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CUVÂNT INTRODUCTIV

CUVÂNT INTRODUCTIV

În cadrul încercrilor noastre pe trâmul tiinelor
juridice ne-am preocupat pan în prezent de analiza unor
instituii juridice aparinând mai multor ramuri de drept: Drept
constituional i instituii politice, Drept civil i Drept penal
(partea general).
În mod inevitabil suntem datori i totodat onorai s
analizm, dup puterile noastre, o instituie fundamental a
Dreptului procesual penal.
tiina dreptului procesual penal reprezint o ramura
autonom a tiinelor juridice care cuprinde totalitatea
cunotinelor, concepiilor si teoriilor referitoare la dreptul
procesual penal ca ramur a sistemului de drept român.
Demersul nostru se cantoneaz asupra „participanilor
în procesul penal român”. În analiza noastr vom valorifica
doctrina de specialitate publicat în România.
Desigur, nu avem pretenia unei reuite depline în
realizarea acestui proiect. Vom încerca îns s abordm
chestiunile teoretice relative la participanii 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 consideraie i
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deplinul respect fa de dl. prof. univ. dr. Grigore Theodoru,
celebru autor în materia Dreptului procesual penal.
O lacrim de venic aducere aminte, pentru c viaa
este trectoare, efemer, pentru dl. prof. univ. dr. Octavian
Loghin, unul dintre marii penaliti ai rii noastre si pentru dl.
prof. univ. dr. Dumitru Radu, procedurist doctrinar de referin
(Drept procesual civil).
Aducem întreaga noastr gratitudine i admiraie fa de
profesorii Tudorel Toader, decanul Facultii de Drept din
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iai, Narcis Giurgiu si Ioana –
Maria Michinici.
Reuita demersului nostru urmeaz a fi apreciat de
cititori. Monografia se adreseaz, în principal, studenilor de
la Facultatea de Drept, dar ea poate fi lecturat i de juritii
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CHESTIUNI PRELIMINARII
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În doctrina juridic penal se apreciaz c raportul de
conflict (de contradicie) ia natere în momentul svâririi unei
infraciuni, adic atunci când este înfrânt o dispoziie legal
imperativ, care incrimineaz o fapt întrucât prezint pericolul
social al unei infraciuni.
Raportul de conflict este rezolvat prin intermediul
justiiei penale. Aceasta se realizeaz în cadrul procesului penal
prin apariia unor raporturi juridice procesual penale având ca
subieci: organele judiciare penale si prile din procesul penal
(eventual i aprtorii acestora).
Ca atare, prin participani în procesul penal înelegem:
organele judiciare penale alctuite din instanele judectoreti,
Ministerul Public si organele de cercetare penal, prile care
sunt subiecte titulare de drepturi si obligaii derivate din
exercitarea aciunii penale i eventual, exercitarea aciunii
civile în cadrul procesului penal si aprtorul care în procesul
penal se situeaz întotdeauna pe poziia prii pe care o asist.
Este posibil ca în procesul penal s intervin i alti
subieci procesuali în locul prilor. Acetia sunt: succesorii,
reprezentanii i substituiii procesuali.
Succesorii sunt introdui în procesul penal în timpul
desfurrii acestuia, dac una dintre pri decedeaz.
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9

9

Intervenia succesorilor prezint importan în
soluionarea laturii civile din procesele penale.
Art. 21 din c.p.p. prevede:
„(1) Aciunea civil rmâne în competena instanei
penale în caz de deces al uneia din pri, introducându-se în
cauz motenitorii acestuia.
(2) Dac una dintre pri este o persoan juridic, în caz
de reorganizare a acesteia se introduc în cauz succesorii în
drepturi, iar în caz de desfiinare sau dizolvare se introduc în
cauz lichidatorii”.
Succesorii care intervin în latura civil a procesului
penal devin pri prin succesiune.
Aa fiind, succesorii nu sunt substituii procesual i nici
nu sunt reprezentani. Ei nu valorific drepturile prilor iniiale
- decedate, desfiinate sau dizolvate - deoarece acestea nu mai
au calitatea de subiecte de drept. Succesorii îi exercit
drepturile proprii deoarece ei au înlocuit prile iniiale
decedate, desfiinate sau dup caz, dizolvate. Ei vor lua
procedura de la momentul introducerii în cauza penal.
Reprezentanii
asigur
continuarea
activitii
procesuale atunci când prile din procesul penal nu pot fi
prezente.
Reprezentanii înlocuiesc prile, fiind împuternicite s
participe la activitatea procesual desfurat în numele i în
interesul prii reprezentate. Ei sunt subieci procesuali dar nu
devin pri în procesul penal.
Reprezentarea poate fi legal sau convenional.
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Reprezentarea legal – cum arat i denumirea este
prevzut 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 exerciiu,
plângerea se face de reprezentantul su legal. Persoana cu
capacitate de exerciiu restrâns poate face plângere cu
încuviinarea persoanelor prevzute de legea civil”.
De asemenea, tot un caz de reprezentare legal este
instituit prin dispoziiile art. 134 alin (3) c.p.p.: „Când
inculpatul este arestat, instana care urmeaz a efectua comisia
rogatorie dispune desemnarea unui aprtor din oficiu, care îl
va reprezenta.”
Reprezentarea convenional presupune desfurarea
unei activiti în cadrul procesului penal de ctre o persoana
fizic în temeiul unui mandat concretizat printr-o procedur
special.
Raporturile dintre partea reprezentat i reprezentant
sunt de natur contractual.
De principiu, prile din procesul penal pot fi
reprezentate.
Cu privire la inculpat acesta poate fi reprezentat cu
excepia cazurilor în care prezena sa este obligatorie.
Partea vtmat, partea civil i partea responsabil
civilmente pot fi reprezentate, în faza de judecat.
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Reprezentarea judiciar cu caracter convenional 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
reprezentanilor care dein calitatea de avocai.
Substituiii procesuali îndeplinesc activiti cu caracter
procesual în nume propriu dar pentru realizarea unui drept
aparinând altui subiect.
Potrivit dispoziiilor art. 362 c.p.p. soul inculpatului
poate declara apel în favoarea acestuia. Art. 222 alin. (5) c.p.p.
prevede c plângerea se poate face i de ctre unul dintre soi
pentru cellalt so sau de ctre copilul major pentru prini. Art.
160 (6) alin 1 c.p.p. prevede c cererea de liberare provizorie
poate fi fcut de ctre învinuit sau inculpat, de so sau de
rudele apropiate ale acestuia.
În doctrina s-a specificat c substituiii procesuali
beneficiaz de o legitimatio ad processum dar nu au o
legitimatio ad causam.
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ORGANELE JUDICIARE PENALE
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§1. INSTANELE JUDECTORETI

§1. INSTANELE JUDECTORETI

Art. 1 alin (1) din Legea nr. 304 din 2004 privind
organizarea judiciar1 prevede c: „puterea judectoreasc se
exercit de Înalta Curte de Casaie i Justiie i de celelalte
instane judectoreti stabilite de lege.”
Art. 2 alin (2) din acelai act normativ nominalizeaz
instanele judectoreti din România: Înalta Curte de Casaie i
Justiie, curile de apel, tribunalele, tribunalele specializate i
judectoriile.
Înalta Curte de Casaie i Justiie
dispune de
personalitate juridic i funcioneaz în municipiul Bucureti.
Instana suprem este organizat în patru secii: secia
civil i de proprietate intelectual, secia penal, secia
comercial i secia de contencios administrativ i fiscal. De
asemenea, funcioneaz completul de 9 judectori si seciile
unite ale Înaltei Curi de Casaie i Justiie .
Fiecare secie din cadrul Înaltei Curi de Casaie i
Justiie judec recursurile împotriva hotrârilor pronunate de
curile de apel.
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Adoptat la data de 28 iunie 2004, republicat.
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Secia penal a Înaltei

Curi de Casaie i Justiie

Secia penal a Înaltei

Curi de Casaie i Justiie

judec:

judec:

- în prim instan procesele i cererile date prin lege
în competen de prim instan a Înaltei Curi de
Casaie i Justiie,
- recursurile, în condiiile prevzute de lege,
Completul de 9 judectori soluioneaz recursurile i
cererile în cauzele judecate în prim instan de Secia penal a
Înaltei Curi de Casaie i Justiie.
In seciile unite ale Înaltei Curi de Casaie i Justiie se
judec:
- recursurile în interesul legii,
- sesizrile privind schimbarea jurisprudenei Înaltei
Curi de Casaie i Justiie,
- dispune sesizarea Curii Constituionale a României
în vederea efecturii controlului constituional
legilor, anterior promulgrii.
Conducerea Înaltei Curi de Casaie i Justiie se
realizeaz de: preedintele, vicepreedintele i de colegiul de
conducere a acestei instane judectoreti.
Preedintele Înaltei Curi de Casaie i Justiie
reprezint aceast instan judectoreasc, aflat în vârful
piramidei instanelor de drept comun în relaiile interne i în
relaiile internaionale.
Colegiul de conducere al Înaltei Curi de Casaie i
Justiie este alctuit din preedinte, vicepreedinte i din 9
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judectori alei de adunarea general a judectorilor pentru o
perioad de 3 ani.
Colegiul de conducere al Înaltei Curi de Casaie i
Justiie este prezidat de preedinte sau dac acesta lipsete de
vicepreedinte.
Completele de judecat ale Înaltei Curi de Casaie i
Justiie se compun din 3 judectori din cadrul aceleai secii.
Completul de 9 judectori este prezidat de preedintele
sau vicepreedintele Înaltei Curi de Casaie i Justiie. În lipsa
acestora completul poate fi prezidat de un preedinte de secie
sau de un judector desemnat de preedintele sau de
vicepreedintele Înaltei Curi.
Seciile unite
sunt prezidate de preedinte,
vicepreedinte sau de un preedinte de secie a Înaltei Curi de
Casaie i Justiie.
Preedintele, când particip la judecarea cauzelor, poate
prezida orice complet de judecat din cadrul seciilor instanei
supreme.
Preedinii seciilor Înaltei Curi de Casaie i Justiie
pot prezida orice complet de judecat din cadrul seciei pe care
o conduc.
Judecata în Seciile Unite se desfoar dac iau parte
minimum 2/3 din numrul judectorilor instanei supreme.
Curile de apel, tribunalele, tribunalele specializate i
judectoriile întregesc sistemul instanelor judectoreti din
ara noastr, alturi de Înalta Curte de Casaie i Justiie.
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sau vicepreedintele Înaltei Curi de Casaie i Justiie. În lipsa
acestora completul poate fi prezidat de un preedinte de secie
sau de un judector desemnat de preedintele sau de
vicepreedintele Înaltei Curi.
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sunt prezidate de preedinte,
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Casaie i Justiie.
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minimum 2/3 din numrul judectorilor instanei supreme.
Curile de apel, tribunalele, tribunalele specializate i
judectoriile întregesc sistemul instanelor judectoreti din
ara noastr, alturi de Înalta Curte de Casaie i Justiie.
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În circumscripia unei curi de apel funcioneaz mai
multe tribunale i tribunale specializate. Curile de apel
beneficiaz de personalitate juridic i au în componena lor
mai multe secii. De asemenea, în cadrul lor funcioneaz unul
sau mai multe complete specializate.
Tribunalele au personalitate juridic, fiind organizate în
fiecare jude i în municipiul Bucureti.
În circumscripia tribunalului sunt incluse toate
judectoriile din judeul respectiv sau din municipiul Bucureti,
dup caz.
i în cadrul tribunalelor funcioneaz secii i complete
specializate pe materii.
În domeniile civil, penal, comercial, cauze cu minori i
de familie, contencios administrativ i fiscal, conflicte de
munc i asigurri sociale se pot înfiina tribunale specializate.
Tribunalele specializate nu dispun de personalitate
juridic i funcioneaz la nivelul judeelor i al municipiului
Bucureti.
Judectoriile sunt instane judectoreti fr
personalitate juridic organizate în judee i în sectoarele
municipiului Bucureti.
În raport de volumul de activitate în cadrul
judectoriilor se pot înfiina secii sau complete specializate.
Legea privind organizarea judiciar prevede obligativitatea
organizrii de secii sau de complete specializate pentru minori
i familie.
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Bucureti.
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personalitate juridic organizate în judee i în sectoarele
municipiului Bucureti.
În raport de volumul de activitate în cadrul
judectoriilor se pot înfiina secii sau complete specializate.
Legea privind organizarea judiciar prevede obligativitatea
organizrii de secii sau de complete specializate pentru minori
i familie.
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La curile de apel, tribunale i judectorii se pot înfiina
secii secundare cu activitate permanent în alte localiti,
avându-se în vedere volumul de activitate i complexitatea
acesteia.

La curile de apel, tribunale i judectorii se pot înfiina
secii secundare cu activitate permanent în alte localiti,
avându-se în vedere volumul de activitate i complexitatea
acesteia.

1. CONDUCEREA INSTANELOR JUDECTORETI

1. CONDUCEREA INSTANELOR JUDECTORETI

Instanele judectoreti sunt conduse de un preedinte
care exercit atribuii manageriale.
Preedinii curilor de apel i ai tribunalelor efectueaz
coordonarea i controlul administrrii instanei la care
funcioneaz precum i ale instanelor din circumscripie.
La curile de apel, la tribunale i la tribunalele
specializate preedintele este ajutat de 1-2 vicepreedini. La
judectorii, preedintele poate fi ajutat de un vicepreedinte.
Preedinii i vicepreedinii instanelor judectoreti
iau msuri pentru organizarea instanelor pe care le conduc i
eventual, a instanelor din circumscripiile acestora.
Ei asigur i verific respectarea obligaiilor statutare i
a regulamentelor de ctre judectori i de ctre personalul
auxiliar de specialitate.
Preedinii instanelor judectoreti desemneaz
judectorii care urmeaz s îndeplineasc i alte atribuii decât
cele privitoare la activitatea de judecat.
La instanele judectoreti unde sunt înfiinate secii,
acestea sunt conduse de ctre un preedinte de secie.

Instanele judectoreti sunt conduse de un preedinte
care exercit atribuii manageriale.
Preedinii curilor de apel i ai tribunalelor efectueaz
coordonarea i controlul administrrii instanei la care
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iau msuri pentru organizarea instanelor pe care le conduc i
eventual, a instanelor din circumscripiile acestora.
Ei asigur i verific respectarea obligaiilor statutare i
a regulamentelor de ctre judectori i de ctre personalul
auxiliar de specialitate.
Preedinii instanelor judectoreti desemneaz
judectorii care urmeaz s îndeplineasc i alte atribuii decât
cele privitoare la activitatea de judecat.
La instanele judectoreti unde sunt înfiinate secii,
acestea sunt conduse de ctre un preedinte de secie.
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Colegiile de conducere statueaz asupra chestiunilor cu
caracter general referitoare la conducerea instanelor de
judecat. Ele sunt formate dintr-un numr impar de membri.
Astfel, la curile de apel i la tribunale, colegiul de
conducere este alctuit din preedintele instanei i un numr
de 6 judectori, alei pentru o perioad de 3 ani, de adunarea
general a judectorilor.

Colegiile de conducere statueaz asupra chestiunilor cu
caracter general referitoare la conducerea instanelor de
judecat. Ele sunt formate dintr-un numr impar de membri.
Astfel, la curile de apel i la tribunale, colegiul de
conducere este alctuit din preedintele instanei i un numr
de 6 judectori, alei pentru o perioad de 3 ani, de adunarea
general a judectorilor.

2. INSTANELE MILITARE

2. INSTANELE MILITARE

Conform dispoziiilor Legii 304/2004 privind
organizarea judiciar, republicat, în alctuirea instanelor
militare intr: Curtea Militar de Apel Bucureti, Tribunalul
Militar Teritorial Bucureti i tribunalele militare.
La judecarea cauzelor penale, când inculpatul este
militar activ, preedintele completului de judecat i procurorul
care particip la judecarea cauzei trebuie s fac parte cel puin
din aceeai categorie de grade.
Tribunalele militare funcioneaz în municipiile
Bucureti, Iai, Cluj-Napoca i Timioara.
Tribunalul militar este condus de un preedinte ajutat de
un vicepreedinte.
Colegiul de conducere al tribunalului militar este
format din preedintele instanei judectoreti i din doi
judectori.

