau inculpatul a s�vâr�it-o. Procurorul 
dispune în faza de urm�rire penal�, scoaterea de sub 
urm�rire iar în faza de judecat� instan�a pronun�� 
achitarea inculpatului. 

- faptei îi lipse�te unul din elementele constitutive ale 
infrac�iunii (art. 10 alin. 1, lit. „d” c.p.p.). 
inaptitudinea func�ional� a ac�iunii penale este 
evident�. Dac� lipse�te unul din elementele 
constitutive ale infrac�iunii nu se poate realiza, în 
integritatea sa, con�inutul constitutiv �i nici implicit 
nu se poate realiza nici con�inutul juridic al 
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infrac�iunii. Fapta s�vâr�it� nu este infrac�iune, ea 
este doar o fapt� prev�zut� de legea penal�. 

În faza de urm�rire se dispune scoaterea de sub 
urm�rire penal� iar în faza de judecat� se pronun�� achitarea. 

- exist� vreuna din cauzele care înl�tur� caracterul 
penal al faptei . Este vorba de  despre inciden�a uneia 
dintre cauzele men�ionate în art. 44 – 51 c.p. precum 
�i de cauze speciale având acela�i efect: ex. darea de 
mit� prin constrângere – art. 255 alin 2 c.p. 

Dac� exist� o cauz� care înl�tur� caracterul penal al 
faptei se va dispune scoaterea de sub urm�rirea penal� ( în faza 
de urm�rire penal�) respectiv se va pronun�a achitarea (în faza 
de judecat�). 

- lipse�te plângerea prealabil� a persoanei v�t�mate, 
autorizarea sau sesizarea organului competent ori o 
alt� condi�ie prev�zut� de lege, necesar� pentru 
punerea în mi�care a ac�iunii penale ( art. 10 alin 1 lit 
„f” c.p.p.). 

Lipsa plângerii prealabile este prima cauz� de 
inaptitudine func�ional� a ac�iunii penale, dintre cele 
men�ionate la aceast� liter�. Plângerea prealabil� este 
reglementat� în dispozi�iile art. 279 c.p.p. �i art. 131 c.p. 

Celelalte cauze se refer� la autorizarea ori sesizarea 
organului competent ( sesizarea organelor competente ale 
c�ilor ferate – art. 278 c.p.; sesizarea comandamentului – art. 
337 c.p.; art. 335 c.p.; exprimarea dorin�ei guvernului str�in – 
art- 171 alin „2” c.p. 
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Intervenirea unei asemenea cauze conduce la adoptarea 
solu�iei de încetare a urm�ririi penale sau dup� caz, de încetare 
a procesului penal. 

- a intervenit amnistia, prescrip�ia ori decesul 
f�ptuitorului sau, dup� caz, radierea persoanei 
juridice atunci când are calitatea de f�ptuitor ( art. 10 
alin. 1 lit „g” c.p.p.). 

Amnistia înl�tur� r�spunderea penal� pentru fapta 
s�vâr�it�; prescrip�ia înl�tur� r�spunderea penal� pentru 
s�vâr�irea infrac�iunii, cu excep�ia infrac�iunilor contra p�cii �i 
omenirii (art. 119 c.p., art. 121 raportat la art. 124, ambele c.p.). 

Decesul f�ptuitorului persoan� fizic� împiedic� 
exercitarea ac�iunii penale, aceasta fiind strict personal�. La fel, 
radierea persoanei juridice f�ptuitoare conduce la inexisten�a 
acesteia. În consecin�� ac�iunea penal� nu mai are împotriva cui 
s� fie exercitat�. 

Solu�iile sunt: încetarea urm�ririi penale dispus� de 
procuror, respectiv încetarea procesului penal pronun�at� de 
instan�a de judecat�. 

- a fost retras� plângerea prealabil� ori p�r�ile s-au 
împ�cat, în cazul infrac�iunilor pentru care retragerea 
plângerii prealabile sau împ�carea p�r�ilor înl�tur� 
r�spunderea penal� ( art. 10 alin 1 lit. „h” c.p.p.). 

Retragerea plângerii este reglementat� în art. 131 alin 2 
c.p. ea are efect în raport cu to�i f�ptuitorii. Împ�carea p�r�ilor 
înl�tur� ac�iunea penal� �i conduce la stingerea ac�iunii civile. 

Atât retragerea plângerii prealabile cât �i împ�carea 
p�r�ilor conduc la încetarea urm�ririi penale, în faza de 
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urm�rire penal�, respectiv la încetarea procesului penal în faza 
de judecat�. 

- s-a dispus înlocuirea r�spunderii penale ) art. 10 alin 
1 lit. „i” c.p.p.). 

Înlocuirea r�spunderii penale se dispune de instan�a de 
judecat� �i atrage aplicarea unei sanc�iuni cu caracter 
administrativ, în anumite condi�ii legale. 

- exist� o cauz� de nepedepsire prev�zut� de lege ( art. 
10 alin. 1 lit. „i¹” c.p.p.). 

Prin voin�a legiuitorului persoana care a s�vâr�it o 
infrac�iune nu este pedepsit� dac�, spre exemplu, denun�� 
autorit��ii fapta mai înainte ca organul de urm�rire penal� s� fi 
luat la cuno�tin�� despre infrac�iune ( art. 255 alin. 3 c.p.). 

Dac� intervin impedimentele prev�zute de art. 10 alin 1 
lit. „i” �i lit . „i¹” c.p.p. instan�a de judecat� va pronun�a 
încetarea procesului penal. 

- exist� autoritatea de lucru judecat ( art. 10 alin 1 lit. 
„j” c.p.p.). 

Împiedicarea exercit�rii ac�iunii penale produce efecte 
chiar dac� faptei definitiv judecate i s-ar da o alt� încadrare 
juridic�. 

Autoritatea de lucru judecat presupune: identitatea de 
persoane �i identitatea de obiect. 

Solu�iile sunt: de încetare a urm�ririi penale în faza de 
urm�rire penal� respectiv de încetare a procesului penal în faza 
de judecat�. 
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Alin 2 al art. 10 c.p.p. prevede c� în cazul prev�zut la 
lit. f, ac�iunea penal� poate fi pus� în mi�care ulterior în 
condi�ii legale. 

Art. 10 lit. a, b, c, �i e c.p.p. se refer� la impedimente 
privitoare la temeiul de fapt al ac�iunii penale. 

Art. 10 alin. 1 lit. b, d c.p.p. privesc impedimente 
referitoare la temeiul de drept al ac�iunii penale. 

Art. 10 alin. 1 lit. f - j c.p.p. se refer� la cauze care 
înl�tur� r�spunderea penal�. 

Într-o alt� opinie, art. 10 alin. 1 lit. a - e c.p.p. se refer� 
la cauze în care ac�iunea penal� este lipsit� de temei, iar 
cazurile prev�zute de art. 10 alin. 1 lit. f - j c.p.p. 
reglementeaz� cazuri în care ac�iunea penal� este lipsit� de 
obiect. 

 
 

C. EPUIZAREA (STINGEREA) AC�IUNII PENALE 
 

Când ajunge la momentul final, ac�iunea penal� se 
epuizeaz�. 

Acest moment final coincide cu data r�mânerii 
definitive a hot�rârii judec�tore�ti de condamnare, de achitare 
sau de încetare a procesului penal. 