Conform dispoziiilor Legii 304/2004 privind
organizarea judiciar, republicat, în alctuirea instanelor
militare intr: Curtea Militar de Apel Bucureti, Tribunalul
Militar Teritorial Bucureti i tribunalele militare.
La judecarea cauzelor penale, când inculpatul este
militar activ, preedintele completului de judecat i procurorul
care particip la judecarea cauzei trebuie s fac parte cel puin
din aceeai categorie de grade.
Tribunalele militare funcioneaz în municipiile
Bucureti, Iai, Cluj-Napoca i Timioara.
Tribunalul militar este condus de un preedinte ajutat de
un vicepreedinte.
Colegiul de conducere al tribunalului militar este
format din preedintele instanei judectoreti i din doi
judectori.
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Tribunalul Militar Teritorial Bucureti este condus de
un preedinte ajutat de un vice preedinte, iar colegiul de
conducere al acestei instane judectoreti este alctuit din
preedintele instanei i doi judectori.
Curtea Militar de Apel Bucureti este condus de un
preedinte ajutat de un vicepreedinte. Colegiul de conducere
al acestei instane judectoreti este format din preedinte i doi
judectori.

Tribunalul Militar Teritorial Bucureti este condus de
un preedinte ajutat de un vice preedinte, iar colegiul de
conducere al acestei instane judectoreti este alctuit din
preedintele instanei i doi judectori.
Curtea Militar de Apel Bucureti este condus de un
preedinte ajutat de un vicepreedinte. Colegiul de conducere
al acestei instane judectoreti este format din preedinte i doi
judectori.

3. COMPUNEREA COMPLETELOR DE JUDECAT

3. COMPUNEREA COMPLETELOR DE JUDECAT

În literatura juridic procesual-penal noiunile
„instan judectoreasc” i „instan de judecat” au
semnificaii diferite, distincte.
Astfel, „instana judectoreasc” constituie o instituie
din cadrul sistemului organelor judectoreti din România.
Instan judectoreasc este Înalta Curte de Casaie i
Justiie, o curte de apel, un tribunal, un tribunal specializat sau
o judectorie.
„Instana de judecat” indic completul de judecat
investit cu soluionarea unei cauze penale determinate.
În cadrul unei instane judectoreti funcioneaz mai
multe instane de judecat, adic mai multe complete de
judecat.

În literatura juridic procesual-penal noiunile
„instan judectoreasc” i „instan de judecat” au
semnificaii diferite, distincte.
Astfel, „instana judectoreasc” constituie o instituie
din cadrul sistemului organelor judectoreti din România.
Instan judectoreasc este Înalta Curte de Casaie i
Justiie, o curte de apel, un tribunal, un tribunal specializat sau
o judectorie.
„Instana de judecat” indic completul de judecat
investit cu soluionarea unei cauze penale determinate.
În cadrul unei instane judectoreti funcioneaz mai
multe instane de judecat, adic mai multe complete de
judecat.

19

19

Codul de procedur penal utilizeaz termenul de
instan atât cu sensul de instan judectoreasc cât i cu
sensul de instan (complet) de judecat.
Art. 292 alin (1) prevede c: „Instana judec în
complet de judecat, a crui compunere este cea prevzut de
lege”.
Art. 300 alin (1) c.p.p. dispune: „Instana este datoare
s verifice din oficiu, la prima înfiare, regularitatea actului
de sesizare”.
În ambele cazuri, prin noiunea de „instan” se înelege
completul de judecat investit cu soluionarea cauzei penale.
Exist îns prevederi în Codul de procedur penal în
care termenul de „instan” este utilizat în sensul de instituie
component a sistemului organelor autoritii judectoreti.
Art. 367 c.p.p. prevede în alin (1): „Cererea de apel se
depune la instana a crei hotrâre se atac”. Evident este vorba
despre depunerea cererii la judectorie sau la tribunal.
Compunerea completelor de judecat (a instanei de
judecat) nu trebuie confundat cu constituirea „instanei de
judecat”.
Constituirea instanei presupune prezena completului
de judecat i participarea procurorului de edin i a
grefierului de edin. Ea privete alctuirea instanei în toat
complexitatea sa.
Colegiile de conducere ale instanelor judectoreti
stabilesc compunerea completelor de judecat.
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depune la instana a crei hotrâre se atac”. Evident este vorba
despre depunerea cererii la judectorie sau la tribunal.
Compunerea completelor de judecat (a instanei de
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judecat”.
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grefierului de edin. Ea privete alctuirea instanei în toat
complexitatea sa.
Colegiile de conducere ale instanelor judectoreti
stabilesc compunerea completelor de judecat.
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Compunerea completelor de judecat const în
nominalizarea judectorilor care urmeaz s soluioneze
cauzele, la termenele stabilite.
Cauzele date, potrivit legii, în competena de prim
instan a judectoriei, a tribunalului sau a curii de apel se
judec în complet monocratic, cu excepia cauzelor privind
conflictele de munc i de asigurri sociale.
Apelurile se judec în complet colegial format din 2
judectori, iar recursurile se soluioneaz tot în complet
colegial format din 3 judectori.
În ipoteza completului colegial format din 2 judectori,
dac membrii completului nu cad de acord asupra hotrârii ce
urmeaz a se pronuna, procesul se judec din nou în complet
de divergen.
Completul de divergen se constituie prin includerea în
completul de judecat, a preedintelui sau vicepreedintelui
instanei, a preedintelui de secie ori a judectorului din
planificarea de permanen.
Ce se întâmpl dac nu sunt respectate prevederile
legale referitoare la alctuirea completelor de judecat ?
Dispoziiile art. 197 alin.(2) c.p.p. dispun: „dispoziiile
relative la la competena dup materie sau dup calitatea
persoanei, la sesizarea instanei, la compunerea acesteia ... sunt
prevzute sub sanciunea nulitii...” . Este vorba despre
sanciunea nulitii absolute care nu poate fi înlturat 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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sanciunea nulitii absolute care nu poate fi înlturat 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 creia formarea completului
dintr-un numr mai mic sau mai mare (diferit) de judectori,
atrage sanciunea nulitii absolute doar dac completul nelegal
format a soluionat cereri, a admis sau a respins probe, a audiat
pri sau martori.
Jurisprudena a statuat c dei completul de judecat a
fost greit compus, dac nu au fost încuviinate probe i dac
nu s-au luat msuri procesuale, nu intervine sanciunea nulitii
absolute, nefiind incidente dispoziiile art. 197 alin (2) c.p.p.1
Avem îndoieli în legtur cu acest punct de vedere atât
timp cât nulitatea absolut nu poate fi în nici un mod înlturat.
Orice interpretare permisiv s-ar îndeprta de la spiritul i
voina legiuitorului, deoarece ar aduga la lege, fapt cu
desvârire inadmisibil.
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absolute, nefiind incidente dispoziiile art. 197 alin (2) c.p.p.1
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timp cât nulitatea absolut nu poate fi în nici un mod înlturat.
Orice interpretare permisiv s-ar îndeprta de la spiritul i
voina legiuitorului, deoarece ar aduga la lege, fapt cu
desvârire inadmisibil.
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T.S., secia penal, decizia nr. 3011/1982 în R.R.D. nr. 11/1983, pag. 7374, T.S., secia penal, decizia nr. 148/1974 în R.R.D nr. 10/1974, pag. 72,
T.S., secia penal, decizia nr. 1151/1981 în R.R.D.nr. 1/1982, pag. 61

T.S., secia penal, decizia nr. 3011/1982 în R.R.D. nr. 11/1983, pag. 7374, T.S., secia penal, decizia nr. 148/1974 în R.R.D nr. 10/1974, pag. 72,
T.S., secia penal, decizia nr. 1151/1981 în R.R.D.nr. 1/1982, pag. 61
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§2. MINISTERUL PUBLIC

§2. MINISTERUL PUBLIC

În
cadrul activitii judiciare Ministerul Public
reprezint interesele generale ale societii i apr ordinea de
drept precum i drepturile i libertile cetenilor.
Aceast autoritate public îi exercit atribuiile în
temeiul legii, fiind condus de procurorul general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.

În
cadrul activitii judiciare Ministerul Public
reprezint interesele generale ale societii i apr ordinea de
drept precum i drepturile i libertile cetenilor.
Aceast autoritate public îi exercit atribuiile în
temeiul legii, fiind condus de procurorul general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.

1. PRINCIPIILE ÎN TEMEIUL CRORA MINISTERUL
PUBLIC ÎI DESFOAR ACTIVITATEA

1. PRINCIPIILE ÎN TEMEIUL CRORA MINISTERUL
PUBLIC ÎI DESFOAR ACTIVITATEA

Art. 62 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciar, republicat, prevede în alin. (2) c „ procurorii îi
desfoar activitatea potrivit principiilor legalitii,
imparialitii i controlului ierarhic, sub autoritatea Ministerului
Justiiei, în condiiile legii.”
Principiul legalitii implic desfurarea întregii
activiti a procedurilor în temeiul dispoziiilor legale.
Acest principiu nu trebuie confundat cu activitatea de
supraveghere general a legalitii desfurat 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 desfurat de

Art. 62 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciar, republicat, prevede în alin. (2) c „ procurorii îi
desfoar activitatea potrivit principiilor legalitii,
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activiti a procedurilor în temeiul dispoziiilor legale.
Acest principiu nu trebuie confundat cu activitatea de
supraveghere general a legalitii desfurat 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 desfurat de
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membrii Ministerului Public cu observarea i aplicarea strict a
dispoziiilor legale .
O precizare se mai impune: Ministerul Public reprezint
interesele generale ale societii exclusiv în activitatea
judiciar.
Principiul imparialitii se afla în strâns corelaie cu
principiul legalitii, derivând practic din acesta.
Reprezentanii Ministerului Public sunt obligai s
intervin de fiecare dat când un subiect de drept a înclcat
prescripiile legii penale.
Procurorii exercit aciunea penal care prin natura ei
este o aciune public. Acetia utilizeaz funcia de acuzare dar
atitudinea lor trebuie s fie obiectiv, echidistant.
Procurorii trebuie s desfoare activitatea în plan
judiciar numai în temeiul dispoziiilor legale.
Principiul controlului ierarhic realizeaz eseniala
diferen de statut între magistraii judectori i magistraii
procurori.
De asemenea, acest principiu apropie instituia
Ministerului Public de modul de organizare i funcionare a
autoritii executive.
Controlul ierarhic implic aptitudinea organelor
superioare de a da dispoziii obligatorii în raport cu organele
ierarhic subordonate.
Procurorii din fiecare parchet sunt subordonai
conductorului acelui parchet. Conductorul unui parchet se
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conductorului acelui parchet. Conductorul unui parchet se
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subordoneaz conductorului parchetului ierarhic superior din
aceeai circumscripie.
Procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie sau procurorii generali ai
parchetelor de pe lâng curile de apel pot exercita controale
asupra procurorilor din subordine, fie în mod direct, fie prin
intermediul unor procurori anume desemnai.
Ministerul justiiei are aptitudinea de a exercita
controlul asupra procurorilor prin intermediul unor procurori
desemnai de procurorul general al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie sau de ctre ministerul
justiiei.
Controlul const în verificarea eficienei manageriale, a
modului în care procurorii îi îndeplinesc atribuiile de serviciu
i în care se desfoar raporturile de serviciu cu justiiabilii i
cu celelalte persoane implicate în lucrrile de competena
parchetelor.
Controlul nu poate viza msurile dispuse de procuror în
cursul urmririi penale i soluiile adoptate.
Aceste dispoziii trebuie interpretate în lumina
dispoziiilor art. 3 alin (1) din Legea nr. 303/2004, republicat,
în care se prevede :”procurorii numii de Preedintele României
se bucur de stabilitate i sunt independeni, în condiiile legii.”
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se bucur de stabilitate i sunt independeni, în condiiile legii.”
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2. ORGANIZAREA MINISTERULUI PUBLIC
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Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
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 Casaie i Justiie este ajutat de 3
consilieri.
Procurorul general de al Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie reprezint Ministerul Public în
raport cu toate celelalte autoriti publice, cu persoanele fizice
i persoanele juridice precum i în relaiile internaionale.
Procurorul general de al Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie particip la edinele Înaltei Curi de
Casaie i Justiie în Seciile Unite. El poate participa la orice
complet al instanei 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 Casaie i Justiie, la
edinele instanei supreme, în seciile unite.
În atribuiunile procurorului general al Parchetului de
pe lâng Înalta Curte intr i desemnarea procurorilor care
particip la edinele Curii Constituionale.
Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
are în structur secii, conduse de procurori efi, ajutai de
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adjunci. În cadrul seciilor funcioneaz servicii i birouri
conduse de procurori efi.
În cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie funcioneaz Direcia de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism precum
si Direcia Naional Anticorupie.
Legea pentru organizarea judiciar menioneaz detaliat
condiiile i modalitatea de numire a procurorilor în cadrul
Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
organizat i Terorism (art. 75 alin (2) – (13) din Legea
304/2004, republicat).
Sunt prevzute de asemenea, modul de funcionare,
structura i organizarea Direciei Naionale Anticorupie.
Asupra celor dou direcii din cadrul Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie si Justiie vom insista intr-un
paragraf distinct.

adjunci. În cadrul seciilor funcioneaz servicii i birouri
conduse de procurori efi.
În cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie funcioneaz Direcia de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism precum
si Direcia Naional Anticorupie.
Legea pentru organizarea judiciar menioneaz detaliat
condiiile i modalitatea de numire a procurorilor în cadrul
Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
organizat i Terorism (art. 75 alin (2) – (13) din Legea
304/2004, republicat).
Sunt prevzute de asemenea, modul de funcionare,
structura i organizarea Direciei Naionale Anticorupie.
Asupra celor dou direcii din cadrul Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie si Justiie vom insista intr-un
paragraf distinct.

PARCHETELE DE PE LÂNG CURILE DE APEL,
TRIBUNALE, TRIBUNALE PENTRU MINORI I FAMILIE
I JUDECTORII
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Parchetele de pe lâng curile 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 judectorii nu dispun de
personalitate juridic.
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Parchetele de pe lâng curile de apel i parchetele de
pe lâng tribunale au în structur secii. În cadrul seciilor pot
funciona servicii i birouri.
Parchetele de pe lâng curile de apel au în structur i
câte o secie pentru minori i familie.
În raport cu numrul, natura i complexitatea cauzelor
la unele parchete de pe lâng judectorii pot funciona secii
maritime i fluviale.
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CONDUCEREA PARCHETELOR DE PE LÂNG
CURILE DE APEL, TRIBUNALE, TRIBUNALE PENTRU
MINORI I FAMILIE I JUDECTORII
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Parchetele de pe lâng curile de apel sunt conduse de
ctre procurori generali.
Parchetele de pe lâng tribunale, tribunale pentru
minori i familie i cele de pe lâng judectorii sunt conduse de
prim-procurori.
Procurorii generali ai parchetelor de pe lâng curile de
apel i prim-procurorii parchetelor de pe lâng tribunale
coordoneaz i controleaz administrarea parchetului unde
funcioneaz i administrarea parchetelor subordonate din
cadrul circumscripiei.
Prim-procurorii parchetelor de pe lâng tribunalele
pentru minori i familie precum i prim-procurorii parchetelor
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de pe lâng judectorii exercit atribuii de administrare a
parchetului.
La parchetele de pe lâng curile de apel pot funciona
1-2 procurori generali adjunci ; la parchetele de pe lâng
tribunale pot funciona 1-2 prim-procurori adjunci.
La parchetele de pe lâng tribunalele pentru minori i
familie i la parchetele de pe lâng judectorii poate funciona
un prim-procuror adjunct.
Seciile i serviciile sau birourile parchetelor de pe
lâng instane sunt conduse de ctre procurori efi.
În cadrul fiecrui parchet funcioneaz colegii de
conducere. Componena colegiilor de conducere este identic
cu cea de la instanele judectoreti.
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Funcioneaz pe lâng fiecare instan militar.
Conducerea parchetelor militare este asigurat de ctre
prim-procurori militari ajutai de ctre un prim-procuror militar
adjunct. Teza se refer la Parchetul Militar de pe lâng
Tribunalul Militar Teritorial Bucureti i la parchetele militare
de pe lâng tribunalele militare.
Parchetul militar de pe lâng Curtea Militar de Apel
Bucureti este condus de un procuror general militar ajutat de
un procuror general militar adjunct.
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un procuror general militar adjunct.
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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 urmrirea penal trebuie s fac parte cel puin
din aceeai categorie de grade.
În cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie funcioneaz secii sau servicii de combatere
a infraciunilor svârite de militari.
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3. ATRIBUIILE MINISTERULUI PUBLIC
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Procurorii din cadrul Ministerului Public exercit
urmtoarele atribuii:
 efectueaz urmrirea penal în cazurile i în
condiiile prevzute de lege i particip, potrivit
legii, la soluionarea conflictelor prin mijloace
alternative,
 conduc i supravegheaz activitatea de cercetare
penal a poliiei judiciare i a altor organe de
cercetare penal,
 sesizeaz instanele judectoreti pentru judecarea
cauzelor penale, potrivit legii,
 exercit aciunea civil, în cazurile prevzute de
lege,
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cauzelor penale, potrivit legii,
 exercit aciunea civil, în cazurile prevzute de
lege,
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 particip, în condiiile legii, la edinele de judecat,
 exercit cile de atac împotriva hotrârilor
judectoreti, în condiiile prevzute de lege,
 apr drepturile i interesele legitime ale minorilor,
ale persoanelor puse sub interdicie, ale dispruilor
i ale altor persoane, în condiiile legii,
 acioneaz pentru prevenirea i combaterea
criminalitii, sub coordonarea ministrului justiiei,
pentru realizarea unitar a politicii penale a statului,
 studiaz cauzele care genereaz sau favorizeaz
criminalitatea, elaboreaz i prezint ministrului
justiiei propuneri în vederea eliminrii acestora,
precum i pentru perfecionarea legislaiei în
domeniu,
 verific respectarea legii la locurile de deinere
preventiv,
 exercit orice alte atribuii prevzute de lege.
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Analiza detaliat a fiecrei dintre atribuiile
Ministerului Public excede cercetrilor noastre. Trebuie îns s
remarcm faptul c prin natura atribuiilor sale Ministerul
Public desfoar o activitate cu caracter complex.
Dat fiind încadrarea Ministerului Public în cadrul
„puterii” judectoreti de ctre Constituia 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 inclui în
puterea executiv1.
Ali autori apreciaz c Ministerul Public constituie o
parte a autoritii judectoreti, aa cum de altfel prevede i
legea fundamental a rii2.
Considerm c instituia Ministerului Public prezint o
natur juridic dual: atât executiv cât i judectoreasc.
Detalierea acestei teze este o chestiune de ordin constituional.
Totui, noiunea de Minister Public provine din
expresia „manus publica” care indic fora 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 justiiei.
Relativa dependen a Ministerului Public în raport cu
ministerul justiiei constituie un argument serios în favoarea
tezei naturii duale a acestei autoriti publice.
Ministerul Public nu face parte efectiv din autoritatea
executiv , iar procurorii nu sunt simpli funcionari publici, ei
beneficiind de calitatea de magistrai.
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beneficiind de calitatea de magistrai.
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M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan si altii, Constituia Romaniei –
comentat i adnotat, R.A. Monitorul Oficial-Bucureti, 1992, pag. 289
2
Procedur penal (partea general), vol. I, de Gheorghi Mateu, Ed.
Chemarea Iai, 1993, pag. 55
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§3. MAGISTRAII

§3. MAGISTRAII

Art. 1 din Legea 303/2004, republicat, privind statutul
judectorilor i procurorilor, prevede: „Magistratura este
activitatea judiciar desfurat de judectori în scopul
înfptuirii justiiei i de procurori în scopul aprrii intereselor
generale ale societii, a ordinii de drept, precum i a
drepturilor i libertilor cetenilor”.
Magistrai sunt judectorii i procurorii din cadrul
tuturor instanelor i a parchetelor din România.
Judectorii, respectiv procurorii, dei în mod indubitabil
sunt magistrai, beneficiaz de statute distincte.
Judectorii numii de Preedintele României sunt
inamovibili în condiiile prevzute de Legea 303/2004,
republicat.
Judectorii inamovibili pot fi mutai prin transfer,
delegare, detaare sau promovare, numai cu acordul lor i pot fi
suspendai sau eliberai din funcie în condiiile prevzute de
lege.
Judectorii sunt independeni, se supun numai legii i
trebuie s fie impariali.
Procurorii numii de eful statului se bucur de
stabilitate i sunt independeni, în condiiile legii.
Procurorii care se bucur de stabilitate, deci sunt
definitivi, pot fi mutai prin transfer, detaare sau promovare,
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numai cu acordul lor. Procurorii pot fi delegai, suspendai sau
eliberai din funcie în condiiile prevzute de lege.
Funciile de judector i procuror (de magistrai) sunt
incompatibile cu orice alte funcii publice sau private, cu
excepia funciilor didactice din învmântul superior, precum
i a acelor de instruire din cadrul Institutului Naional al
Magistraturii i al colii Naionale de Grefieri.
Este instituit obligaia magistrailor de a declara pe
propria rspundere dac soul, rudele sau afinii pân la gradul
al IV-lea inclusiv, exercit o funcie sau desfoar o activitate
juridic ori activiti de investigare sau cercetare penal.
Magistraii sunt obligai, de asemenea, s fac o
declaraie autentic, pe propria rspundere, referitoare la
apartenena sau neapartenena ca agent sau colaborator al
organelor de securitate ca poliie politic.
Este instituit interdicia magistrailor de a fi lucrtori
operativi, inclusiv acoperii, informatori sau colaboratori ai
serviciilor de informaii.
În acest sens magistraii vor da o declaraie autentic,
pe proprie rspundere, sub sanciune penal, în fiecare an.
Alte interdicii privitoare la magistrai – judectori si
procurori – se refer la:
 desfurarea de activiti comerciale, direct sau prin
persoane interpuse,
 desfurarea de activiti cu caracter de arbitraj în
litigiile civile, comerciale sau de alt natur,
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 dobândirea calitii de asociat sau de membru în
organele de conducere, administrare sau control la
societi civile, societi comerciale, bnci, societi
de asigurarea, etc.,
 obinerea calitii de membru al unui grup de interes
economic.
Magistrailor le este interzis s fac parte din partide
sau formaiuni politice sau s desfoare ori s participe la
activiti cu caracter politic. Ei nu trebuie sa îi exprime, în
orice mod, convingerile politice.
Magistraii judectori i magistraii procurori nu trebuie
s îi exprime public opinia cu privire la procesele aflate în
desfurare sau cu privire la cauzele cu care a fost sesizat
parchetul.
Ei nu pot da consultaii în chestiuni litigioase, chiar
dac procesele respective se afl pe rolul altor instane sau
parchete decât acelea unde îi desfoar activitatea.
Exist i alte cauze de incompatibilitate, legate strict de
activitatea judiciar, referitoare în principal la magistrai.
Acestea sunt prevzute în codul de procedur penal:
 judectorii care sunt soi, rude sau afini între ei,
pân la gradul al IV-lea inclusiv, nu pot face parte
din acelai complet de judecat,
 judectorul care a luat parte la soluionarea unei
cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiai
cauze intr-o cale de atac sau la judecarea cauzei dup
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desfiinarea hotrârii cu trimitere în apel sau dup
casare cu trimitere în recurs,
 judectorul care si-a exprimat anterior prerea cu
privire la soluia care ar putea fi dat într-o cauz nu
mai poate participa la judecarea respectivei cauze
penale,
 judectorul este incompatibil dac: a pus în micare
aciunea penal sau a dispus trimiterea în judecat
ori a pus concluzii în calitate de procuror la instana
de judecat, a soluionat propunerea de arestare
preventiv sau de prelungire a arestrii preventive în
cursul urmririi penale, a fost reprezentant sau
aprtor al vreuneia din pari, a fost expert sau
martor, daca exist împrejurri din care rezult c
este interesat sub orice form, el, soul sau vreo rud
apropiat; dac soul, ruda sau afinul su pân la
gradul IV inclusiv a efectuat acte de urmrire penal,
a supravegheat urmrirea penal, a soluionat
propunerea de arestare preventiv ori de prelungire a
arestrii preventive, în cursul urmririi penale; dac
este so, rud sau afin, pân la gradul IV inclusiv cu
una dintre pri sau cu avocatul ori mandatarul
acesteia; dac exist dumnie între el, soul sau una
dintre rudele sale pana la gradul IV inclusiv i una
dintre pri, soul sau rudele acesteia pân la gradul
al III-lea inclusiv; dac a primit liberaliti de la una
dintre pri, avocatul sau mandatarul acesteia.
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 Judectorul este incompatibil de a participa la
judecarea unei cauze în cile de atac, atunci când
soul, ruda ori afinul sau pân la gradul IV inclusiv a
participat ca judector sau procuror, la judecarea
aceleiai cauze.
Cazurile de incompatibilitate menionate 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
soluionarea cauzei în prim instan nu poate pune concluzii la
judecarea aceleiai cauze penale în cile de atac.
Judectorul sau procurorul (magistratul) incompatibil
trebuie s declare preedintelui instanei sau procurorului
ierarhic superior c se obine de a participa la desfurarea
procesului penal. În mod obligatoriu magistratul va indica
cazul de incompatibilitate pe care se întemeiaz cererea de
abinere.
Dac magistratul
care se afl într-un caz de
incompatibilitate nu a fcut declaraie de abinere oricare dintre
prile din procesul penal îl poate recuza de îndat ce a luat la
cunotin de existena respectivului caz de incompatibilitate.
Analiza detaliat a cazurilor de incompatibilitate
precum i procedura abinerii i cea a recuzrii magistrailor nu
intr în preocuprile noastre, la redactarea acestei monografii 1.
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Ea poate fi studiata din orice tratat sau curs universitar de Drept procesual
penal publicat de renumii doctrinari din ara noastr
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Incompatibilitile i interdiciile privind pe magistrai
au rolul de a creiona statutul judectorilor i al procurorilor.
Instituirea incompatibilitilor i al interdiciilor are
menirea de a „acorda” magistrailor probitatea moral necesar
în vederea soluionrii cauzelor penale.
Icompatibilitile determin o manifestare obiectiv i
imparial a magistrailor în desfurarea activitilor judiciare.
Tot referitor la magistrai, la statutul acestora, trebuie
subliniat importana condiiilor de selecionare, a modului de
investire în funcie i asigurarea independenei i a
imparialitii prin statutul disciplinar al acestora1.
Cu privire la raporturile dintre cele dou categorii de
magistrai am fcut anumite precizri 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
judectoreasc, republicat, a reintrodus i a utilizat noiunea
de magistrat, Legile nr. 303/2004 privind statutul judectorilor
i procurorilor, republicat si Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciar, republicat, evit oarecum utilizarea
acestei noiuni.
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Aceste aspecte sunt pe larg dezbtute în lucrarea „Independena
judectorilor i garaniile ei juridice”. Bineîneles, chestiunile sunt tratate, în
special, cu referire la judectori.
2
A se vedea volumul „stat i cetean”, monografia „Puterea de stat în
România, autoritile publice”, (partea I), Bacu, 2007
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Reiterm unele argumente expuse în lucrri anterioare
pentru susinerea punctului de vedere materializat în existena
pe mai departe a „corpului magistrailor” .
În primul rând sunt prevederile constiuionale 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 constituionale, utilizeaz aceast noiune ( art. 14
alin (2) din lege).
În al treilea rând Legea nr. 303/2004 privind statutul
judectorilor i procurorilor, republicat, definete magistratura
în art. 1:” Magistratura reprezint o activitate judiciar
desfurat de judectori în scopul înfptuirii justiiei i de
procurori în scopul aprrii intereselor generale ale societii, a
ordinii de drept, precum i a drepturilor i libertilor
cetenilor”.
Credem c voina legiuitorului cu ocazia amendrii
Legilor 303/2004 i 304/2004 a fost aceea de a evidenia
particularitile i diferenele dintre statutul judectorilor i
respectiv statutul procurorilor.
Acest impuls a pornit chiar de la textele constituionale
care trateaz i reglementeaz distinct statutul procurorilor în
raport cu statutul judectorilor.
Nici pe departe legiuitorul nu a urmrit – cum au
apreciat unii doctrinari - suprimarea calitii de magistrat,
recunoscut atât judectorilor cât i procurorilor. De altfel, nu
ar fi fost posibil, noiunea fiind utilizat în legea fundamental
a rii noastre.
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§4. ORGANELE DE CERCETARE PENAL
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Art. 201 c.p.p. menioneaz în alin 2: „Organele de
cercetare penal sunt:
a) organele de cercetare ale poliiei judiciare;
b) organele de cercetare speciale.”
Ca organe de cercetare ale poliiei judiciare
funcioneaz lucrtori specializai din Ministerul Internelor i
Reformei Administrative, desemnai nominal de ministrul
internelor i reformei administrative, cu avizul conform al
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie.
Organele de cercetare ale poliiei judiciare îi
desfoar activitatea sub autoritatea procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
Retragerea avizului conform al procurorului general de
pe lâng Înalta Curte conduce la încetarea calitii de lucrtor
în cadrul poliiei judiciare.
Cercetarea penal se efectueaz de organele de
cercetare ale poliiei judiciare, pentru orice infraciune care nu
este dat în mod obligatoriu în competena altor organe de
cercetare penal.
Poliia judiciar este constituit din ofieri i ageni de
poliie, specializai în efectuarea activitilor de constatare a
infraciunilor, de strângere a datelor în vederea începerii
urmririi penale i de cercetare penal.
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Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt organizate
i funcioneaz în structura aparatului central al Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, în structura Inspectoratului
General al Poliiei Române, Inspectoratului General al Poliiei de
Frontier i a unitilor teritoriale ale acestora1.
Lucrtorii de poliie judiciar din structurile teritoriale
îi îndeplinesc atribuiile, în mod nemijlocit, sub autoritatea i
controlul prim-procurorilor parchetelor de pe lâng judectorii
i tribunale, corespunztor arondrii acestora.
Procurorii generali ai parchetelor de pe lâng curile de
apel îi exercit autoritatea i controlul nemijocit asupra
lucrtorilor de poliie judiciar din circumscripia curii de apel.
Procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie îi exercit autoritatea i controlul
direct sau prin procurori desemnai asupra organelor de poliie
judiciar din întregul teritoriu.
Art. 208 alin (1) c.p.p. menioneaz organele de
cercetare speciale. Acestea sunt urmtoarele:
1. ofierii anume desemnai de ctre comandanii
unitilor militare, pentru militarii în subordine .
Cercetarea poate fi efectuat i personal de ctre
comandani;
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A se vedea Legea nr. 364/2004 privind organizarea i funcionarea poliiei
judiciare (Monitorul Oficial, partea I, nr. 869/23.09.2004)
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2. ofierii anume desemnai de ctre efii comenduirilor
de garnizoan, pentru infraciunile svârite de
militari în afara unitilor militare. Cercetarea poate
fi efectuat i personal de efii comenduirilor de
garnizoan.
3. Ofierii anume desemnai de ctre comandanii
centrelor militare, pentru infraciunile de competena
instanelor militare, svârite de persoane civile în
legtur cu obligaiile lor militare. Cercetarea poate
fi efectuat i de ctre comandanii centrelor militare.
4. Ofierii poliiei de frontier anume desemnai pentru
infraciunile de frontier;
5. Cpitanii porturilor pentru infraciunile contra
siguranei navigaiei pe apa i contra disciplinei i
ordinii la bord, precum i pentru infraciunile de
serviciu sau în legtur cu serviciul, prevzute în
Codul Penal, svârite de personalul navigant al
marinei civile, dac fapta a pus sau ar fi putut pune
în pericol sigurana navei sau a navigaiei.
Organele de cercetare special prevzute la punctele 1-3
efectueaz în mod obligatoriu cercetarea penal.
Organele de cercetare penal joac un rol determinant
în descoperirea infraciunilor, identificarea i cercetarea
fptuitorilor .
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Ele încep urmrirea penal, administreaz probe în
dovedirea vinoviei, efectueaz acte procedurale (cercetarea la
faa locului, reconstituirea).
Poliitii care nu fac parte din organele de cercetare
penal ale poliiei judiciare au dreptul i obligaia de a efectua
acte de constatare a svâririi infraciunilor, încunotiinând
despre acest aspect imediat, procurorul sau organele de
cercetare ale poliiei judiciare, înaintându-le totodat actele de
constatare efectuate.
Se mai impune o precizare în legtur cu competena
organelor de cercetare penal speciale.
Organele de cercetare speciale penale militare sunt
singurele organe care au competen exclusiv în legtur cu
efectuarea cercetrii penale. Aa fiind, ofierii poliiei de
frontier i cpitanii porturilor, dei sunt organe de cercetare
penal speciale nu dispun de competena exclusiv de a efectua
cercetarea penal. în aceste cazuri cercetarea penal poate fi
efectuat i de ctre organele de cercetare ale poliiei judiciare,
(care sunt organe de cercetare penal de drept comun în raport
cu organele de cercetare penal speciale).
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cu organele de cercetare penal speciale).
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Este reglementat prin Ordonana de Urgen a
Guvernului nr. 43/20021, aprobat cu modificrile i
completrile aduse prin Legea nr. 503/20022.
Direcia Naional Anticorupie a luat fiin prin
reorganizarea Parchetului Naional Anticorupie.
Procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie conduce Direcia Naional
Anticorupie prin intermediul procurorului ef al acestei
direcii.
D.N.A este independent în raport cu instanele
judectoreti i parchetele de pe lâng acestea, precum i cu
celelalte autoriti publice, având urmtoarele atribuii:
 Efectuarea urmririi penale, în condiiile prevzute
de codul de procedur penal, de Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea
faptelor de corupie, pentru infraciunile prevzute de
aceasta i sunt în competena D.N.A;
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 Conduce, supravegheaz i coordoneaz actele de
cercetare penal, efectuate din dispoziiile
procurorului de ctre ofierii de poliie judiciar
aflai sub autoritatea exclusiv a procurorului ef al
DNA;
 Conduce supravegheaz i controleaz activitile cu
caracter tehnic ale urmririi penale, efectuate de
specialiti în domeniul economic, financiar, bancar,
vamal, informatic, precum i în alte domenii, numii
în cadrul DNA;
 Sesizeaz instanele judectoreti pentru luarea
msurilor prevzute de lege i pentru judecarea
cauzelor privind infraciunile prevzute de Legea
78/2000, cu modificrile ulterioare, infraciuni care
sunt în competena DNA;
 Particip, prin procurorii si, în condiiile legii, la
edinele de judecat;
 Exercit cile de atac împotriva hotrârilor
judectoreti;
 Studiaz cauzele care genereaz fenomenul corupiei
i elaboreaz propuneri pentru perfecionarea
legislaiei penale;
 Elaboreaz raportul anual al activitii DNA i
prezint acest raport ctre Consiliul Superior al
Magistraturii i ctre ministrul justiiei, nu mai
târziu de luna februarie a anului urmtor. Ministrul
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justiiei va prezenta Parlamentului României
concluziile asupra raportului de activitate a DNA;
 Constituie i actualizeaz baza de date în domeniul
faptelor de corupie;
 Exercit alte atribuii prevzute de lege.
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Direcia Naionala Anticorupie este condus de un
procuror ef. Procurorul ef al DNA este asimilat primadjunctului procurorului general al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie.
Procurorul ef al DNA este ajutat de doi procurori efi
adjunci. Acetia sunt asimilai adjunctului procurorului
general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte.
DNA este organizat în secii conduse de procurori efi
secie, ajutai de procurori efi adjunci secie.
În cadrul DNA se pot înfiina servicii teritoriale,
servicii, birouri i alte compartimente de activitate, prin ordin
al procurorului ef al direciei.
Ofierii i agenii de poliie judiciar îi desfoar
activitatea în cadrul seciilor, serviciilor sau al altor
compartimente de activitate, fiind repartizai prin ordin al
procurorului ef al DNA.
În cadrul DNA funcioneaz poliia judiciar a direciei
aflat sub autoritatea exclusiv al procurorului ef al DNA.
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aflat sub autoritatea exclusiv al procurorului ef al DNA.
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Ofierii i agenii de poliie judiciar îi desfoar
activitatea sub directa conducere, supraveghere i control din
partea procurorului DNA. Ei sunt detaai în interesul
serviciului, pentru o perioad de 6 ani, cu posibilitatea
prelungirii detarii, dac poliistul i-a exprimat acordul.
Funcia de magistrat procuror, ofier de poliie judiciar
sau de specialist în cadrul DNA este incompatibil cu orice alt
funcie public sau privat, cu excepia funciilor didactice din
învmântul superior.
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În competena DNA intr infraciunile prevzute de
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i
completrile ulterioare, svârite în una din urmtoarele
condiii:
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 activitii unei autoriti publice,
instituii publice ori oricrei alte persoane juridice,
ori dac valoarea sumei sau a bunului care formeaz
obiectul infraciunii de corupie este mai mare decât
echivalentul în lei a 10.000 euro;
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echivalentul în lei a 10.000 euro;
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b) dac, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de
gravitatea perturbrii aduse unei autoriti publice,
instituii publice sau oricrei alte persoane juridice ori
de valoarea sumei sau a bunului care formeaz obiectul
infraciunii de corupie, sunt comise de ctre: deputai,
senatori, membrii ai guvernului, secretari de stat, ori
subsecretari de stat i asimilai ai acestora, consilieri ai
minitrilor, judectorii Înaltei Curi de Casaie i
Justiie i ai Curii Constituionale, ceilali judectori i
procurori, membrii ai Consiliului Superior al
Magistraturii, preedintele Consiliului Legislativ i
lociitorul acestuia, avocatul poporului i adjuncii si,
consilierii prezideniali i consilierii de stat din cadrul
Administraiei Prezideniale, consilierii de stat ai
primului-ministru, membrii i controlorii financiari ai
Curii de Conturi i ai camerelor judeene de conturi,
guvernatorul, prim-viceguvernatorul i viceguvernatorul
Bncii Naionale a României, preedintele i
vicepreedintele Consiliului Concurenei, ofieri,
amirali, generali i mareali, ofieri de poliie, preedinii
i vicepreedinii consiliilor judeene, primarul general
i viceprimarul municipiului Bucureti, primarii i
viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti,
primarii i viceprimarii municipiilor, consilierii
judeeni, prefecii i subprefecii, conductorii
autoritilor i instituiilor publice centrale i locale
i persoanele cu funcii de control din cadrul
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acestora, cu excepia conductorilor autoritilor i
instituiilor publice de la nivelul oraelor i
comunelor i a peroanelor cu funcii de control din
cadrul acestora; avocaii, comisarii Grzii
Financiare, personalul vamal, persoanele care dein
funcii de conducere de la director, inclusiv, în
cadrul regiilor autonome de interes naional, al
companiilor i societilor naionale, al bncilor i
societilor comerciale la care statul este acionar
majoritar, al instituiilor publice care au atribuii în
procesul de privatizare i al unitilor centrale
financiar-bancare, persoanele prevzute la art 8¹ din
Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare, lichidatorii judiciari, executorii Autoritii
pentru valorificarea activelor statutului.
Infraciunile împotriva intereselor financiare ale
Comunitilor Europene sunt de competena DNA.
Aceast direcie este competent s efectueze urmrirea
penal, dac s-a cauzat o pagub material mai mare decât
echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infraciunilor
prevzute de art. 215 alin (1),(2),(3) i (5), art.
246,247,248,248¹, din codul penal, al infraciunilor prevzute
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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Urmrirea penal pentru infraciunile prevzute în
ultimele dou alineate se efectueaz în mod obligatoriu, de
ctre procurorii din cadrul DNA.
Dac infraiunile precizate au fost svârite de militari
activi urmrirea penal se efectueaz, în mod obligatoriu, de
ctre procurori militari din cadrul DNA, indiferent de gradul
militar deinut de persoanele fizice cercetate.
Infraciunile prevzute de Legea nr. 78/2000 care nu
sunt de competena DNA sunt de competena parchetelor de pe
lâng instanele judectoreti.
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Direcia de investigare a infraciunilor de criminalitate
i terorism a fost înfiinat prin Legea nr. 508/20041.
Ea reprezint o structur specializat din cadrul
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
Direcia de investigaii a infraciunilor 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 urmtoarele atribuii:
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 efectueaz urmrirea penal pentru infraciunile date
în competena sa;
 conduce, supravegheaz i controleaz actele de
cercetare penal îndeplinite din dispoziia
procurorului de ctre ofierii i agenii de poliie
judiciar aflai în coordonarea DIICOT;
 studiaz cauzele care genereaz svârirea
infraciunilor de criminalitate organizat, trafic de
droguri, macrocriminalitate economico-financiar,
criminalitate informatic i terorism, precum i
condiiile care le favorizeaz, elaborând propuneri în
vederea eliminrii acestora i pentru perfecionarea
legislaiei penale în domeniu;
 constituie i actualizeaz baze de date vizând
infraciunile date în competena DIICOT;
 îndeplinete i alte atribuiuni prevzute de lege.
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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 criminalitii organizate;
 Serviciul de combatere a traficului de droguri;
 Serviciul de combatere a macrocriminalitii
economico-financiare;
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 Serviciul de combatere a criminalitii informatice;
 Serviciul de combatere a infraciunilor 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 condiiilor
care favorizeaz svârirea infraciunilor de criminalitate
organizat i terorism.
La nivelul parchetelor de pe lâng curile de apel
funcioneaz servicii ale DIICOT, iar la nivelul parchetelor de
pe lâng tribunale funcioneaz 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 su, procurorului ef al
DIICOT.
Ministrul internelor i al reformei administrative, cu
avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe
lâng ICCJ desemneaz ofierii i agenii de poliie judiciar
care desfoar activitatea sub coordonarea DIICOT.
Ofierii i agenii de poliie judiciar astfel desemnai
efectueaz actele de cercetare penal dispuse de procurorii
DIICOT.
Funcia de magistrat procuror în cadrul DIICOT este
incompatibil cu orice alt funcie public sau privat, cu
excepia funciilor didactice din învmântul superior.
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De competena DIICOT sunt urmtoarele infraciuni
prevzute în codul penal i în legi speciale, cu excepia celor
date în competena 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., infraciuni contra siguranei statului prevzute în titlul I
din partea special a c.p. i cele prevzute în legi speciale,
Legea 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
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
infraciunile sunt svârite de persoane fizice care aparin unor
grupuri infracionale organizate, OUG. nr 112/2001 privind
sancionarea unor fapte svârite în afara teritoriului rii de
cetenii români, aprobat prin Legea nr. 252/2002, dac
infraciunile sunt svârite de persoane fizice aparinând unor
grupri infracionale organizate, Legea nr. 141/1997 privind
Codul Vamal al României, dac infraciunile sunt svârite de
persoane fizice aparinând unor grupuri infracionale
organizate, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, Legea nr. 143/2000 privind
prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de
droguri, Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al
precursorilor folosii la fabricarea ilicit de droguri, Legea nr.
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2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i organe
umane, dac infraciunile sunt svârite de persoane care
aparin unor grupuri infracionale organizate, Legea nr.
111/1996 privind desfurarea în siguran a activitilor
nucleare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea
terorismului, Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei în exercitarea demnitii publice, titlul III privitor la criminalitatea informatic, Legea nr.
365/2002 privind comerul electronic, infraciunile prevzute
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
piaa de capital i infraciunile în domeniul proprietii
intelectuale i industriale, dac sunt svârite de persoane care
aparin unor grupuri infracionale organizate sau unor asociaii
ori grupri constituite în scopul svâririi de infraciuni.
Dac infraciunile menionate anterior sunt svârite de
militari activi cercetarea i urmrirea penal se efectueaz de
Parchetul Militar i sunt judecate în instana militar competent.
Legea se refer, de asemenea, la anumite condiii de
comitere a infraciunilor care atrag competena unitii centrale
a DIICOT:
 Dac prin activitatea lor au aptitudinea de a aduce
atingere siguranei naionale a României;
 Dac activitatea infracional s-a desfurat ori s-a
produs rezultatul în circumscripia a cel puin doua
curi 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 relaiilor sociale la nivelul
colectivitii.
Urmtoarele infraciuni sunt de competena serviciilor
teritoriale ale DIICOT:
 Infraciunile contra securitii statului prevzute în
titlul I din partea special a Codului penal;
 Infraciunile prevzute de Legea nr. 535/2004;
 Infraciunile analizate iniial la competena acestei
direcii, svârite de persoanele care aparin unor
grupuri infracionale organizate sau unor asociaii
sau grupri constituite în scopul svâririi de
infraciuni, dac activitatea infracional s-a
desfurat sau i-a produs rezultatul pe teritoriul mai
multor judee din circumscripia aceleiai curi de
apel ori s-a cauzat o paguba mai mare decât
echivalentul în lei a 500.000 euro. Toate celelalte
infraciuni precizate la competena DIICOT revin
pentru efectuarea urmririi penale birourilor
teritoriale.
Urmrirea penal se efectueaz în mod obligatoriu de
procurorul specializat DIICOT pentru infraciunile date de lege
în competena acestei direcii.
Dac infraciunile sunt svârite asupra minorilor sau
de ctre minori, urmrirea penal se efectueaz de ctre
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procurori din cadrul DIICOT anume desemnai de ctre
procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie.