Stingerea ac�iunii penale se poate realiza când se 
constat� inciden�a uneia dintre cazurile men�ionate în art. 10 
c.p.p. Solu�ia se adopt� în temeiul art. 11 c.p.p. 

Astfel, în faza de urm�rire penal� procurorul dispune:  
- clasarea, când nu exist� învinuit în cauz�; 
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C. EPUIZAREA (STINGEREA) AC�IUNII PENALE 
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- scoaterea de sub urm�rire penal�, în cazurile 
prev�zute de art. 10 alin. 1 lit a – e c.p.p., când exist� 
învinuit sau inculpat în cauz�; 

- încetarea urm�ririi penale, în cazurile prev�zute de 
art. 10 lit. f, h, i �i j, când exist� învinuit sau inculpat 
în cauz�. 

În faza de judecat� instan�a pronun��: 
- achitarea în cazurile prev�zute la art. 10 alin 1 lit. a – 

e c.p.p.; 
- încetarea procesului penal în cazurile prev�zute de 

art. 10 lit f – j  c.p.p. 
 
 

3. SESIZAREA ALTOR ORGANE DECÂT CELE 
JUDICIARE 

 
În cazurile prev�zute de art. 10 lit. b, d �i e c.p.p., 

procurorul care dispune clasarea sau scoaterea de sub urm�rire 
penal� sau  instan�a de judecat� care pronun�� achitarea, dac� 
apreciaz� c� fapta ar putea atrage m�suri ori sanc�iuni altele 
decât cele prev�zute de legea penal�, sesizeaz� organul 
competent. 

 
 

4. CONTINUAREA PROCESULUI PENAL 
 

În caz de amnistie, prescrip�ie sau de retragere a 
plângerii prealabile, precum �i în cazul existen�ei unei cauze de 
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nepedepsire, învinuitul sau inculpatul poate cere continuarea 
procesului penal.  

Dac� se constat� vreunul din cazurile prev�zute de art. 
10 alin. 1 lit. a – e  c.p.p., procurorul dispune scoaterea de sub 
urm�rire penal�, iar instan�a de judecat� pronun�� achitarea. 
Dac� nu se constat� vreunul din cazurile prev�zute de art. 10 
alin 1 lit. a – e  c.p.p., procurorul dispune încetarea urm�ririi 
penale cu excep�ia cazului prev�zut în art. 10 alin 1 lit. i c.p.p., 
iar instan�a de judecat� pronun�� încetarea procesului penal. 
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CAPITOLUL III.  

 
AC�IUNEA CIVIL� 

 
 

Uneori s�vâr�irea unei infrac�iuni genereaz� nu numai 
rezultatul socialmente periculos ori o stare de pericol privitoare 
la rela�iile sociale ocrotite prin incriminarea faptei dar �i un 
prejudiciu, fie material, fie moral. Acest prejudiciu este cauzat 
în dauna unui subiect de drept, persoan� fizic� sau persoan� 
juridic�. 

Izvorul ac�iunii civile este acela�i ca izvorul ac�iunii 
penale �i const� în infrac�iunea s�vâr�it�. Drept consecin��, 
obiectul ac�iunii civile care este exercitat� în cadrul procesului 
penal îl reprezint� repararea integral� a prejudiciului generat 
prin activitatea infrac�ional�. 

Art. 14 alin 2 c.p.p. prevede: „ ac�iunea civil� poate fi 
al�turat� ac�iunii penale în  cadrul procesului  penal, prin 
constituirea persoanei v�t�mate ca parte civil�”. 

Pentru a fi exercitat� în cadrul procesului penal, 
ac�iunea civil� trebuie s� îndeplineasc� anumite condi�ii: 

a) - infrac�iunea s�vâr�it� s� fi generat un prejudiciu 
material sau moral; 

b) - s�  existe un raport de cauzalitate între infrac�iunea 
s�vâr�it� �i prejudiciul material sau moral  generat; 

c) - prejudiciul trebuie s� fie cert; 
d) - prejudiciul trebuie s� nu fi fost reparat; 
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e) - persoana v�t�mat� prin infrac�iune s� î�i manifeste 
voin�a în sensul desp�gubirii sale de c�tre autorul 
sau ceilal�i participan�i la s�vâr�irea  infrac�iunii; 

S�  analiz�m succint desigur, fiecare dintre condi�iile 
men�ionate: 

a) Pentru a fi exercitat� ac�iunea civil� în cadrul 
procesului penal, în mod firesc, natural, infrac�iunea s�vâr�it� 
trebuie s� fi generat un prejudiciu, fie material fie moral. 

Dac� nu a fost cauzat un prejudiciu ac�iunea civil� nu se 
poate exercita. Desigur, infrac�iunea comis� trebuie sa fie o 
infrac�iune de rezultat, apt� prin natura ei s� genereze un 
prejudiciu. Infrac�iunile formale, de pericol social, nu 
genereaz� un prejudiciu �i în consecin��, în privin�a acestora nu 
se poate exercita o ac�iune civil�. 

b) Raportul de cauzalitate reprezint� rela�ia, leg�tura 
între cauz� (infrac�iunea s�vâr�it�) �i efectul cauzei (prejudiciul 
generat). 

Pentru a aborda în toat� complexitatea ei problema 
raportului de cauzalitate dintre infrac�iunea s�vâr�it� �i 
prejudiciul cauzat trebuie s� analiz�m criteriile propuse în 
dreptul pozitiv (obiectiv) pentru determinarea raportului de 
cauzalitate, în general, cu privire special� asupra r�spunderii 
civile delictuale. 

Astfel, pentru angajarea r�spunderii unei persoane în 
general vorbind, nu este suficient s� existe o fapt� ilicit� 
(infrac�iunea privit� sub aspect civil, ca delict) �i un prejudiciu 
f�r� nici o leg�tur� între ele. 
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Din aceste considerente  c� este absolut necesar  ca 
între infrac�iune (fapt�) �i prejudiciu s� existe un raport de 
cauzalitate, în sensul c� acea fapt� ilicit� cauzatoare de 
prejudicii – infrac�iunea (care este cauza)  a provocat 
prejudiciul (efectul cauzei). 

Probleme deosebite se ridic� în situa�ia în care efectul a 
fost precedat de o multitudine de ac�iuni umane sau de alte 
împrejur�ri. 

În aceste condi�ii, pentru a putea fi stabilit raportul de 
cauzalitate – în materia r�spunderii civile delictuale -  câteva 
premise trebuiesc s� fie, în prealabil, precizate1. 

Astfel: 
� necesitatea de a stabili nu un raport de cauzalitate în 

general, ci raportul de cauzalitate specific dintre 
fapta ilicit�, în spe�� infrac�iunea �i prejudiciu. 
Pentru analiza raportului de cauzalitate specific 
intereseaz� pe primul plan faptele care au declan�at 
punerea în mi�care a acestor cauze, faptele care au 
favorizat desf��urarea nestingherit� a cauzelor ori 
faptele care nu au împiedicat aceast� desf��urare; 

� caracterul obiectiv al raportului de cauzalitate. Chiar 
dac� o ac�iune implic� o desf��urare unitar� pe plan 
fizico – psihic, în privin�a raportului de cauzalitate 
nu intereseaz� aspectele de ordin psihic, ele fac parte 
din condi�ia general� subiectiv� �i anume vinov��ia; 

                                                 
1 C. Statescu, C. Barsan – Tratat de drept civil. Teoria generala na 
obliga�iilor. Editura Academiei R.S.R., Bucure�ti, 1981, pag. 166 si 
urm�toarele                                               
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� la stabilirea raportului de cauzalitate se va �ine seama 
pe lâng� fapta ilicit� socialmente periculoas� ca 
ac�iune pozitiv� �i de fapta ilicit� ca inac�iune 
respectiv de neindeplinirea anumitor obliga�ii 
prev�zute de lege; 

� o anumit� inciden�� asupra raportului de cauzalitate 
o reprezint� faptele umane �i  factorii exteriori. 
Factorii naturali sunt: vizibilitatea redus�, sta�ionarea 
pe �osea a unei  turme de oi care a favorizat o 
manevr� gre�it� a unui autovehicol, etc. La 
s�vâr�irea faptei cu caracter infrac�ional se poate 
întâlni nu numai fapta ori contribu�ia autorului ci �i 
faptele ori contribu�iile instigatorilor, complicilor, 
favorizatorilor sau t�inuitorilor (când infrac�iunea a 
fost s�vâr�it� în participa�ie penal�); 

� un alt aspect oferit chiar de lege îl reprezint� cerin�a 
evalu�rii comportamentului uman; 

� nu în ultimul rând este de remarcat faptul c� datorit� 
variet��ii cazurilor de r�spundere civil� delictual�, 
rezult� necesitatea ca însu�i specificul categoriei 
cauzalit��ii în acest domeniu s� fie precizat în sensul 
c� nu întotdeauna raportul cauzal este un raport 
direct între fapt� �i prejudiciu1. 

Uneori raportul de cauzalitate dintre fapt� �i prejudiciu 
nu este imediat ci numai mediat, în sensul c� prin ac�iunea sau 
inactiunea socialmente periculoas� s-a creat posibilitatea ca 

                                                 
1 A se vedea: C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 169; Dumitru Radu, 
Drept civil. Teoria generala a obliga�iilor, Ia�i, pag. 37 – 38                                                  
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anumi�i factori (umani sau naturali) s� ac�ioneze �i s� produc� 
în mod direct prejudiciul. 

Toate premisele men�ionate exemplificativ mai sus, 
demonstreaz� complexitatea �i specificitatea pe care le prezint� 
raportul de cauzalitate ca element obiectiv al r�spunderii civile 
delictuale. 

Pentru determinarea concret� a raportului de cauzalitate 
s-au propus trei criterii îmbr��i�ate de literatura juridic� 
occidental�1. 

� Sistemul echivalen�ei condi�iilor numit� �i teoria 
condi�iei sine qua non.  

Aceast� teorie consider� c�, în ipoteza în care nu se 
poate stabili cu precizie cauza prejudiciului, se atribuie 
valoarea egal� tuturor faptelor care au precedat acel prejudiciu. 

Deci, se acord� valoare egal� din punct de vedere 
cauzal fiec�rei condi�ii, în lipsa c�reia prejudiciul nu s-ar fi 
produs. 

Sistemul echivalen�ei condi�iilor are meritul de a face o 
prim� delimitare între faptele care au inciden�� cu prejudiciul �i 
faptele care sunt indiferente pentru producerea acestuia. 

Acordând valori egale tuturor condi�iilor, f�r� luarea în 
considerare a unei ierarhiz�ri ori grad�ri, în func�ie de rolul �i 
eficien�a lor, se ajunge la includerea în sfera cauzal� a unor 
condi�ii necauzale, a unor simple condi�ii prilej. 

Astfel, pe plan practic acesta poate duce la extinderea 
excesiv� a cercului persoanelor care urmeaz� a r�spunde. 

                                                 
1 M. Eliescu, Raspunderea civila delictuala, Ed. Academica a R.S.R., 
Bucure�ti, 1972, pag. 115-120                                                                                                 
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„Iat� un exemplu edificator1: un paznic surprinde o 
persoan� pe câmp în vreme ce fura din recolt�; la amenin�area 
verbal� a paznicului, persoana respectiv� fuge, sare peste un 
gard, se împiedic� �i î�i fractureaz� un picior, internat� imediat 
în spital este supus� unui tratament medical defectuos �i 
decedeaz� ca urmare a unei infec�ii”. 

Pe baza teoriei echivalen�ei condi�iilor în câmpul 
cauzal, ar trebui re�inut� nu numai fapta medicului ci �i fapta 
paznicului. Dac� fapta acestuia din urm� ar fi lipsit, întregul 
lan� cauzal – fractur�, tratament defectuos, infec�ie - nu s-ar fi 
declan�at. 
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1 C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 169 
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Acest sistem porne�te de la premisa unui singur tip de 
cauzalitate – cauzalitatea mecanic�, liniar� – cu aplica�ii 
generale. 

În realitate este greu de aplicat cauzalitatea mecanic�, la 
fenomenele vie�ii sociale – inclusiv cele legate de s�vâr�irea 
infrac�iunilor – care sunt caracterizate de rela�ii neliniare 
mijlocite dintre cauz� �i efect. 

Din punct de vedere practic sistemul cauzei proxime, 
duce la o restrângere arbitrar� a cercului persoanelor ce ar 
putea fi trase la r�spundere pentru producerea unui prejudiciu. 
Un exemplu edificator: un conduc�tor auto angajat al unei 
unit��i accidenteaz� o persoan�. Dus� la spital victima decedeaz� 
din cauza neaplic�rii tratamentului medical corespunz�tor. 

Prin aplicarea sistemului cauzei proxime singurul 
responsabil ar trebui s� fie medicul, fapta sa - neacordarea 
îngrijirii medicale - fiind cauza proxim� a decesului, iar 
conduc�torul auto ar urma s� fie exonerat de r�spundere civil�. 

F�r� îndoial� este o solu�ie inadmisibil�, nu numai 
datorit� incorectei stabiliri a raportului de cauzalitate dar �i din 
punct de vedere al aprecierii morale a faptelor. 

� Al treilea sistem este considerat a fi sistemul cauzei 
adecvate (tipice) 

Potrivit acestui sistem în determinarea raportului de 
cauzalitate urmeaz� a fi re�inute numai acele fapte care 
întrunesc calitatea de condi�ie sine qua non, care îi sunt 
adecvate, adic� susceptibile de a produce efectul respectiv1.  

                                                 
1 C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 170 
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Sistemul cauzei adecvate introduce în aprecierea 
raportului  cauzal elementul subiectiv al cunoa�terii acestui 
raport, se consider� a fi raport cauzal numai acel raport care 
poate fi prev�zut. 

Premisa este evident gre�it� 1 ea fiind contrazis� de 
realitate. „Raportul cauzal este un raport obiectiv care exist� 
indiferent  dac� subiectul este sau nu con�tient de acesta”2 

Problema previzibilit��ii constituie un aspect de 
imputabilitate a faptei �i nu unul  de cauzalitate. 