procurori din cadrul DIICOT anume desemnai de ctre
procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie.





În cadrul acestui capitol am încercat s analizm
organele judiciare penale: instanele judectoreti, Ministerul
Public, organele de cercetare penal. Am fcut unele referiri la
corpul magistrailor din România.
În mod inevitabil ne-am ocupat de cele doua direcii din
Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie:
Direcia Naional Anticorupie (DNA) i Direcia de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism (DIICOT).
Înfiinarea acestor direcii are menirea de a contracara,
în mod eficient, activitatea cu caracter infracional în domeniul
corupiei i a crimei organizate.
Cele dou instituii – DNA i DIICOT - structuri
integrate în cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie, i-au dovedit i îi dovedesc eficiena,
confirmând raionamentele avute în vedere la momentul
înfiinrii lor.
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Casaie i Justiie, i-au dovedit i îi dovedesc eficiena,
confirmând raionamentele avute în vedere la momentul
înfiinrii lor.
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CAPITOLUL III.

CAPITOLUL III.

PRILE ÎN PROCESUL PENAL

PRILE ÎN PROCESUL PENAL

Pe lâng subiecii oficiali - magistrai i organe de
cercetare penal - în cadrul procesului penal particip i alte
subiecte de drept, persoane fizice i persoane juridice,
denumite în doctrin subieci particulari principali.
Subiecii particulari principali poart denumirea de pri
în procesul penal.
Prile în procesul penal sunt acele subiecte de drept, fie
persoane juridice, fie persoane fizice, care au propriile interese
în soluionarea cauzei penale.
Prile în procesul penal sunt titulare de drepturi i
obligaii cu caracter procesual, care îi au fundamentul în
exercitarea aciunii penale i eventual în exercitarea aciunii
civile, în cadrul procesului penal.
Dac Codul de procedur civil nu definete prile din
cadrul procesului civil, Codul de procedur penal
nominalizeaz i definete fiecare parte din procesul penal.
Astfel, art. 23 din c.p.p. precizeaz: „persoana
împotriva creia s-a pus în micare aciunea penal este parte în
procesul penal i se numete inculpat”.
Art. 24 din c.p.p. are urmtorul coninut:
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„(1) Persoana care a suferit prin fapta penal o
vtmare fizic, moral sau material, dac particip în
procesul penal se numete parte vtmat.
(2) Persoana vtmat care solicit aciunea civil în
cadrul procesului penal se numete parte civil.
(3) Persoana chemat în procesul penal s rspund
potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta
învinuitului sau inculpatului, se numete parte responsabil
civilmente.”
Din lectura celor dou texte legale, anterior menionate,
rezult c în procesul penal avem urmtoarele pri: inculpatul,
partea vtmat, partea civil i partea responsabil civilmente.
Aceste pri acioneaz astfel: inculpatul i partea
vtmat în latura penal a procesului penal respectiv
inculpatul, partea civil i dac este cazul partea responsabil
civilmente, în latura civil a procesului penal.
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vtmat 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

§1. INCULPATUL

Subiectul de drept, persoan fizic sau persoan
juridic, care a svârit o infraciune poart în dreptul procesual
penal, trei denumiri distincte, în raport de momentul
desfurrii procesului penal.
Fptuitor – este acea persoan fa de care nu s-a
început urmrirea penal i nici nu s-a pus în micare aciunea
penal, dar în raport cu care organele de urmrire penal
desfoar activiti de verificare a sesizrii i de strângere a

Subiectul de drept, persoan fizic sau persoan
juridic, care a svârit o infraciune poart în dreptul procesual
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desfoar activiti de verificare a sesizrii i de strângere a
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probelor: acte premergtoare efectuate în vederea începerii
urmririi penale (art. 224 c.p.p.); acte încheiate de organele de
constatare sau cele încheiate de comandanii de nave i
aeronave, precum i de agenii de poliie de frontier (art. 214
c.p.p., art. 215 c.p.p.); acte desfurate de organul de urmrire
penal în cazul svâririi unei infraciuni flagrante (art. 465
c.p.p.).
Învinuit – este acea persoan fa de care a fost
început urmrirea penal.
Art. 229 c.p.p. prevede: „Persoana fa de care se
efectueaz urmrirea penal se numete învinuit cât timp nu a
fost pus în micare aciunea penal împotriva sa .”
Nici fptuitorul nici învinuitul nu sunt pri în procesul
penal. Totui, învinuitul este subiect procesual: el are drepturi
i obligaii prevzute de normele procesuale penale în vigoare.
Învinuitul poate fi arestat în cursul urmririi penale
pentru o perioad de maxim 10 zile la propunerea motivat a
procurorului, de ctre judector (art. 146 c.p.p. raportat la art.
233 c.p.p.).
De asemenea, învinuitul poate fi arestat la instana de
judecat conform prevederilor art. 147 c.p.p.
De regul, persoanele care au svârit o infraciune i
sunt cercetate penal au calitatea de învinuii.
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În literatura juridic de specialitate s-a exprimat opinia
potrivit creia s-ar impune renunarea la calitatea de învinuit i
au fost expuse argumente în favoarea acestei teze1.
Inculpat – este acea persoan împotriva creia s-a pus
în micare aciunea 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 obligaii bine
determinate în cadrul procesului penal. El are aptitudinea de a
propune administrarea de probe, poate formula diverse cereri,
poate ridica excepii, are aptitudinea de a utiliza cile de atac,
este obligat s se prezinte în faa organelor de urmrire penal,
este obligat s accepte msurile preventive luate împotriva sa,
etc.
Reinem c învinuitul capt calitatea de inculpat în
momentul punerii în micare a aciunii penale.
Punerea în micare a aciunii penale se realizeaz:
 Prin ordonana procurorului de punere în micare a
aciunii penale;
 Prin rechizitoriu, care constituie i actul de sesizare a
instanei de judecat penale;
 Prin declaraia realizat oral de procuror cu ocazia
extinderii procesului penal pentru alte fapte;
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Ion Neagu, Tratat de procedur penal, Editura Pro, Bucureti, 1997, pg.
103-106; Petre Buneci, Drept procesual penal, Editura Pinguin Book,
Bucureti, 2004, pg. 69-70.