Aceast� teorie nu este nici ea de natura – decât în mod 
par�ial - s� rezolve problema stabilirii raportului de cauzalitate. 
Este posibil ca prin intersectarea unor evenimente naturale ori 
fapte umane, raporturile de cauzalitate s� capete caractere 
atipice (netipice). 

c). Prejudiciul trebuie s� fie cert. 
Prejudiciul reprezint� un element esen�ial al r�spunderii 

civile delictuale �i const� în efectul negativ suferit de o anumit� 
persoan�, ca urmare a s�vâr�irii unei infrac�iuni ( a unei fapte 
ilicite, în general) de c�tre o alt� persoan�. 

Constituie prejudicii, de exemplu: v�t�marea s�n�t��ii 
unei persoane care are drept urmare reducerea sau pierderea 
capacit��ii sale de munc�; sustragerea de valori; distrugerea sau 
deteriorarea unor bunuri; decesul sus�in�torului legal al unei 
persoane, în urma unui accident, cu toate consecin�ele 
patrimoniale care decurg pentru urma�ii decedatului �i multe 
asemenea cazuri. 

                                                 
1 C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 170 
2 Ibidem 
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Problema care s-a pus în practica judiciar� �i în 
literatura juridic� de specialitate a fost aceea de a se �ti dac� se 
iau în considerare, ca prejudicii, numai rezultatele înc�lc�rii, 
prin fapta ilicit�, a unor drepturi subiective sau dac� nu este 
cazul de a se re�ine r�spunderea f�ptuitorului �i pentru 
pagubele rezultate din înc�lcarea unor simple interese ale 
persoanei v�t�mate, aceste interese nealc�tuind con�inutul unui 
drept subiectiv. 

Astfel vor trebui acordate desp�gubiri ori de câte ori 
prejudiciul constituie rezultatul înc�lc�rii unui drept subiectiv, 
spre exemplu: a unui drept real, a unui drept de crean��, a unui 
drept de între�inere, �.a.1 

Problema se pune diferit în situa�ia în care  o anumit� 
persoan� presta între�inere unei alte persoane, f�r� îns� a avea o 
astfel de obliga�ie legal�, având deci calitatea de simplu 
sus�in�tor de fapt care nu ar fi putut în nici un caz, s� fie 
obligat s� acorde aceast� între�inere. Întrebarea, care firesc se 
ridic� este urm�toarea: vor putea – persoanele care au 
beneficiat de între�inere – s� pretind� desp�gubiri de la autorul 
accidentului care a provocat decesul persoanei fizice ce presta 
între�inerea ? 

Persoanele între�inute nu aveau nici un drept subiectiv 
legal privitor la între�inere dar ele aveau anumite interese 
rezultate dintr-o situa�ie de fapt, interese care au fost v�t�mate 
prin infrac�iunea s�vâr�it�. 

                                                 
1 C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 135 
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În jurispruden�� s-a admis obligarea autorului 
prejudiciului la repararea daunei �i în aceste situa�ii în care 
pierderea suferit� era consecin�a înc�lc�rii nu unui drept 
subiectiv civil ci doar a unui simplu interes. Aceste solu�ii au 
fost apreciate favorabil �i în doctrina de specialitate1. 

S-a decis, spre exemplu, în practica judiciar� s� se 
acorde desp�gubiri concubinei �i copilului acesteia dac�, în 
fapt, au fost între�inu�i de victim�2. 

Într-o alt� spe�� s-a decis plata de desp�gubiri pentru 
pierderea între�inerii pe care victima accidentului o presta în 
fapt, f�r� a avea vreo obliga�ie legal�, copiilor so�ului s�u care 
erau proveni�i dintr-o alt� c�s�torie a acestui so�3. 

Pentru a putea fi re�inut� situa�ia repar�rii prejudiciilor 
cauzate prin v�t�marea simplelor interese este necesar ca 
prestarea între�inerii, în fapt, s� fi avut un anumit caracter de 
stabilitate. Aceasta înseamn� c�: „cel ce presta între�inerea, în 
fapt, î�i asumase un adev�rat angajament juridic în acest sens4. 

Este necesar s� facem precizarea c� lezarea unui simplu 
interers nu d� dreptul la desp�gubire dac� este vorba de 
v�t�marea unui interes ilicit sau a unui interes contrar normelor 
de convie�uire social�. 

                                                 
1 M. Eliescu, Opere citate, pag. 101                 
2 Tribunalul mun. Bucure�ti, Sec�ia a II-a penala, Decizia nr. 593/1974, in 
Revista Romana de Drept nr. 10/1974, pag. 74 (cu nota de Octavian 
R�dulescu si Corneliu Barsan)                                                                                                 
3 Tribunalul Suprem, Colegiul Penal, Decizia nr. 39/1963 în Justi�ia Nou�, 
nr. 4/1964, pag. 178 
4 C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 136 
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Condi�iile de existen�� a prejudiciului cauzat prin 
s�vâr�irea unei infrac�iuni (în general, a unei fapte ilicite) sunt 
urm�toarele1: 

- prejudiciul trebuie s� fie cert, adic� s� se fi produs �i s� 
poat� fi dovedit; cu toate acestea se acord� dezd�unare 
�i în cazul în care victima a pierdut o �ans�; 

- prejudiciul trebuie s� fie determinat, adic� s� poat� fi 
apreciat sub aspect material, pecuniar; 

- prejudiciul trebuie s� fie actual. Privitor la aceast� 
condi�ie, în jurispruden�� s-a admis uneori, acordarea 
desp�gubirii �i pentru un prejudiciu viitor, dac� acesta 
este cert, inevitabil �i determinabil  (generic determinat); 

- prejudiciul trebuie s� fie direct, adic� s� fie 
consecin�a direct� a faptului generator. 

Ca un aspect de drept comparat, în doctrina �i 
jurispruden�a francez� s-a admis �i prejudiciul indirect – „prin 
rico�eu”- când repara�ia nu este cerut� de persoana ce a suferit 
paguba, ci de altcineva2. 

d).Prejudiciul trebuie s� nu fi fost reparat. 
Dac� prejudiciul a fost recuperat integral ac�iunea civil� 

nu mai poate fi exercitat� deoarece f�ptuitorul sau f�ptuitorii 
nu mai pot fi tra�i la r�spundere juridic� civil� delictual�. 

                                                 
1 P.M.Cosmovici, Drept Civil. Drepturi reale. Obligatii. Legisla�ie, Editura 
ALL; Bucure�ti, 1994, pag. 175                                                                                             
2 V. S. Curp�n, R�spunderea civil� delictual� a comiten�ilor pentru faptele 
prepu�ilor, Bac�u, 1999                                                                                                          
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De principiu, f�ptuitorii sunt cei care trebuie s� acopere 
prejudiciul generat prin activitatea infrac�ional� (autor, 
coautori, instigatori, complici ori t�inuitori, favorizatori). 

Prejudiciul poate fi îns� acoperit �i de un alt subiect de 
drept, cum ar fi o societate de asigur�ri. 

Dac� prejudiciul a fost doar par�ial recuperat, ac�iunea 
civil� va avea ca obiect tragerea la r�spundere civil� pentru 
diferen�a de prejudiciu nerecuperat�. 

Nimic nu se opune ca un ter� subiect de drept s� 
acopere prejudiciul generat de inculpat, fie par�ial fie total. 

În aceste condi�ii partea v�t�mat� constituit� parte 
civil� în procesul penal va putea solicita diferen�a de 
prejudiciu, dac� acoperirea a fost par�ial�. 

Dac� ter�ul a reparat integral prejudiciul ac�iunea civil� 
r�mâne f�r� obiect. În acest caz ter�a persoan� are aptitudinea 
de a se subroga în drepturile p�r�ii civile (a victimei) putând 
solicita desp�gubirea integral� de la autorul prejudiciului. 

e). Existen�a manifest�rii de voin�� din partea persoanei 
v�t�mate material sau moral prin infrac�iune în sensul 
desp�gubirii sale de c�tre autorul sau de ceilal�i participan�i la 
s�vâr�irea infrac�iunii. 

Manifestarea de voin�� a persoanei v�t�mate se 
realizeaz� prin constituirea de parte civil� în cadrul procesului 
penal sau în momentul în care ac�iunea civil� este pornit� �i se 
exercit� din oficiu, potrivit dispozi�iilor art. 17 c.p.p. 

Aceste chestiuni au fost tratate în partea I a lucr�rii de 
fa��, capitolul III, § 3. În consecin�� nu vom reveni asupra lor. 
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1. ELEMENTELE AC�IUNII CIVILE EXERCITAT� ÎN 

CADRUL PROCESULUI PENAL 
 

A. OBIECTUL AC�IUNII CIVILE 
 

Art. 14 alin. 1 c.p.p. prevede: „Ac�iunea civil� are ca 
obiect tragerea la r�spundere civil� a inculpatului, precum �i a 
p�r�ii responsabile civilmente”. 

Ce reprezint� tragerea la r�spundere juridic� civil� a 
subiec�ilor men�iona�i de textul legal? 

Tragerea la r�spundere juridic� civil� presupune 
obligarea inculpatului �i eventual a p�r�ii responsabile 
civilmente, la repararea prejudiciului generat prin activitatea 
infrac�ional�. 

Acoperirea pagubei pricinuite prin infrac�iune se face 
potrivit legii civile, astfel: 

- în natur�: prin restituirea lucrului, prin restabilirea 
situa�iei anterioare s�vâr�irii infrac�iunii �i prin 
desfiin�area total� sau par�ial� a unui înscris. De 
asemenea, repararea pagubei în natur� se poate 
realiza prin orice alt mijloc de reparare; 

- prin plata unei desp�gubiri b�ne�ti dac� repararea 
pagubei în natur� nu este cu putin��. 
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Chestiunile referitoare la repararea pagubei �i analiza 
sintetic� a r�spunderii civile delictuale au format obiectul 
preocup�rilor noastre anterioare 1. 

În prezenta lucrare vom puncta câteva chestiuni legate 
de obiectul ac�iunii civile, mai concret, probleme în leg�tur� cu 
modalit��ile de reparare a pagubei. 

O precizare credem c� se impune cu necesitate: 
repararea pagubei în natur� constituie regula. 

Aceasta înseamn� c� dac� repararea pagubei în natur� 
nu este posibil�, prejudiciul va fi acoperit prin echivalent  
(desp�gubiri b�ne�ti). 

Prejudiciul generat prin activitatea infrac�ional� (fapta 
ilicit� ce constituie �i infrac�iune �i delict civil) cuprinde atât 
prejudiciul efectiv creat  (damnum emergens) cât �i beneficiul 
sau câ�tigul nerealizat (lucrum cessans). 

Beneficiul sau profitul nerealizat trebuie s� se afle în 
direct� corela�ie cu activitatea infrac�ional�. 

În jurispruden�a recent� a instan�ei noastre supreme s-a 
stabilit c� instan�ele de judecat�, la solicitarea p�r�ii civile, 
trebuie s� procedeze la actualizarea cuantumului 
desp�gubirilor, �inând seama de coeficientul de infla�ie la data 
pronun��rii sentin�ei penale în raport cu data când a fost generat 
prejudiciul prin activitatea cu caracter infrac�ional2. 

                                                 
1 Vasile Sorin Curp�n, cu participarea Mihaela Curp�n, Drept Civil, 
Drepturi Reale, Obliga�ii, Contracte Speciale. Succesiuni. Sinteze, Bac�u, 
Edi�ia I -2006, Edi�ia a II-a - 2007 
2 Curtea Suprem� de Justi�ie, Sec�ia Penala, decizia nr. 826/03.04.1997 
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În literatura de specialitate mai ales au ap�rut opinii 
controversate în leg�tur� cu posibilitatea acord�rii 
desp�gubirilor morale. Majoritatea covâr�itoare a doctrinarilor 
români au sus�inut teza acord�rii desp�gubirilor morale pentru 
prejudiciile generate prin fapte ilicite, inclusiv infrac�iuni, care 
aduc atingere personalit��ii umane. 

Aceast� tendin�� s-a manifestat pregnant dup� 
evenimentele din Decembrie 1989 �i pân� la modificarea 
Codului de procedur� penal� prin Legea nr. 281/2003 
(Monitorul Oficial nr. 468/01.07.2003), modificat� în ceea ce 
prive�te intrarea în vigoare a anumitor dispozi�ii prin OUG. Nr. 
66/2003 (Monitorul Oficial nr. 502/11.07.2003). 

În perioada 1990 – 2003 jurispruden�a s-a manifestat 
f�r� rezerve în sensul acord�rii de desp�gubiri cu caracter 
moral pentru atingerea adus� drepturilor subiective civile cu 
caracter personal – nepatrimonial, privitoare la: existen�a �i 
integritatea fizic� �i moral� a persoanei, privitoare la 
identificarea �i individualizarea subiectelor de drept �i cu 
privire la crea�ia intelectual� a persoanei. 

În perioada regimului socialist totalitar a existat celebra 
decizie nr. 6/1952 a fostului Tribunal Suprem care statua 
asupra imposibilit��ii acord�rii unei desp�gubiri civile pentru 
prejudicii de ordin moral. 

De altfel, Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele 
fizice �i la persoanele juridice, prevedea în dispozi�iile art. 54 si 
art. 55 obliga�ia autorului faptei ilicite (inclusiv infrac�iune) de 
a pl�ti o amend� c�tre stat, cu caracter de „pedeaps� civil�”. 
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Pân� la apari�ia Legii nr. 281/2003 este de men�ionat 
intrarea în vigoare a OUG nr. 53/2000 pentru unele m�suri 
privind solu�ionarea cererilor referitoare la acordarea de 
desp�gubiri pentru daunele morale ( Monitorul Oficial nr. 
227/23.05.2000). 

Acest act normativ prevede posibilitatea ac�ion�rii în 
judecat� civil�, în vederea acord�rii de desp�gubiri civile cu 
caracter moral, de c�tre subiectele de drept care se consider� 
prejudiciate prin atingerea adus� unui drept subiectiv civil cu 
caracter personal – nepatrimonial. 

Alin 5 al art. 14 c.p.p. – introdus prin Legea nr. 
281/2003, art. I pct. 8- prevede c�: „ac�iunea civil� poate avea 
ca obiect �i tragerea la r�spundere civil� pentru repararea 
daunelor morale, - potrivit legii civile”. 

La data intr�rii în vigoare a respectivului alineat 
jurispruden�a consacrase deja acordarea daunelor morale în 
cazul înc�lc�rii unui drept subiectiv civil cu caracter personal – 
nepatrimonial. 