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

60

60

 Prin încheierea instanei de judecat în cazul
extinderii procesului penal pentru alte fapte, dac
procurorul nu particip la judecat;
 La plângerea prealabil a persoanei vtmate, 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
aciunii penale, când inculaptul este condamnat sau, dup caz,
achitat.

 Prin încheierea instanei de judecat în cazul
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 La plângerea prealabil a persoanei vtmate, dac
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achitat.

DECLARAIILE ÎNVINUITULUI SAU ALE
INCULPATULUI

DECLARAIILE ÎNVINUITULUI SAU ALE
INCULPATULUI

Declaraiile învinuitului sau ale inculpatului reprezint
unul din mijloacele de prob prin care se relev situaia de fapt.
Ele pot servi la aflarea adevrului în procesul penal.
Învinuitul sau inculpatul au dreptul de a da declaraii.
Declaraiile date contribuie în mod efectiv la exercitarea
dreptului la aprare de ctre învinuit sau inculpat.
Învinuitul sau inculpatul trebuie s fie ascultat de ctre
organul judiciar penal.
În faza de urmrire penal învinuitul este ascultat cu
ocazia începerii urmririi penale (art. 70 alin 2 si alin 3),
înainte de terminarea cercetrii penale (art. 255 c.p.p.), cu
ocazia prezentrii materialului de ctre procuror (art. 257
c.p.p.).

Declaraiile învinuitului sau ale inculpatului reprezint
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Învinuitul sau inculpatul au dreptul de a da declaraii.
Declaraiile date contribuie în mod efectiv la exercitarea
dreptului la aprare de ctre învinuit sau inculpat.
Învinuitul sau inculpatul trebuie s fie ascultat de ctre
organul judiciar penal.
În faza de urmrire penal învinuitul este ascultat cu
ocazia începerii urmririi penale (art. 70 alin 2 si alin 3),
înainte de terminarea cercetrii penale (art. 255 c.p.p.), cu
ocazia prezentrii materialului de ctre procuror (art. 257
c.p.p.).
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Inculpatul este ascultat cu ocazia lurii msurii arestrii
preventive, a prelungirii acestei msuri (art. 148 – 150 c.p.p.,
art. 159 c.p.p.) i cu ocazia prezentrii materialului de urmrire
penal (art. 250-254 c.p.p.).
În faza de judecat, inculpatul este ascultat (audiat)
dup citirea actului de sesizare al instanei de judecat (art. 323
c.p.p.), cu ocazia punerii în discuia prilor i a procurorului a
schimbrii încadrrii juridice (art. 334 c.p.p.), cu prilejul
extinderii aciunii penale (art. 335 alin 3 c.p.p.), cu ocazia
acordrii ultimului cuvânt al inculpatului (art. 341 c.p.p.) i cu
prilejul audierii inculpatului în cile 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 declaraie, acest aspect poate determina nulitatea actelor
procedurale efectuate, întrucât învinuitului sau inculpatului,
dup caz, i-a fost înclcat dreptul la aprare.
Procedura de ascultare include trei momente
importante: momentul procedurii prealabile, momentul
obinerii declaraiei i momentul punerii de întrebri relative la
fapta svârit.
Astfel, învinuitul sau inculpatul, înainte de a fi ascultat
este întrebat cu privire la nume, prenume, data, locul naterii,
cetenie, studii, loc de munc, etc.
Acestuia i se aduce la cunotin fapta care formeaz
obiectul cauzei, încadrarea juridic a faptei, dreptul de a nu da
nici o declaraie, punându-i-se în vedere c tot ce declar poate
fi folosit împotriva sa.
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prilejul audierii inculpatului în cile 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 declaraie, acest aspect poate determina nulitatea actelor
procedurale efectuate, întrucât învinuitului sau inculpatului,
dup caz, i-a fost înclcat dreptul la aprare.
Procedura de ascultare include trei momente
importante: momentul procedurii prealabile, momentul
obinerii declaraiei i momentul punerii de întrebri relative la
fapta svârit.
Astfel, învinuitul sau inculpatul, înainte de a fi ascultat
este întrebat cu privire la nume, prenume, data, locul naterii,
cetenie, studii, loc de munc, etc.
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obiectul cauzei, încadrarea juridic a faptei, dreptul de a nu da
nici o declaraie, 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 lsat
s declare tot ce tie privitor la cauz.
Dup ce declaraia a fost dat organul judiciar penal
poate pune întrebri cu privire la fapta svârit i cu privire la
învinuirea adus.
Declaraiile date de învinuit sau inculpat sunt
consemnate în scris. În fiecare declaraie se va indica ora
începerii i ora încheierii ascultrii. Declaraia se citete
învinuitului sau inculpatului de ctre organul judiciar penal sau
i se d s o citeasc.
Ulterior, dac este de acord cu coninutul declaraiei,
cel audiat o semneaz pe fiecare pagin i la sfârit.
Declaraia scris este semnat de organul de urmrire
penal sau de preedintele completului de judecat i de
grefier.
Interpretul, de asemenea, semneaz declaraia dac
aceasta a fost luat prin intermediul su.
În cazul în care învinuitul sau inculpatul se afl în
imposibilitate de a se prezenta în vederea audierii, organul de
urmrire penal sau instana de judecat procedeaz la
ascultarea acestuia la locul unde se afl.
Valoarea probatorie a declaraiilor învinuitului sau ale
inculpatului rezult din faptul c ele pot servi la aflarea
adevrului numai dac se coroboreaz cu fapte i împrejurri
ce rezult din ansamblul probelor administrate în cauz.
De principiu, aceste declaraii 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 cazul în care învinuitul sau inculpatul se afl în
imposibilitate de a se prezenta în vederea audierii, organul de
urmrire penal sau instana de judecat procedeaz la
ascultarea acestuia la locul unde se afl.
Valoarea probatorie a declaraiilor învinuitului sau ale
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În acest sens, considerm c în ipoteza în care
inculpatul a adoptat o poziie constant de recunoatere a faptei
comise, atât în faza de urmrire penal cât i în faza de
judecat, dar declaraiile sale nu se coroboreaz cu celelalte
probe administrate în cauz, sau mai corect nu se coroboreaz
cu nici una din celelalte probe, soluia adoptat de instana de
judecat trebuie s fie de achitare a inculpatului.
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§2. PARTEA VTMAT
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Art. 24 alin 1 din c.p.p. dispune: „ Persoana care a
suferit prin fapta penal o vtmare fizic, moral sau
material, dac particip în procesul penal, se numete parte
vtmat”.
Organul de urmrire penal respectiv instana de
judecat sunt obligate s cheme persoana care a suferit
vtmarea, ca urmare a svâririi infraciunii, pentru a o
asculta.
Persoanei vtmate i se aduce la cunotin faptul c
poate participa în proces ca parte vtmat, iar dac a suferit
prejudicii materiale sau un prejudiciu moral, i se comunic
faptul c se poate constitui parte civil.
Persoanei vtmate, prin svârirea infraciunii i se
atrage atenia c declaraia de participare în proces ca parte
vtmat sau de constituire ca parte civil se poate face oricând
în cursul urmririi penale, iar în faa primei instane de
judecat, pân în momentul citirii actului de sesizare.

Art. 24 alin 1 din c.p.p. dispune: „ Persoana care a
suferit prin fapta penal o vtmare fizic, moral sau
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judecat, pân în momentul citirii actului de sesizare.
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În aceste condiii se pune întrebarea dac persoana
vtmat dobândete sau nu, în mod automat, i calitatea de
persoan vtmat.
Suntem de prere c persoana vtmat nu dobândete
de drept, automat, calitatea de parte vtmat. Tocmai din acest
motiv organul judiciar penal trebuie s-i pun în vedere c
poate participa în procesul penal, în calitate de parte vtmat.
Aceasta, cu atât mai mult cu cât persoana vtmat care
nu particip în procesul penal în calitate de parte vtmat
poate fi audiat ca martor.
Participarea în procesul penal a prii vtmate
constituie un drept procesual cu caracter stric personal.
O situaie deosebit se întâlnete în cazul infraciunilor
pentru care punerea în micare a aciunii penale se realizeaz
numai la plângerea prealabil a persoanei vtmate.
Aa fiind, art. 279 c.p.p. indic în mod expres,
necesitatea existenei unei manifestri de voin exprimat de
persoana vtmat în scopul declanrii procesului penal.
Fiind o aciune public-privat, în lipsa unei astfel de
manifestri exprese a persoanei vtmate nu se declaneaz
procesul penal.
Dac procesul penal a fost deja declanat aciunea
penal nu se mai poate exercita, în cazul în care partea
vtmat îi retrage plângerea prealabil sau când partea
vtmat se împac cu inculpatul.
În cazul infraciunilor pentru care punerea în micare a
aciunii penale se face la plângere prealabil a persoanei
vtmate apreciem c în momentul depunerii plângerii
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penal nu se mai poate exercita, în cazul în care partea
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aciunii penale se face la plângere prealabil a persoanei
vtmate 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 vtmat dobândete calitatea de parte
vtmat.
Manifestarea de voin exprimat în sensul declanrii
procesului penal, implic i dobândirea calitii de parte
vtmat de ctre persoana vtmat prin fapta penal.
Exist posibilitatea ca partea vtmat s fie
reprezentat în procesul penal de un mandatar sau procurator,
în temeiul reprezentrii convenionale.
De asemenea, în anumite situaii, partea vtmat este
reprezentat de ctre reprezentantul su legal. Este vorba
desigur, de reprezentarea legal1 .
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MODALITI SPECIALE DE ASCULTARE
A PRII VTMATE

MODALITI SPECIALE DE ASCULTARE
A PRII VTMATE

În cazul în care poate fi periclitat viaa, integritatea
corporal sau libertatea prii vtmate ori a rudelor apropiate
ale acesteia, procurorul sau instana de judecat poate
încuviina ca aceasta s fie ascult fr a fi prezent fizic la
locul unde se afl organul judiciar penal, prin intermediul
mijloacelor tehnice.
Partea vtmat poate fi ascultat prin intermediul unei
reele video i audio.
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corporal sau libertatea prii vtmate ori a rudelor apropiate
ale acesteia, procurorul sau instana de judecat poate
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mijloacelor tehnice.
Partea vtmat poate fi ascultat prin intermediul unei
reele video i audio.

1

1

A se vedea capitolul I al lucrrii „Chestiuni preliminarii”
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Declaraiile sunt înregistrate prin mijloace tehnice i se
redau în form scris . suportul pe care s-a înregistrat declaraia
prii vtmate în original, sigilat cu sigiliul parchetului sau al
instanei de judecat, se pstreaz la sediul respectivului organ
judiciar.
Organul judiciar penal – procuror sau instan de
judecat - poate dispune i protejarea deplasrilor prii
vtmate în sensul supravegherii domiciliului sau reedinei
acesteia i a însoirii prii vtmate la sediul organului judiciar
penal i respectiv la domiciliu.
Protejarea se realizeaz, în materialitatea sa, de
organele poliiei.
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redau în form scris . suportul pe care s-a înregistrat declaraia
prii vtmate în original, sigilat cu sigiliul parchetului sau al
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judiciar.
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judecat - poate dispune i protejarea deplasrilor prii
vtmate în sensul supravegherii domiciliului sau reedinei
acesteia i a însoirii prii vtmate la sediul organului judiciar
penal i respectiv la domiciliu.
Protejarea se realizeaz, în materialitatea sa, de
organele poliiei.

§3. PARTEA CIVIL
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Art. 24 alin 2 c.p.p. prevede urmtoarele: „persoana
vtmat care exercit aciunea civil în cadrul procesului
penal se numete parte civil”.
Organul de urmrire penal sau instana de judecat au
obligaia s cheme în vederea ascultrii persoana care a suferit
o vtmare prin infraciune.
Înainte de a fi ascultat, persoanei vtmate 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 vtmate i se pune în vedere, de asemenea, c
se poate constitui parte civil în tot cursul urmririi penale, iar
în faa instanei de judecat, pân la citirea actului de sesizare.