„Complinirea „ legislativ� are îns� menirea de a 
spulbera orice urm� de îndoial� în privin�a acord�rii 
desp�gubirilor morale. 
 

 
B. SUBIEC�II AC�IUNII CIVILE 

 
 Ac�iunea civil� exercitat� în cadrul procesului penal 

dispune de: un subiect activ si de un subiect pasiv. 
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Subiectul activ este persoana fizic� sau persoana 
juridic� care a suferit prejudiciul material sau moral. 

Subiectul pasiv este inculpatul �i uneori, partea 
responsabil� civilmente. 

Dac� una dintre p�r�ile ac�iunii civile decedeaz� în acea 
cauz� penal� urmeaz� a fi introdu�i mo�tenitorii respectivei 
persoane fizice. 

Dac� una dintre p�r�i este o persoan� juridic�, iar 
aceasta este supus� reorganiz�rii, în cauza penal� vor fi 
introdu�i succesorii în drepturi. 

Dac� persoana juridic�, subiect al ac�iunii civile în 
procesul penal, e supus� desfiin��rii sau dizolv�rii, urmeaz� a fi 
introdu�i în cauz� lichidatorii. 

Succesorii unei p�r�i civile dintr-un proces penal pot 
exercita ac�iunea civil� în nume �i în drept propriu, dac� 
infrac�iunea a generat decesul p�r�ii civile �i respectiv în 
temeiul dreptului de succesiune, dac� decesul p�r�ii civile nu a 
fost urmarea activit��ii cu caracter infrac�ional. 

 
 

2. PARTICULARIT��ILE SAU TR�S�TURILE 
CARACTERISTICE ALE AC�IUNII CIVILE 

 
Ac�iunea civil� exercitat� în cadrul procesului penal 

prezint� o serie de tr�s�turi caracteristice, denumite �i 
particularit��i. 
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Doctrina de specialitate recunoa�te urm�toarele tr�s�turi 
caracteristice ale ac�iunii civile promovat� �i exercitat� în 
cadrul procesului penal: 

� Ac�iunea civil� este disponibil�. 
Disponibilitatea ac�iunii civile rezult� din dreptul 

recunoscut persoanei v�t�mate prin infrac�iune �i care a suferit 
un prejudiciu material sau moral, de a promova �i de a exercita 
ac�iunea civil� în procesul penal �i totodat� din dreptul p�r�ii 
civile de a renun�a la desp�gubirile solicitate. 

�Ac�iunea civil� este o ac�iune accesorie în procesul 
penal. 

Desigur, ac�iunea civil� este accesorie ac�iunii penale, 
aceasta din urm� reprezentând, cum este �i firesc, ac�iunea 
principal�. 

Accesoriul urmeaz� soarta principalului, adagiu fiind 
concretizat în faptul c� solu�iile date în ac�iunile civile sunt 
dependente desf��ur�rii ac�iunii penale �i mai ales modului în 
care se solu�ioneaz� ac�iunea penal�. 

�Ac�iunea  civil� este o ac�iune divizibil�. Ea poate fi 
exercitat� împotriva inculpatului dar �i împotriva p�r�ii 
responsabile civilmente (p�rin�i, institutori �i artizani, 
comiten�i, persoanele men�ionate în dispozi�iile Legii nr. 
22/1969). 
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3. DESF��URAREA AC�IUNII CIVILE ÎN CADRUL 

PROCESULUI PENAL 
 
 

A. CHESTIUNEA DREPTULUI DE OP�IUNE 
 

Dac� prin activitatea infrac�ional� desf��urat� a fost 
generat un prejudiciu material sau moral, persoana prejudiciat� 
are un drept de op�iune în privin�a exercit�rii ac�iunii civile, fie 
la instan�a penal�, fie la instan�a civil�. 

Pentru  a exista dreptul la op�iune este necesar s� fie 
pornit procesul penal pentru infrac�iunea s�vâr�it�. 

Dac� persoana prejudiciat� se constituie parte civil� în 
procesul penal, în temeiul principiului disponibilit��ii ac�iunii 
civile, ea a exercitat dreptul de op�iune. În consecin��, partea 
civil� din procesul penal nu mai are posibilitatea de a se adresa 
instan�ei civile, promovând o ac�iune civil� separat�, având ca 
obiect preten�ii rezultate din s�vâr�irea infrac�iunii. 

Se recunoa�te subiectului de drept prejudiciat 
prerogativa alegerii instan�ei în vederea ob�inerii repara�iei 
prejudiciului generat. Dac� instan�a a fost aleas� persoana 
prejudiciat� (în spe�� partea civil� din procesul penal) nu mai 
are posibilitatea s� deschid�, s� promoveze ac�iune la o alt� 
instan�� (respectiv la instan�a civil�). 

Acesta este principiul care genereaz� �i asigur� 
materializarea dreptului de op�iune al persoanei prejudiciate 
printr-o infrac�iune. 
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Firesc, principiul admite �i excep�ii sau derog�ri, 
limitativ prev�zute de textele legale. Astfel: 

� Art. 19 alin. 3 c.p.p. prevede c� „ poate  s� porneasc� 
ac�iune în fa�a instan�ei civile persoana v�t�mat� care 
s-a constituit parte civil� sau pentru care s-a pornit 
din oficiu ac�iunea civil� din procesul penal, dar 
acesta a fost suspendat. În caz de reluare a procesului 
penal, ac�iunea introdus� la instan�a civil� se 
suspend�”; 

� Când s-a dispus scoaterea de sub urm�rire penal� sau 
încetarea urm�ririi penale, se poate exercita ac�iunea 
civil� în fa�a instan�ei de judecat� civile, întrucât 
solu�ia procurorului nu dispune de autoritate de lucru 
judecat; 

� Art. 20 alin 1 c.p.p. care prevede „ persoana 
v�t�mat� constituit� parte civil� în procesul penal 
poate s� porneasc� ac�iune în fa�a instan�ei civile, 
dac� instan�a penal�, prin hot�rârea r�mas� 
definitiv�, a l�sat nesolu�ionat� ac�iunea civil�”; 

� Art. 20 alin 2 c.p.p. prevede o situa�ie special�: „în 
cazurile în care ac�iunea civil� a fost exercitat� din 
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Firesc, principiul admite �i excep�ii sau derog�ri, 
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�i  a daunelor morale care s-au n�scut ori s-au 
descoperit dup� pronun�area hot�rârii penale de 
prima instan��”. 

Ultimele dou� cazuri apar ca fiind situa�ii speciale în 
care ac�iunea civil� de�i a fost exercitat� în procesul penal 
poate fi, în continuare, promovat� �i exercitat� �i în fa�a 
instan�ei de judecat� civile, în vederea repar�rii integrale a 
pagubei generate prin activitatea infrac�ional�. 

 
 

B. PORNIREA AC�IUNII CIVILE 
 
Pornirea ac�iunii civile în cadrul procesului penal se 

realizeaz� prin constituirea de parte civil� (art. 15 alin. 1 
c.p.p.). 

Se poate constitui parte civil� orice subiect de drept 
(persoan� fizic� sau juridic�) care a suferit un prejudiciu 
material sau moral prin infrac�iunea s�vâr�it�. 

Art. 17 c.p.p. men�ioneaz� cazurile în care ac�iunea 
civil� se exercit� din oficiu în cadrul procesului penal. 