Art. 24 alin 2 c.p.p. prevede urmtoarele: „persoana
vtmat care exercit aciunea civil în cadrul procesului
penal se numete parte civil”.
Organul de urmrire penal sau instana de judecat au
obligaia s cheme în vederea ascultrii persoana care a suferit
o vtmare prin infraciune.
Înainte de a fi ascultat, persoanei vtmate 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 vtmate i se pune în vedere, de asemenea, c
se poate constitui parte civil în tot cursul urmririi penale, iar
în faa instanei de judecat, pân la citirea actului de sesizare.
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Prin constituirea de parte civil se altur aciunii
penale în cadrul procesului penal.
În cadrul procesului penal, aciunea civil are ca obiect
tragerea la rspundere civil a inculpatului i, eventual, a prii
responsabile civilmente.
Persoana vtmat prin infraciune se poate constitui
parte civil pstrând totodat i calitatea de parte vtmat în
procesul penal.
Aciunea civil este guvernat de principiul
disponibilitii, ca atare persoana vtmat are dreptul s o
promoveze (prin constituirea de parte civil) precum i dreptul
de a renuna la aciune (renunarea la calitatea de parte civil).
Cu privire la modalitile speciale de ascultare a prii
civile acestea sunt identice cu modalitile de ascultare a prii
vtmate.
Reinem c ascultarea prii civile ca de altfel i a prii
vtmate, se realizeaz în acelai mod în care se procedeaz la
ascultarea învinuitului sau inculpatului.
Partea civil are dreptul de a propune administrarea de
material probator în dovedirea preteniilor de natur material
i a cuantumului acestora, are dreptul de a exercita cile de atac
prevzute de lege.
Partea civil poate fi reprezentat în procesul penal în
acelai mod în care poate fi reprezentat i partea vtmat.
În legtur cu disponibilitatea aciunii civile o precizare
se mai impune: în art. 17 c.p.p. legiuitorul a menionat cazurile
în care aciunea civil se pornete i se exercit din oficiu:
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prevzute de lege.
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se mai impune: în art. 17 c.p.p. legiuitorul a menionat cazurile
în care aciunea civil se pornete i se exercit din oficiu:
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 Când persoana fizic vtmat este o persoan
fr capacitate de exerciiu - minor sub 14 ani
sau alienat ori debil mintal pus sub interdicie
prin hotrâre judectoreasc;
 Când persoana fizic vtmat prin fapta penal
dispune de o capacitate restrâns de exerciiu.
Este vorba de minorii care au vârsta cuprins
între 14 i 18 ani.
Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciiu sau
cu capacitate de exerciiu restrâns beneficiaz de o
reprezentare legal.
Pentru persoanele fizice lipsite de capacitate de
exerciiu actele juridice, inclusiv cele cu caracter procesual pot
fi îndeplinite de reprezentanii si legali.
Pentru persoanele fizice cu capacitate de exerciiu
restrâns trebuie s reinem c acestea au aptitudinea de a
încheia acte juridice, inclusiv de a se manifesta prin acte
procesuale, dar numai cu încuviinarea reprezentantului su
legal.
Legea instituie obligativitatea pentru instana de
judecat de a se pronuna din oficiu asupra reparrii pagubei,
de natur material sau moral, chiar dac persoana vtmat
nu este constituit parte civil în procesul penal.
De asemenea, art. 348 c.p.p. dispune c instana, chiar
dac nu exist constituit parte civil, se pronun asupra
reparrii prejudiciului material i moral în cazurile prevzute
de art. 17 c.p.p. iar în celelalte cazuri numai cu privire la:
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sau alienat ori debil mintal pus sub interdicie
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reprezentare legal.
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exerciiu actele juridice, inclusiv cele cu caracter procesual pot
fi îndeplinite de reprezentanii si legali.
Pentru persoanele fizice cu capacitate de exerciiu
restrâns trebuie s reinem c acestea au aptitudinea de a
încheia acte juridice, inclusiv de a se manifesta prin acte
procesuale, dar numai cu încuviinarea reprezentantului su
legal.
Legea instituie obligativitatea pentru instana de
judecat de a se pronuna din oficiu asupra reparrii pagubei,
de natur material sau moral, chiar dac persoana vtmat
nu este constituit parte civil în procesul penal.
De asemenea, art. 348 c.p.p. dispune c instana, chiar
dac nu exist constituit parte civil, se pronun asupra
reparrii prejudiciului material i moral în cazurile prevzute
de art. 17 c.p.p. iar în celelalte cazuri numai cu privire la:
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restituirea total sau parial a unui înscris i pentru restabilirea
situaiei anterioare svâririi infraciunii.
În aceste trei situaii instana de judecat penal este
obligat s se pronune din oficiu, chiar dac persoana
vtmat nu s-a constituit parte civil, dei aceasta nu face
parte din categoria persoanelor fizice expres prevzute de art.
17 c.p.p., adic este o persoan fizic cu capacitate de exerciiu
deplin sau de o persoan juridic.
Situaiile prevzute de art. 17 c.p.p. i respectiv de art.
348 c.p.p. constituie excepii de la regula disponibilitii
aciunii civile exercitate în procesul penal.
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Art. 24 alin 3 c.p.p. prevede urmtoarele: „persoana
chemat în procesul penal s rspund, potrivit legii civile,
pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau
inculpatului se numete 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 insolvabiliti a
autorului faptei penale.
Calitatea procesual de parte responsabil civilmente
implic instituirea rspunderii civile a unei alte persoane decât
autorul faptei ilicite generatoare de prejudicii.
Din punct de vedere procedural reinem c declaraiile
prii responsabile civilmente fcute în cursul procesului penal
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au aptitudinea de a servi la aflarea adevrului, în msura în care
acestea se coroboreaz cu situaia de fapt rezultat din
ansamblul materialului probator administrat în cauz.
Organul judiciar penal, fie organul de urmrire penal,
fie instana de judecat, este obligat s cheme în vederea
ascultrii, partea responsabil civilmente.
Ascultarea prii responsabile civilmente se realizeaz,
în general, dup tipicul ascultrii învinuitului sau a
inculpatului, bineîneles, cu anumite particulariti.
Introducerea în procesul penal a persoanei responsabile
civilmente poate avea loc, la cerere sau din oficiu, atât în faza
de urmrire penal cât i în faa instanei de judecat pân la
citirea actului de sesizare.
Persoana responsabil civilmente poate interveni în
procesul penal pân la finalizarea cercetrii judectoreti la
prima instan de judecat, luând procedura din stadiul în care
se afla în momentul interveniei.
Legea recunoate prii responsabile civilmente toate
drepturile subiective cu caracter material i procesual prevzute
pentru inculpat.
În categoria juridic procesual de „parte responsabil
civilmente” sunt incluse subiectele de drept care rspund în
baza art. 1000 c.civ. acestea sunt considerate persoanele
responsabile civilmente de tip tradiional, clasic.
Totodat, literatura juridic procesual penal consider
c au calitatea de parte responsabil civilmente i subiectele de
drept chemate s rspund civil pentru fapta altuia, menionate
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în Legea nr. 22/196 (astfel cum a fost modificat prin Legea nr.
54/1994) privind angajarea gestionarilor.

în Legea nr. 22/196 (astfel cum a fost modificat prin Legea nr.
54/1994) privind angajarea gestionarilor.

PERSOANELE RESPONSABILE CIVILMENTE DE TIP
TRADIIONAL, MENIONATE ÎN DISPOZIIILE ART.
1000 DIN CODUL CIVIL ROMÂN
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Potrivit art. 1000 alin 1 din c.civ.: „suntem de asemenea
responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru
care suntem obligai a rspunde sau de lucrurile care sunt în
paza noastr.” În alineatele urmtoare din articolul menionat
sunt stabilite anumite cazuri limitative, în care un subiect de
drept este inut s rspund pentru prejudiciul generat de o alt
persoan.
Rspunderea civil delictual opereaz în mod
excepional, limitativ i în temeiul exclusiv al legii.
A) În primul rând legiuitorul reglementeaz
rspunderea prinilor pentru faptele copiilor minori care se
fundamenteaz pe o prezumie de culpabilitate a prinilor în
modul de cretere i educare a copiilor.
Aceast prezumie poate fi rsturnat dac prinii
dovedesc c au fost în imposibilitatea obiectiv de a împiedica
faptul prejudiciabil. În lipsa unei asemenea probaiuni prinii
vor rspunde în solidar, pentru pagubele cauzate de copiii lor.
Pentru angajarea acestei forme de rspundere civil
delictual indirect trebuie s fie îndeplinite, în mod cumulativ,
dou condiii:
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Pentru angajarea acestei forme de rspundere civil
delictual indirect trebuie s fie îndeplinite, în mod cumulativ,
dou condiii:
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 Copilul s fie minor;
 Copilul s aib locuina la prinii si.
Referitor la prima condiie, prevederile art. 1000 alin 2
c.civ. se aplic doar dac copii la data svâririi faptei erau
minori. Rspunderea prinilor este angajat indiferent dac
minorul este lipsit de capacitate de exerciiu (pân la 14 ani)
sau dac minorul dispune de capacitate de exerciiu restrâns
(intre 14-18 ani).
Referitor la a doua condiie, în literatura juridic civil
au fost date multiple interpretri, datorit faptului c nu
întotdeauna locuina minorului coincide cu domiciliul su
legal.
Art. 100 alin 1 din codul familiei prevede c minorul
locuiete cu prinii si, iar art. 14 alin 1 din decretul nr.
31/1954 privitor la persoanele fizice i la persoanele juridice
dispune: „ domiciliul minorului este la prinii si sau la acela
dintre prini la care locuiete în mod statornic”.
E totui posibil ca minorul s aib locuina la o ter
persoan, dei domiciliul su legal rmâne, pe mai departe, la
prinii si.
Dac domiciliul minorului nu coincide cu locuina sa
legal, în cazul rspunderii civile delictuale a prinilor se va
avea în vedere locuina nu domiciliu.
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E totui posibil ca minorul s aib locuina la o ter
persoan, dei domiciliul su legal rmâne, pe mai departe, la
prinii si.
Dac domiciliul minorului nu coincide cu locuina sa
legal, în cazul rspunderii civile delictuale a prinilor se va
avea în vedere locuina nu domiciliu.

B) A doua situaie de rspundere civila delictual
indirect pentru fapta altei persoane este rspunderea
comitenilor pentru faptele prepuilor în funciile ce li s-au
încuviinat.

B) A doua situaie de rspundere civila delictual
indirect pentru fapta altei persoane este rspunderea
comitenilor pentru faptele prepuilor în funciile ce li s-au
încuviinat.
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Aceast form de rspundere civil delictual indirect,
pentru fapta altei persoane, este reglementat în dispoziiile
art. 1000 alin 3 c.civ.
Literatura juridic civil i jurisprudena au „definit”
noiunile de comitent i prepus.
Elementul central, fundamental în definirea calitilor
de comitent i de prepus îl constituie raportul de prepuenie (de
subordonare) care trebuie s existe între cele doua persoane,
raport în virtutea cruia o persoan (comitentul) încredineaz
altei persoane (prepusul) anumite atribuii care trebuie s le
exercite în limitele funciei, a însrcinrii dat de comitent.
Comitentul are dreptul de a îndruma i obligaia de a
supraveghea i controla activitatea prepusului.
Raportul de prepuenie rezult, de principiu, dintr-un
contract de munc încheiat între comitent (angajator) i prepus
(angajat).
Exist i alte raporturi de prepuenie care nu izvorsc
din contractul de munc. Astfel, de exemplu, poate exista un
raport de prepuenie între coal i elev sau între printe i
copilul su.
Raportul de prepuenie se stabilete în funcie de faptul
existenei unei încredinri a unei funcii de ctre o persoan
ctre alt persoan, fapt ce creeaz raportul de subordonare a
prepusului fa de comitent.
Fundamentarea rspunderii comitentului are în vedere,
în principal, trei teze:
- întemeierea rspunderii comitenilor pe ideea unei
prezumii absolute de culp. Aceasta întrucât comitenii nu au
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înlturat posibilitatea producerii de ctre prepus a faptei ilicite
generatoare de prejudicii. Principalul neajuns al acestei teorii
const în imposibilitatea explicrii admisibilitii unei aciuni
în regres formulat de comitent în contradictoriu cu prepusul
su, în vederea recuperrii despgubirilor pltite victimei;
- întemeierea rspunderii comitenilor pe ideea de risc.
Întrucât comitentul beneficiaz în mod direct de rezultatele
activitii prepusului, trebuie s suporte, în mod firesc, i
eventualele pagube generate de prepusul su terelor persoane
cu ocazia exercitrii funciilor încredinate. i aceast teorie în
formele sale - risc de activitate i risc de profit - nu explic
aptitudinea comitentului de a se întoarce împotriva prepusului,
prin aciune în regres, prepus care pân la urm, este singurul
care trebuie s rspund;
- fundamentarea rspunderii comitenilor pe ideea de
garanie fa de victima prejudiciului este îmbriat de
majoritatea doctrinarilor i este larg acceptat de jurispruden.
Ideea de garanie justific atât dreptul victimei de a se
îndrepta împotriva comitentului pentru a fi despgubit, cât i
dreptul comitentului de a se întoarce cu aciune în regres
împotriva prepusului, în vederea recuperrii despgubirilor
achitate victimei.
Reinem c în legtur cu fundamentarea rspunderii
comitenilor pe ideea de garanie, în doctrina juridic civil sau conturat dou concepii: concepia garaniei obiective i
concepia garaniei subiective.
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concepia garaniei subiective.
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Aceasta din urm este acceptat, în ultimul timp, ca
temei al rspunderii civile delictuale a comitenilor pentru
faptele prepuilor.
Condiiile generale ale rspunderii comitenilor sunt
identice cu cele necesare pentru angajarea rspunderii 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
(vinovia) prepusului.
Condiiile speciale ale rspunderii comitenilor sunt,
existena raportului de prepuenie i prepusul s svâreasc
fapta în funciile încredinate.
Reglementarea rspunderii comitentului întemeiat pe
ideea de garanie acordat terelor persoane ofer posibilitatea
victimei de a urmri pentru recuperarea pagubei provocate, fie
pe comitent, fie pe prepus, fie pe comitent i prepus deodat
sau succesiv.
Dei rspunderea comitentului este fundamentat pe
ideea de garanie acordat de comitent terului prejudiciat,
comitentul nu este asimilat fidejusorului.
Comitentul nu poate invoca în raport cu victima
beneficiul de diviziune i nici beneficiul de discuiune.
Comitentul rspunde în mod similar cu prepusul, iar victima se
poate îndrepta direct împotriva comitentului dei prepusul este
solvabil.
Comitentul nu poate invoca beneficiul de discuiune
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.
Rspunderea comitenilor i prepuilor este o
rspundere solidar, întemeiat pe dispoziiile art. 1003 c.civ.,
potrivit creia: „când delictul sau cvasi-delictul este imputabil
mai multor persoane, aceste persoane sunt inute solidar pentru
despgubire”.
În raporturile dintre comitent i prepus, comitentul îi
poate recupera integral despgubirea pltit victimei, pe calea
unei aciuni de drept civil – aciunea în regres.
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C) A treia situaie de rspundere civil indirect, pentru
fapta altei persoane, este prevzut de art. 1000 alin 4 c.civ. i
se refer la rspunderea instituiilor pentru faptele elevilor i
meteugarilor pentru faptele ucenicilor.
Rspunderea profesorilor, învtorilor i meteugarilor
se întemeiaz pe o prezumie de culp a acestora pentru
neîndeplinirea în mod corespunztor a obligaiei de
supraveghere a elevilor i ucenicilor.
Prezumia de culp instituit este relativ i în
consecin, poate fi combtut de profesor, învtor sau
meteugar dac probeaz c nu a putut împiedica faptul
prejudiciabil.
Condiiile generale ale acestei forme de rspundere
pentru fapta altei persoane sunt identice cu condiiile generale
ale rspunderii civile delictuale pentru fapta proprie: fapta
ilicit generatoare de prejudiciu, prejudiciu, raportul de
cauzalitate între fapta ilicit i prejudiciul i culpa (vinovia).
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Condiiile speciale sunt urmtoarele:
 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
svârit în timpul cât elevul sau ucenicul se afla sub
supravegherea profesorului, învtorului sau
meteugarului.
Dac condiiile sunt îndeplinite, victima are dreptul s
acioneze în judecat fie pe profesor, învtor sau meteugar,
fie pe elev sau ucenic, în vederea recuperrii prejudiciului.
Dac profesorul, învtorul sau meteugarul a despgubit
victima pentru prejudiciul generat prin fapta elevului sau a
ucenicului, se poate îndrepta cu aciune în regres, fie împotriva
elevului sau ucenicului, fie împotriva prinilor acestuia.
În msura în care profesorul, învtorul sau
meteugarul este exonerat de rspundere, victima se poate
îndrepta împotriva elevului sau ucenicului sau împotriva
prinilor acestuia.
În acest caz, rspunderea prinilor are un caracter
subsidiar1.
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Pentru tratarea detaliat a subiectului rspunderii civile delictuale a se vedea:
C. Sttescu. Rspunderea civil delictual pentru faptele altei persoane,
Bucureti, 1984, C. Sttescu. C. Bîrsan, Tratat de drept civil. Teoria general a
obligaiilor, 1981, M. Eliescu, Rspunderea civil delictual, Bucureti, 1972.
Pentru tratarea monografic a rspunderii delictuale a comitenilor pentru
faptele prepuilor, a se vedea: V. S. Curpn, Rspunderea civil delictual a
comitenilor pentru faptele prepuilor, Bacu, 1999
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PERSOANELE RESPONSABILE CIVILEMENE
MENIONATE ÎN LEGEA NR. 22/1969
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Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor a fost
modificat prin Legea nr. 54/1994. În acest act normativ sunt
instituite cazuri speciale de rspundere civil delictual pentru
fapta altei persoane.
Sintetic, aceste cazuri se refer la urmtoarele categorii
de persoane:
- persoanele care îndeplinesc funcii de conducere,
precum i orice alte persoane care s-au fcut
vinovate de angajarea, trecerea sau meninerea în
funcie a unui gestionar fr respectarea condiiilor
legale de vârst, studii i stagiu i a dispoziiilor
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
hotrâre judectoreasc c au dobândit de la un
gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul public
i c le-au dobândit în afara obligaiilor de serviciu
ale gestionarului, cunoscând c acesta gestioneaz
astfel de bunuri (art. 34 din Legea nr. 22/1969);
- persoanele care au constituit garanie pentru
gestionar ( art. 10 i urmtoarele din Legea nr.
22/1969).
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79

79

Garantul rspunde în solidar cu gestionarul pentru
pagubele cauzate de acesta în gestiunea unitii: fiind o
explicaie a contractului de fidejusiune, garantul are o
rspundere subsidiar, cu caracter accesoriu. El poate invoca
beneficiul de discuiune.
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 infraciune, fr a se putea depi
cuantumul sumei garantate.
De asemenea, garanii nu vor putea fi obligai la plata
prejudiciilor produse în gestiune pân la data încheierii
contractului de garanie.
Dac paguba generat direct prin svârirea infraciunii
depete limita sumei garantate, garantul nu poate fi obligat la
plata dobânzilor. Totodat garanii nu pot fi obligai la plata
cheltuielilor judiciare în cadrul procesului penal.
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Considerm c se impune punctarea câtorva chestiuni
relative la partea responsabil civilmente, conform art. 16
c.p.p.
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În partea introductiv a acestui paragraf am antamat
dispoziiile legale menionate. Urmeaz s facem doar unele
succinte precizri.
Astfel, dac partea responsabil civilmente este
introdus în procesul penal dup citirea actului de sesizare i
dac aceasta a ridicat obieciuni, partea responsabil civilmente
nu mai poate fi obligat la despgubiri în solidar cu inculpatul,
valorificarea preteniilor în raport cu partea responsabil
civilmente se poate realiza în mod separat prin introducerea
unei aciuni în despgubiri la instana de judecat civil.
Partea responsabil civilmente poate fi introdus la
cererea celor interesai sau din oficiu ori poate interveni în
procesul penal din proprie iniiativ.
Practic partea civil poate solicita introducerea prii
responsabile civilmente în procesul penal datorit faptului c
aceasta prezint un grad de solvabilitate mai ridicat fa de
inculpat.
Instana de judecat poate dispune introducerea în
procesul penal a prii responsabile civilmente ex officio,
pentru repararea daunelor pricinuite unor persoane fizice fr
capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrâns.
Exist i posibilitatea ca partea responsabila civilmente
s intervin din proprie iniiativ în procesul penal dac aceasta
îi manifest interesul în acest sens.
În acest caz, prii responsabile civilmente îi sunt
opozabile toate actele procesuale i procedurale efectuate pân
în momentul interveniei 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 interveniei” (evident textul se refer la partea
responsabil civilmente).
Concluzia cu caracter general i de însemntate practic
deosebit este aceea conform creia instana de judecat nu
poate introduce din oficiu, ca parte responsabil civilmente, pe
comitentul inculpatului când partea civil dispune de capacitate
de exerciiu deplin.
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CAPITOLUL IV.

CAPITOLUL IV.

APRTORUL

APRTORUL

Legea fundamental, Constituia României, consacr
dreptul la aprare care este garantat în tot cursul procesului
penal.
Art. 6 c.p.p. – Garantarea dreptului la aprare - prevede:
„ (1) dreptul la aprare este garantat învinuitului,
inculpatului i celorlalte pri, în tot cursul procesului penal.
(2) în cursul procesului penal, organele judiciare sunt
obligate s asigure prilor deplina exercitare a drepturilor
procesuale în condiiile prevzute de lege i s administreze
probele necesare în aprare.
(3) organele judiciare au obligaia s-l încunotiineze,
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 pregtirii i exercitrii
aprrii.
(4) orice parte are dreptul s fie asistat de aprtor în
tot cursul procesului penal”.
Garantarea dreptului la aprare reprezint unul dintre
principiile fundamentale ale procesului penal român.
Acest principiu fundamental are un coninut complex,
care include i dreptul de a fi aprat de o persoan specializat
în tiinele 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 îi aleag în mod liber avocatul”.
Profesia de avocat este independent cu organizare i
funcionare autonome i se exercit numai de avocaii înscrii
în tabloul baroului din care fac parte.
Baroul reprezint o parte component a Uniunii
Naionale a Barourilor din România.
Art. 3 din legea sus citat menioneaz modalitile prin
care se realizeaz activitatea avocaial, respectiv:
- consultaii i cereri cu caracter juridic,
- asisten i reprezentare juridic în faa instanelor
judectoreti, a organelor de urmrire penal sau a
altor autoriti publice,
- redactarea de acte juridice, atestarea identitii
prilor, a coninutului i a datei actelor prezentate
spre autentificare i altele.
Poate fi membru al unui barou din România persoana
fizic care îndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
- este cetean român i are exerciiul drepturilor civile
i politice;
- este liceniat al unei faculti de drept sau este doctor
în drept;
- nu se gsete în vreunul din cazurile de nedemnitate
prevzute de lege;
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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 aprtorului în cadrul acestei
monografii se circumscrie rolului pe care acesta îl joac în
cadrul procesului penal.
În cadrul procesului penal activitatea desfurat de
avocat se manifest prin intermediul asistenei juridice i a
reprezentrii.
Asistena juridic presupune sprijinul acordat prilor
din procesul penal de ctre avocai. Acest sprijin se
materializeaz sub forma: sfaturilor, lmuririlor, consilierii i a
interveniei directe a acestor specialiti în tiine juridice.
În cadrul asistenei juridice avocatul (aprtorul) pune
concluzii în prezena prii ale crei interese le apr în cadrul
procesului penal.
Asistena juridic poate fi facultativ i obligatorie.
Cu privire la asistena juridic facultativ, art. 171 alin
1 c.p.p. prevede c: „învinuitul sau inculpatul are dreptul s fie
asistat de aprtor în tot cursul urmririi penale i a judecii,
iar organele judiciare sunt obligate s-i aduc la cunotin
acest drept”:
În vederea asigurrii asistenei juridice facultative
partea din procesul penal îi va alege un avocat în vederea
acordrii acestei asistene. 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 prile din procesul penal are aprtor ales, iar acesta nu
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este prezent, instana de judecat nu va proceda la soluionarea
cauzei penale, dei asistena juridic a fost realizat în mod
efectiv, de un alt avocat desemnat din oficiu, în calitate de
aprtor al prii respective1.
Referitor la asistena 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 reinut sau arestat,
chiar în alt cauz;
- când în raport cu învinuitul sau inculpatul a fost
dispus msura de siguran a internrii medicale sau
obligarea la tratament medical, chiar în alt cauz;
- când organul de urmrire penal sau instana de
judecat apreciaz c învinuitul sau inculpatul nu iar putea face singur aprarea.
Aceste cazuri de asisten juridic obligatorie se aplic
atât în faza de urmrire penal cât i în faza de judecat.
Alin. 3 al art. 171 c.p.p. prevede un caz în care asistena
juridic este obligatorie în faza de judecat: atunci când pentru
infraciunea svârit legea prevede pedeapsa deteniunii pe
via sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.
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Tribunalul mun. Bucureti, secia 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, Bucureti, 1992, pg. 23-25
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de Editur i Pres ansa srl, Bucureti, 1992, pg. 23-25
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Noi nu vom analiza în detaliu cazurile în care, în
procesul penal, asistena juridic este obligatorie1.
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REPREZENTAREA PRILOR DIN PROCESUL PENAL
DE CTRE AVOCAI

REPREZENTAREA PRILOR DIN PROCESUL PENAL
DE CTRE AVOCAI

Despre reprezentare am discutat în capitolul I al acestei
monografii.
Aa fiind ne vom contura exclusiv asupra reprezentrii
prilor de aprtori în cadrul procesului penal. Reinem c
aceast form de reprezentare este în esen, o reprezentare
judiciar cu caracter convenional.
Reprezentantul avocat, aa cum am mai avut ocazia s
subliniem, are posibilitatea de a pleda în cauza penal în
favoarea prii pe care o reprezint .
Art. 174 c.p.p. prevede c:” învinuitul i inculpatul
precum i celelalte pri pot fi reprezentai, cu excepia
cazurilor în care prezena învinuitului sau inculpatului este
obligatorie”. Aceast reprezentare judiciar cu caracter
convenional se refer exclusiv la faza de judecat.
Dac instana de judecat apreciaz ca fiind necesar
prezena învinuitului sau inculpatului, chiar atunci când legea
admite reprezentarea acestora, va dispune aducerea acestora la
judecat.
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Pentru analiza amnunit a cazurilor a se vedea cursurile i tratatele
celebrilor doctrinari, publicate în România, în materia dreptului procesual
penal
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DREPTURILE I OBLIGAIILE APRTORULUI

DREPTURILE I OBLIGAIILE APRTORULUI

Aprtorul învinuitului sau inculpatului are dreptul – în
faza de urmrire penal - s asiste la efectuarea oricrui act de
urmrire penal care implic audierea sau prezena învinuitului
sau inculpatului cruia îi asigura aprarea. El poate formula
cereri sau depune memorii.
Dac aprtorul lipsete i a fost încunotiinat, organul
judiciar are posibilitatea, prerogativa de a efectua actul de
urmrire penal.
Despre încunotiinarea avocatului organul de urmrire
penal va încheia un proces – verbal.
Dac îns asistena juridic a învinuitului sau
inculpatului este obligatorie, organul de urmrire penal va
asigura prezena aprtorului la ascultarea acestuia.
Persoana fizic reinut sau arestat are dreptul s ia
contact cu aprtorul su, în condiii de confidenialitate.
În faza de judecat, aprtorul 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 asistena juridic a învinuitului sau
inculpatului, dup caz.
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În cadrul acestei monografii dedicat analizei
„participanilor în procesul penal român” am încercat s
reliefm aspectele eseniale referitoare la: organele judiciare
penale, prile din procesul penal i aprtorul sau mai corect
spus poziia aprtorului în cadrul procesului penal.
Pe parcursul redactrii acestei monografii am
contientizat necesitatea abordrii unei alte instituii
fundamentale pentru întregul drept procesual penal: instituia
aciunilor - penal i civil - în cadrul procesului penal.
Aceasta întrucât participanii în procesul penal, care au
fost analizai din puct de vedere static, se manifest în concret,
în cadrul celor dou tipuri de aciuni care pot fi exercitate în
procesul penal.
Aceste aptitudini de manifestare valorizeaz „starea
dinamic” a participanilor 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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ACIUNILE ÎN PROCESUL
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PENAL ROMÂN
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CUVÂNT INTRODUCTIV
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Partea a II-a a prezentului volum constituie o
monografie distinct.
Ideea redactrii acetia a aprut din necesitatea
analizrii activitilor participanilor în cadrul procesului penal,
sub aspect dinamic i în mod concret.
Desigur, instituia juridic procesual-penal poate fi
abordat i separat. Aciunea penal i aciunea civil
reprezint mijloacele, instrumentele juridice prin intermediul
crora se asigur tragerea la rspundere - penal i eventual
civil - a persoanelor care au svârit infraciuni.
Importana aciunilor în dreptul procesual penal este
covâritoare, ele având menirea de a asigura echilibrul social
care este denaturat prin apariia fiecrui raport juridic penal de
conflict (de contradicie).
Rezolvarea, soluionarea fiecrui raport juridic penal de
conflict se realizeaz prin tragerea la rspundere juridic penal
a persoanei care a svârit infraciunea. Aceasta implic
exercitarea aciunilor în cadrul procesului penal.
Ca i monografia anterioar (partea I-a volumului)
prezenta monografie se adreseaz studenilor de la Facultatea
de Drept precum i tuturor juritilor practicieni.
Eventuala reuit în elaborarea acestei monografii se
datoreaz, în cea mai mare parte, doctrinei elaborat de
valoroi profesori de Drept procesual penal din România.
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Contribuia 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 tiinelor juridice
penale. Ne înclinm în faa lor cu modestie în suflet.
Profesorii Octavian Loghin i Dumitru Radu vor
rmâne în icoana sufletului nostru. Ne simim mândrii c am
avut ansa de a ne numra printre studenii care le-au audiat
valoroasele prelegeri.
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ACIUNEA ÎN JUSTIIE. ASPECTE
GENERALE
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În literatura juridic procesual-penal aciunea în
justiie este definit ca fiind mijlocul (instrumentul) juridic prin
care o persoan este tras la rspundere în faa instanelor
judectoreti pentru a fi obligat s suporte constrângerea de
stat corespunztoare normei de drept înclcate1.
Aciunea în justiie se afl în relaie direct cu norma
juridic înclcat.
În funcie de norma juridic nesocotit sau ignorat se
va constitui i suportul aciunii în justiie – aciune penal,
civil, contravenional, etc.
Dac a fost svârit o infraciune desigur c se va
utiliza aciunea penal fa de fptuitori.
În literatura juridic de specialitate se subliniaz faptul
c dreptul la aciune poate fi exercitat în concret i personal din
momentul înclcrii normei juridice i în urma sesizrii
organelor judiciare competente.
Se întreptrunde astfel aspectul substanial al aciunii în
justiie cu aspectul eminamente procesual, formal, al acesteia.
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Grigore Theodoru, Lucia Moldovan, Drept Procesual penal, Editura
Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1979, pag. 74
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În ipoteza înclcrii legii se iniiaz desfurarea
procesului penal de persoane oficiale – ageni ai statului - sau
de persoane private lezate prin infraciune.
Procesul penal presupune o activitate dinamic,
energic, desfurat de participani i în mod deosebit de
agenii autoritilor publice.
Aceast activitate se concretizeaz în materialitatea sa
prin acte juridice specifice procesului penal cu un pronunat
caracter judiciar, denumite acte procesuale.
Pentru exercitarea unei aciuni în justiie, în general,
este necesar existena mai multor factori sau termeni. Acetia
sunt proprii aciunii în justiie: temeiul aciunii, obiectul
aciunii, subiecii aciunii i aptitudinea funcional a aciunii.
Dac unul dintre aceti factori lipsete aciunea în
justiie nu poate fi exercitat.
A) Temeiul aciunii în justiie se refer la temeiul de
fapt i
la temeiul de drept al aciunii.
Temeiul de fapt este însi fapta ilicit care a înfrânt
prescripiile normei juridice.
Temeiul de drept îl constituie norma juridic care
instituie dreptul la aciune dac fapta interzis a fost svârit.
B) Obiectul aciunii în justiie îl reprezint tragerea la
rspundere a autorului faptei. Aa fiind, obiectul aciunii penale
îl constituie tragerea la rspundere juridic penal a
fptuitorului / fptuitorilor.

În ipoteza înclcrii legii se iniiaz desfurarea
procesului penal de persoane oficiale – ageni ai statului - sau
de persoane private lezate prin infraciune.
Procesul penal presupune o activitate dinamic,
energic, desfurat de participani i în mod deosebit de
agenii autoritilor publice.
Aceast activitate se concretizeaz în materialitatea sa
prin acte juridice specifice procesului penal cu un pronunat
caracter judiciar, denumite acte procesuale.
Pentru exercitarea unei aciuni în justiie, în general,
este necesar existena mai multor factori sau termeni. Acetia
sunt proprii aciunii în justiie: temeiul aciunii, obiectul
aciunii, subiecii aciunii i aptitudinea funcional a aciunii.
Dac unul dintre aceti factori lipsete aciunea în
justiie nu poate fi exercitat.
A) Temeiul aciunii în justiie se refer la temeiul de
fapt i
la temeiul de drept al aciunii.
Temeiul de fapt este însi fapta ilicit care a înfrânt
prescripiile normei juridice.
Temeiul de drept îl constituie norma juridic care
instituie dreptul la aciune dac fapta interzis a fost svârit.
B) Obiectul aciunii în justiie îl reprezint tragerea la
rspundere a autorului faptei. Aa fiind, obiectul aciunii penale
îl constituie tragerea la rspundere juridic penal a
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C) Subiecii aciunii în justiie sunt subiecii raportului
juridic de conflict (de contradicie) aflai în poziii inverse în
raport cu poziia din dreptul subtanial:
 Subiectul activ al faptei ilicite, adic fptuitorul,
devine subiect pasiv al aciunii în justiie;
 Subiecii pasivi ai faptei ilicite (subiectul genericstatul i subiectul specific – victima) devin subiecii
activi în cadrul aciunii în justiie.
Precizm c pentru persoanele fizice fr capacitate de
exerciiu subiect
activ al aciunii în justiie devine
reprezentantul legal al acesteia. Totodat, pentru persoanele
juridice reprezentanii legali ai acesteia sunt subiecii activi ai
aciunii în justiie.
D) Aptitudinea funcional a aciunii în justiie
implic posibilitatea utilizrii aciunii. Astfel, dac exist o
cauz care d ineficien aptitudinii funcionale a aciunii în
justiie, respectiva aciune nu mai poate fi exercitat.
Sunt astfel de cauze care genereaz inaptitudinea
funcional a aciunii în justiie: prescripia, decesul
fptuitorului, amnistia, etc.
Dac nu exist aptitudinea funcional a aciunii în
justiie aciunea fie c nu este pus în micare, fie dac a fost
deja pus în micare, ea va înceta a se mai exercita.
În cadrul procesului penal se exercit aciunea penal
care are ca scop tragerea la rspundere penal a infractorilor.
Este posibil ca în procesul penal s fie exercitat alturi
de aciunea penal i aciunea civil, prin intermediul creia se
urmrete a se realiza tragerea la rspundere civil (delictual)
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a inculpatului i uneori, alturi i în solidar cu acesta, a prii
responsabile civilmente.
Aciunea penal este o aciune public, ea are ca obiect
pedepsirea infractorilor în timp ce aciunea civil are ca obiect
repararea prejudiciilor generate prin activitile cu caracter
infracional. Aciunea civil nu este public ea fiind lsat de
cele mai multe ori, la latitudinea persoanei prejudiciate.
Aciunea penal este îndreptat întotdeauna împotriva
subiectelor de drept care svâresc infraciuni, în timp ce
aciunea civil se poate îndrepta, în anumite situaii i contra
persoanelor responsabile civilmente (prini, institutori,
comiteni, etc) sau împotriva succesorilor în drepturi ai
inculpailor (motenitorii).
În cadrul procesului penal aciunea penal este aciunea
principal iar aciunea civil reprezint aciunea accesorie.
Când în procesul penal sunt exercitate mai multe aciuni
penale acestea formeaz latura penal, iar când se exerciteaz
mai multe aciuni civile acestea se includ în latura civil.
În procesul penal aciunea civil se poate exercita doar
dac a fost pus, în prealabil, în micare aciunea penal.
Uneori stingerea aciunii penale oblig instana de judecat în
materie penal s soluioneze aciunea civil.
Este cazul spre exemplu, al intervenirii amnistiei. În
acest caz dei este stins aciunea penal trebuie soluionat
aciunea civil de instana de judecat penal, legal investit.
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ACIUNEA PENAL