În leg�tur� cu constituirea de parte civil� �i cu analiza 
cazurilor prev�zute de art. 17 c.p.p. am f�cut referiri cu ocazia 
analizei capitolului III, § 3. În consecin�� nu vom reveni asupra 
acestor chestiuni. 

 
 
 
 

 

 135

�i  a daunelor morale care s-au n�scut ori s-au 
descoperit dup� pronun�area hot�rârii penale de 
prima instan��”. 

Ultimele dou� cazuri apar ca fiind situa�ii speciale în 
care ac�iunea civil� de�i a fost exercitat� în procesul penal 
poate fi, în continuare, promovat� �i exercitat� �i în fa�a 
instan�ei de judecat� civile, în vederea repar�rii integrale a 
pagubei generate prin activitatea infrac�ional�. 

 
 

B. PORNIREA AC�IUNII CIVILE 
 
Pornirea ac�iunii civile în cadrul procesului penal se 

realizeaz� prin constituirea de parte civil� (art. 15 alin. 1 
c.p.p.). 

Se poate constitui parte civil� orice subiect de drept 
(persoan� fizic� sau juridic�) care a suferit un prejudiciu 
material sau moral prin infrac�iunea s�vâr�it�. 

Art. 17 c.p.p. men�ioneaz� cazurile în care ac�iunea 
civil� se exercit� din oficiu în cadrul procesului penal. 

În leg�tur� cu constituirea de parte civil� �i cu analiza 
cazurilor prev�zute de art. 17 c.p.p. am f�cut referiri cu ocazia 
analizei capitolului III, § 3. În consecin�� nu vom reveni asupra 
acestor chestiuni. 

 
 
 
 



 

 136

C. EXERCITAREA AC�IUNII CIVILE 
 

Ac�iunea civil� se exercit� de partea civil�, în procesul 
penal, în fa�a organelor judiciare penale. 

Exercitarea ac�iunii civile are ca scop tragerea la 
r�spundere civil� a inculpatului �i eventual a p�r�ii responsabile 
civilmente. 

În cadrul exercit�rii ac�iunii civile, partea civil� trebuie 
s� produc� dovada existen�ei prejudiciului �i a cuantumului 
desp�gubirilor civile materiale pretinse (numai în ipoteza 
solicit�rii daunelor materiale). Pentru desp�gubirile cu caracter 
moral partea civil� nu este obligat� s� produc� dovada 
cuantumului daunelor morale solicitate. 

Art. 18 alin. 1 c.p.p. prevede aptitudinea procurorului 
de a sus�ine ac�iunea civil� în fa�a instan�ei de judecat� penale. 

Procurorul nu are obliga�ie în acest sens, activitatea de 
sus�inere poten�ial� a ac�iunii, sau a ac�iunilor civile din cadrul 
procesului penal fiind, de principiu, facultativ�. 

Alin 2 al articolului precizat instituie obliga�ia 
procurorului, dac� particip� la judecat�, de a sus�ine interesele 
civile ale persoanelor fizice f�r� capacitate de exerci�iu sau ale 
persoanelor fizice cu capacitate de exerci�iu restrâns�. Aceasta 
chiar în condi�iile în care categoriile de persoane fizice 
nominalizate nu sunt constituite p�r�i civile. 

La rândul ei, instan�a de judecat� penal� este obligat� s� 
se pronun�e din oficiu asupra repar�rii pagubei materiale �i 
asupra desp�gubirilor morale, de�i persoana v�t�mat� nu este 
constituit� parte civil� ( art. 17 alin 3 c.p.p.). 
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4. SOLU�IONAREA AC�IUNII CIVILE. RAPORTUL 

EXISTENT ÎNTRE AC�IUNEA PENAL� �I AC�IUNEA 
CIVIL� 

 
Ac�iunea civil� exercitat� în cadrul procesului penal se 

stinge prin solu�ia adoptat� de instan�a de judecat� cu  privire la 
preten�iile afirmate de partea civil� în contradictoriu cu 
inculpatul �i, eventual, cu partea responsabil� civilmente. 

Stingerea sau epuizarea ac�iunii civile are loc prin 
admiterea preten�iilor, prin admiterea în parte a desp�gubirilor 
solicitate de partea civil� sau prin respingerea preten�iilor 
afirmate. 

Dac� sunt incidente cazurile prev�zute de art. 10 lit.a �i 
lit. c c.p.p. când fapta nu exist� sau când de�i exist�  în 
materialitatea sa, fapta nu a fost s�vâr�it� de învinuit sau de 
inculpat, nu pot fi acordate desp�gubiri civile de c�tre instan�a 
de judecat� penal� ( art. 346 alin 3 c.p.p.). în aceste cazuri 
instan�a civil� nu poate fi sesizat� cu o ac�iune civil� în 
desp�gubiri. 

Instan�a de judecat� civil� poate fi sesizat� cu 
solu�ionarea ac�iunii civile în cazurile prev�zute de art. 10 lit.b, 
d, e, f, g c.p.p., dac� în faza de urm�rire penal� s-a dispus 
scoaterea de sub urm�rire penal� sau încetarea urm�ririi penale. 
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În faza de judecat�, instan�a penal� se pronun�� prin 
sentin�� penal� de condamnare, de achitare sau de încetare a 
procesului penal �i asupra ac�iunii civile. 

Instan�a de judecata poate acorda desp�gubiri civile în 
cazurile de încetare a procesului penal prev�zute de art. 10 lit. 
g, i,  i¹,  c.p.p. 

Dac� este incident art. 10 alin.1 lit. b c.p.p., art. 10 
alin.1 lit. d c.p.p sau art. 10 alin.1 lit. e c.p.p instan�a de 
judecat� penal� poate obliga la repararea pagubei materiale �i a 
daunelor morale, potrivit legii civile ( art. 346 alin 2 c.p.p.). 

Art. 346 alin 4 c.p.p. men�ioneaz� cazurile în care 
instan�a de judecat� penal� nu solu�ioneaz� ac�iunea civil�: în 
caz de achitare pentru cazul prev�zut de art. 10 alin 1 lit. b 
c.p.p. ori în caz de încetare a procesului penal pentru cazurile 
prev�zute de art. 10 alin. 1 lit. f �i j c.p.p. 

De asemenea, instan�a de judecat� penal� nu 
solu�ioneaz� ac�iunea civil� în cazul prev�zut de art. 10 alin.1 
lit h, teza I c.p.p. (retragerea plângerii prealabile). 

Art. 347 c.p.p. prevede posibilitatea instan�ei de 
judecat� penale de a disjunge ac�iunea civil� �i de a amâna 
judecarea acesteia  la un nou termen de judecat�, într-o alt�  
�edin�� dac� rezolvarea preten�iilor civile ar provoca întârzierea 
solu�ion�rii ac�iunii penale. 

Conform dispozi�iilor art. 348 c.p.p. instan�a de 
judecat� penal� se pronun�� din oficiu asupra repar�rii 
pagubelor materiale �i a acoperirii daunelor morale, chiar dac� 
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nu exist� constituire de parte civil�, în situa�iile prev�zute de 
art. 17 din c.p.p. 

Instan�a de judecat� penal� se pronun�� din oficiu, în 
celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului, 
desfiin�area total� sau par�ial� a unui înscris �i restabilirea 
situa�iei anterioare s�vâr�irii infrac�iunii. 

Art. 476 c.p.p. prevede c� în cazul infrac�iunilor 
flagrante, dac� solu�ionarea ac�iunii civile ar conduce la 
amânarea cauzei, instan�a de judecat� rezerv� solu�ionarea 
ac�iunii civile pe calea unei ac�iuni separate, care este scutit� de 
plata taxelor de timbru. 

Cu privire la raportul dintre ac�iunea penal� �i ac�iunea 
civil�, legiuitorul a prev�zut în art. 19 �i art. 22 c.p.p. câteva 
reguli importante. 

Art. 19 alin 2 c.p.p. prevede c� în cazul în care 
subiectul de drept prejudiciat material sau moral a introdus 
ac�iunea civil� în desp�gubiri la instan�a de judecat� civil�, 
judecata în fa�a instan�ei civile se suspend� pân� la rezolvarea 
definitiv� a cauzei penale. 

Art. 22 alin 1 c.p.p. prevede autoritatea de lucru judecat 
a hot�rârii penale în fa�a instan�ei civile care judec� ac�iunea 
civil�. 

Este vorba, desigur, de ipoteza judec�rii separate a celor 
dou� ac�iuni în justi�ie: ac�iunea penal� judecat� de instan�a  
penal�, iar ac�iunea civil� judecat� de instan�a civil�. 
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 În acest caz hot�rârea definitiv� a instan�ei penale are 
autoritate de lucru judecat în fa�a instan�ei civile care judec� 
ac�iunea civil�, cu privire la existen�a faptei, a persoanei care a 
s�vâr�it-o �i a vinov��iei acesteia. 

Art. 22 alin 2 c.p.p. prevede c� hot�rârea definitiv� a 
instan�ei civile prin care a fost solu�ionat� ac�iunea civil� nu are 
autoritate de lucru judecat în fa�a organului de urm�rire penal� 
�i a instan�ei penale, cu privire la existen�a faptei penale, a 
persoanei care a s�vâr�it-o �i a vinov��iei acesteia. 
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CONCLUZII 
 
 

Partea a II-a a prezentei lucr�ri constituie o monografie 
distinct� dedicat� analizei „ac�iunilor în procesul penal român”. 
Redactarea ei a pornit de la ideea corel�rii institu�iei 
participan�ilor în procesul penal român cu institu�ia ac�iunilor 
în procesul penal român pentru a putea surprinde activitatea 
participan�ilor �i în special a p�r�ilor în procesul penal, atât din 
punct de vedere static (partea I) cât �i sub aspect dinamic ( fapt 
concretizat în partea a II-a). 

Din acest punct de vedere cele dou� p�r�i prezint� o 
continuitate organic�. 

În aceast� scurt� monografie au fost creionate câteva 
aspecte cu caracter general referitoare ala ac�iunea în justi�ie.  

Ulterior au fost analizate succint ac�iunea penal� �i 
ac�iunea civil�. 

Desigur, analiza realizat� de noi este sumar� dar ea se 
întemeiaz� pe concep�iile �i teoriile  afirmate în doctrina 
juridic� procesual – penal� publicat� în România. 
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ÎNCHEIERE 
 
 
 În cuprinsul acestui volum se reg�sesc dou� scurte 
monografii: prima parte este dedicat� participan�ilor în 
procesul penal român, a doua monografie are ca tem� ac�iunile 
în procesul penal român. 

Cele dou� monografii alc�tuiesc p�r�ile prezentului 
volum. La redactarea lor a fost avut� în vedere doctrina de 
specialitate elaborat� de profesorii de drept procesual penal 
precum �i doctrina elaborat� de profesorii de drept civil �i drept 
procesual civil. 

Reu�ita demersului nostru r�mâne, bineîn�eles, la 
aprecierea cititorilor. Cartea a ap�rut pentru a omagia profesorii 
de Drept procesual penal, Drept penal �i Drept procesual civil 
care mi-au îndrumat pa�ii în anii studen�iei petrecu�i în capitala 
Moldovei, la Ia�i. 

Vom p�stra o vie amintire tuturor dar mai ales 
regreta�ilor profesori Octavian Loghin ( Drept penal – partea 
special�) �i Dumitru Radu ( Drept civil – drepturi reale �i 
obliga�ii �i Drept procesual civil). 
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ÎNCHEIERE 
 
 
 În cuprinsul acestui volum se reg�sesc dou� scurte 
monografii: prima parte este dedicat� participan�ilor în 
procesul penal român, a doua monografie are ca tem� ac�iunile 
în procesul penal român. 

Cele dou� monografii alc�tuiesc p�r�ile prezentului 
volum. La redactarea lor a fost avut� în vedere doctrina de 
specialitate elaborat� de profesorii de drept procesual penal 
precum �i doctrina elaborat� de profesorii de drept civil �i drept 
procesual civil. 

Reu�ita demersului nostru r�mâne, bineîn�eles, la 
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de Drept procesual penal, Drept penal �i Drept procesual civil 
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Moldovei, la Ia�i. 

Vom p�stra o vie amintire tuturor dar mai ales 
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special�) �i Dumitru Radu ( Drept civil – drepturi reale �i 
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SUPLIMENT 
  
Acest volum cuprinde dou� monografii în care sunt 

analizate institu�ii proprii Dreptului procesual penal. 
Rug�m eventualii lectori s� priveasc� cu îng�duin�� 

posibilele inadverten�e ce pot fi reg�site în cuprinsul 
volumului. 

Tehnica de redactare adoptat� de autor a fost extrem de 
simpl�; noi nu am analizat în mod exhaustiv institu�iile supuse 
cercet�rii. Ne-am m�rginit la punctarea chestiunilor apreciate 
ca fiind esen�iale, în acord cu doctrina elaborat� de valoro�ii 
profesori proceduri�ti – penali�ti din �ara noastr�. 

Dup� cum juri�tii cunosc, în materia Dreptului 
procesual penal doctrina este extrem de bogat�. 

�i noi am apelat la „izvorul” de cuno�tin�e înmagazinat 
de celebrele tratate �i cursuri universitare publicate de autorii 
de specialitate. 

Merit� aceast� lucrare s� fie lecturat�? 
R�spunsul nu poate s� fie decât relativ. Dac� prezentul 

volum îl ve�i privi prin perspectiva valoroaselor lucr�ri ap�rute 
în materia Dreptului procesual penal, desigur c� îndoiala 
persist�. 

Credem îns� c� juri�tii practicieni �i studen�ii 
Facult��ilor de Drept pot lectura volumul f�r� a fi în vreun fel 
„prejudicia�i”. Esen�ial este ca prezenta lucrare s� stârneasc� 
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m�car curiozitatea �i s� nu fie acoperit� de eterna �i pasiva 
indiferen��. 

   Desigur, a�tept�m cu interes eventualele sugestii, 
observa�ii �i critici în vederea elabor�rii unei noi edi�ii. 

   Prezentul volum constituie o tentativ� de incursiune 
pe t�râmul DREPTULUI PROCESUAL PENAL, concretizat� 
prin cele dou� monografii care îl compun - Participan�ii în 
procesul penal român & Ac�iunile în procesul penal român. 
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