ACIUNEA PENAL

Aciunea penal – reprezint mijlocul procesual prin

Aciunea penal – reprezint mijlocul procesual prin

care o persoan care a svârit o infraciune este adus în faa
organului judiciar penal în vederea tragerii la rspundere
juridic penal.
Prin intermediul aciunii penale se realizeaz scopul
procesului penal. Ea reprezint o instituie de baz,
fundamental a procesului penal.
Temeiul de drept al aciunii penale const în norma
juridic înclcat sau nesocotit. Svârirea efectiv a faptei
interzise reprezint temeiul de fapt al aciunii penale.
Obiectul aciunii penale const în tragerea la rspundere
juridic penal a subiectelor de drept care au svârit
infraciuni.
Subiecii aciunii penale sunt activi respectiv pasivi.
Subiectul activ este statul care exercit aciunea penal
exclusiv prin intermediul organelor judiciare penale – Minister
Public i instanele de judecat. Exist opinia c subiect activ al
aciunii penale este organul judiciar penal. La infraciunile
pentru care punerea în micare a aciunii penale se realizeaz la
plângerea prealabil a persoanei vtmate subiect activ al
aciunii penale este i partea vtmat.
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Subiectul pasiv
al aciunii penale îl constituie
persoanele fizice i persoanele juridice care svâresc
infraciuni, în calitate de autori, coautori, instigatori, complici,
tinuitori sau favorizatori.
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1. PARTICULARITILE SAU TRSTURILE
CARACTERISTICE ALE ACIUNII PENALE
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În literatura juridic procesual – penal au fost afirmate
anumite trsturi caracteristice ale aciunii penale.
 Aciunea penal
este personal. Ea poate fi
exercitat exclusiv împotriva subiectelor de drept
care au participat la svârirea unei infraciuni.
 Aciunea penal este autonom. Prin însi natura sa,
aciunea penal se deosebete fundamental de orice
alt tip de aciune exercitat în justiie . Ea marcheaz
naterea raportului procesual penal principal sau
fundamental dintre organul judiciar penal sau stat i
infractor.
 Aciunea penal este indivizibil. Aceasta în sensul
c, chiar în caz de participaie penal, va exista o
singur aciune penal îndreptat împotriva tuturor
participanilor (autor, coautori, instigatori, complici).
 Indivizibilitatea infraciunii svârite determin
indivizibilitatea aciunii penale.
 Aciunea penal este indisponibil i irevocabil.
Odat pus în micare aciunea penal nu poate fi
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retras, ea continuând pân la epuizare. Epuizarea se
realizeaz prin soluionarea, cu caracter definitiv a
cauzei penale. Aceast particularitate ori trstur
caracteristic nu este aplicabil în cazul infraciunilor
pentru care aciunea penal se pune în micare la
plângerea prealabil a persoanei vtmate.
 Aciunea penal este obligatorie. Aceasta în sensul
c aciunea penal trebuie pus în micare, din
oficiu, ori de câte ori organele judiciare penale
constat svârirea unei infraciuni i totodat
constat lipsa vreunui impediment pentru punerea în
micare a aciunii penale.
Aciunea penal nu este obligatorie în cazul în
infraciunilor, pentru care aciunea penal se pune în micare la
plângerea prealabil a persoanei vtmate.
 În sfârit, aciunea penal reprezint o aciune de
stat, adic aparine statului.
Aciunea penal se pune în micare i se exercit prin
intermediul organelor judiciare penale, care sunt organe etatice
specializate.
Statul prin intermediul autoritii publice abilitate,
stabilete condiiile i modalitile de exercitare ale aciunii
penale. Acestea sunt prevzute de Codul de procedur penal,
lege organic, adoptat i modificat de autoritatea legislativ.

retras, ea continuând pân la epuizare. Epuizarea se
realizeaz prin soluionarea, cu caracter definitiv a
cauzei penale. Aceast particularitate ori trstur
caracteristic nu este aplicabil în cazul infraciunilor
pentru care aciunea penal se pune în micare la
plângerea prealabil a persoanei vtmate.
 Aciunea penal este obligatorie. Aceasta în sensul
c aciunea penal trebuie pus în micare, din
oficiu, ori de câte ori organele judiciare penale
constat svârirea unei infraciuni i totodat
constat lipsa vreunui impediment pentru punerea în
micare a aciunii penale.
Aciunea penal nu este obligatorie în cazul în
infraciunilor, pentru care aciunea penal se pune în micare la
plângerea prealabil a persoanei vtmate.
 În sfârit, aciunea penal reprezint o aciune de
stat, adic aparine statului.
Aciunea penal se pune în micare i se exercit prin
intermediul organelor judiciare penale, care sunt organe etatice
specializate.
Statul prin intermediul autoritii publice abilitate,
stabilete condiiile i modalitile de exercitare ale aciunii
penale. Acestea sunt prevzute de Codul de procedur penal,
lege organic, adoptat i modificat de autoritatea legislativ.
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2. DESFURAREA ACIUNII PENALE ÎN CADRUL
PROCESULUI PENAL
Desfurarea aciunii penale, presupune
momente, distincte i succesive:
 Punerea în micare a aciunii penale;
 Exercitarea aciunii penale;
 Epuizarea (stingerea) aciunii penale.
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Punerea în micare a aciunii penale reprezint actul de
inculpare i const în efectuarea actului procesual prevzut de
lege prin care se formuleaz învinuirea împotriva unei persoane
determinate i se declaneaz activitatea de tragere la
rspundere juridic penal a respectivului subiect de drept.
Dup punerea în micare a aciunii penale ia natere
raportul procesual penal principal sau fundamental dintre
organul judiciar penal i infractor. Învinuitul devine inculpat,
deci parte în procesul penal.
Punerea în micare a aciunii penale se realizeaz, dup
cum s-a mai precizat, prin actul de inculpare care poate fi:
ordonan, rechizitoriu, declaraie verbal sau încheiere.
Practic, dac sunt date suficiente în legtur cu
svârirea unei infraciuni, se dispune începerea urmririi
penale care se poate efectua, fie în rem, fie în personam, dup
cum fptuitorul este sau nu este cunoscut.
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ordonan, rechizitoriu, declaraie verbal sau încheiere.
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Dac exist probe suficiente c o anumit persoan se
face vinovat de comiterea unei infraciuni iar acea persoan
este cunoscut procurorul (sau instana de judecat uneori)
poate dispune punerea în micare a aciunii penale.
Ca atare, pentru punerea în micare a aciunii penale
trebuie ca în prealabil :
- s fi fost început urmrirea penal;
- s fie cunoscut persoana învinuitului (fptuitorului);
- s existe probe suficiente pentru dovedirea vinoviei
fptuitorului.
Organele de urmrire penal procedeaz, de regul, la
începerea urmririi penale, pentru ca la finalizarea acestei
activiti s fie pus în micare aciunea penal (cu ocazia
trimiterii în judecat).
Dar, organul de urmrire penal are aptitudinea de a
pune în micare aciunea penal pe parcursul desfurrii
urmririi penale. Astfel, în cursul urmririi penale, procurorul
poate dispune punerea în micare a aciunii penale, fie la
propunerea organelor de cercetare penal, fie din oficiu.
În acest caz, aciunea penal este pus în micare prin
ordonan.
Dac îns aciunea penal se pune în micare la
finalizarea urmririi penale, aceasta se pune în micare prin
rechizitoriu.
În acest caz, rechizitoriul constituie atât actul de
sesizare al instanei de judecat cât i actul de inculpare, adic
actul prin care se pune în micare aciunea 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 micare aciunea penal prin
declaraie verbal dat în faa instanei de judecat.
Totodat reinem c, potrivit art. 336 alin. 2 c.p.p.
instana de judecat are aptitudinea de a pune în micare
aciunea penal prin încheiere.
De asemenea, în literatura juridic de specialitate s-au
purtat discuii în legtur cu punerea în micare a aciunii
penale în cazul infraciunilor pentru care aciunea penal se
punea în micare la plângerea prealabil a persoanei vtmate
adresat direct instanei de judecat, prevzut 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 însi plângerea prealabil.
Jurisprudena penal a îmbriat aceast opinie.
Exist îns i teza potrivit creia, în acest caz instana
de judecat era obligat prin încheiere s pun în micare
aciunea penal. Se pornea de la modul de exprimare al
legiuitorului în sensul c aciunea penal se punea în micare la
plângerea prealabil a persoanei vtmate i nu prin plângerea
prealabil a acesteia.
Se considera c persoana vtmat, fiind un simplu
particular, nu avea capacitatea de a pune în micare aciunea
penal.
Dei în practic ne-am raliat opiniei dominante, credem
c i teza contrar comporta o mare doz de veridicitate.

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 micare aciunea penal prin
declaraie verbal dat în faa instanei de judecat.
Totodat reinem c, potrivit art. 336 alin. 2 c.p.p.
instana de judecat are aptitudinea de a pune în micare
aciunea penal prin încheiere.
De asemenea, în literatura juridic de specialitate s-au
purtat discuii în legtur cu punerea în micare a aciunii
penale în cazul infraciunilor pentru care aciunea penal se
punea în micare la plângerea prealabil a persoanei vtmate
adresat direct instanei de judecat, prevzut 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 însi plângerea prealabil.
Jurisprudena penal a îmbriat aceast opinie.
Exist îns i teza potrivit creia, în acest caz instana
de judecat era obligat prin încheiere s pun în micare
aciunea penal. Se pornea de la modul de exprimare al
legiuitorului în sensul c aciunea penal se punea în micare la
plângerea prealabil a persoanei vtmate i nu prin plângerea
prealabil a acesteia.
Se considera c persoana vtmat, fiind un simplu
particular, nu avea capacitatea de a pune în micare aciunea
penal.
Dei în practic ne-am raliat opiniei dominante, credem
c i teza contrar comporta o mare doz de veridicitate.
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Într-adevr, actul de inculpare credem c este i trebuie
s fie apanajul exclusiv al unui organ de stat specializat din
carul autoritilor judectoreti.
De aceea, în cazul îmbririi acestei ultime opinii
pân la abrogarea art. 279 alin 2 lit a c.p.p., putem aprecia, cel
puin teoretic, c instana de judecat efectua punerea în
micare a aciunii 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 discuie nu mai prezint relevan din punct de
vedere practic.
i totui, chiar în condiiile actuale - legislative desigur
- punerea în micare a aciunii penale nu o face persoana
vtmat ci este un atribut exclusiv al procurorului, desigur,
care se materializeaz în condiiile existenei plângerii
prealabile a persoanei vtmate.
La fel se proceda i anterior modificrii art. 279 c.p.p.
prin Legea nr. 356/2006, în ipotezele menionate de alin 2 lit.
„b” i „c”. În aceste cazuri tot procurorul era organul judiciar
penal abilitat s pun în micare aciunea penal, bineîneles, în
condiiile existenei manifestrii de voin a persoanei
vtmate, concretizate în plângerea prealabil.
Pentru identitate de raionament, apreciem c în cazul
„aciunilor aa-zise directe” persoana vtmat nu avea
aptitudinea de a pune în micare aciunea penal, în cazul
infraciunilor prevzute de art. 279 alin 2 lit. a (actualmente
abrogat i înlocuit).
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Instana de judecat efectua inculparea, punerea în
micare a aciunii penale prin intermediul primei încheieri
pronunate în dosarul penal. Chiar în respectivele încheieri nu
se meniona nimic în legtur cu inculparea persoanei
reclamate de persoana vtmat, totui în baza legii aceste
încheieri constituiau dovada efecturii actului procesual al
punerii în micare a aciunii penale.
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Legea procedural prevede c aciunea penal se poate
exercita în tot cursul procesului penal (art. 9 alin 3 c.p.p.).
În faza de urmrire 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 aciunii penale se
realizeaz de procuror. Desigur, i partea/prile vtmate au
aptitudinea de a îndeplini unele activiti menite s conduc la
exercitarea aciunii penale: formularea de cereri sau excepii,
punerea de concluzii, utilizarea cilor de atac legale.
Dinamizarea procesului penal se realizeaz prin
exercitarea aciunii penale.
Dup cum s-a mai precizat în cadrul capitolului I, unul
dintre factorii aciunii în justiie, inclusiv a aciunii penale, îl
reprezint aptitudinea funcional.
Sunt anumite cauze ori situaii care conduc la
inaptitudinea funcional a aciunii penale.
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inaptitudinea funcional a aciunii penale.
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Aceste cauze determin imposibilitatea punerii în
micare a aciunii penale sau, dac aciunea penal a fost deja
pus în micare, determin imposibilitatea exercitrii ei pe mai
departe.
Art. 10 c.p.p. menioneaz, în mod expres, situaiile i
cazurile care constituie impedimente în punerea în micare
sau, dup caz, în exercitarea aciunii penale.
Impedimentele se refer: la temeiul de fapt al aciunii
penale, la temeiul de drept al aciunii penale i la existena unor
cauze care înltur rspunderea juridic penal.
Cazurile la care ne referim sun urmtoarele:
- fapta nu exist. Este prevzut 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 rspundere
juridic penal. Este un impediment referitor la
temeiul de fapt al aciunii penale. Când se constat
inexistena faptei se dispune scoaterea de sub
urmrire penal, respectiv se dispune achitarea
inculpatului în faza de judecat.
- fapta nu este prevzut de legea penal. (art. 10 alin
1 lit. b c.p.p.) . Fapta (aciunea sau inaciunea) exist
în materialitatea sa dar nu constituie infraciune
deoarece nu este incriminat de legea penal.
În aceste condiii, în faza de urmrire penal se va
dispune scoaterea de sub urmrire penal, dac este învinuit în
cauz sau clasarea dosarului dac nu exist învinuit în cauz. În
faza de judecat, instana va pronuna achitarea inculpatului.
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faza de judecat, instana va pronuna achitarea inculpatului.
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- fapta nu prezint gradul de pericol social al unei
infraciuni ( art. 10 alin 1 lit b c.p.p.).
Constatarea lipsei gradului de pericol social al unei
infraciuni se realizeaz prin raportarea la dispoziiile art. 18 c.p.
Nu prezint gradul de pericol social al unei infraciuni
fapta care prin atingerea minim adus uneia din valorile
aprate de lege i prin coninutul ei concret, fiind lipsit în mod
vdit de importan, nu necesit tragerea la rspundere juridic
penal a infractorului.
Aprecierea asupra gradului de pericol social revine
organului judiciar penal. În faza de urmrire penal procurorul
va dispune scoaterea de sub urmrire penal iar în faza de
judecat instana va pronuna achitarea inculpatului, aplicânduse acestuia o sanciune cu caracter administrativ.
- fapta nu a fost svârit de ctre învinuit sau de
inculpat ( art. 10 alin 1 lit. C c.p.p.). Fapta exist în
materialitatea sa, ea constituie infraciune dar nu
învinuitul sau inculpatul a svârit-o. Procurorul
dispune în faza de urmrire penal, scoaterea de sub
urmrire iar în faza de judecat instana pronun
achitarea inculpatului.
- faptei îi lipsete unul din elementele constitutive ale
infraciunii (art. 10 alin. 1, lit. „d” c.p.p.).
inaptitudinea funcional a aciunii penale este
evident. Dac lipsete unul din elementele
constitutive ale infraciunii nu se poate realiza, în
integritatea sa, coninutul constitutiv i nici implicit
nu se poate realiza nici coninutul juridic al
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nu se poate realiza nici coninutul juridic al

108

108

infraciunii. Fapta svârit nu este infraciune, ea
este doar o fapt prevzut de legea penal.
În faza de urmrire se dispune scoaterea de sub
urmrire penal iar în faza de judecat se pronun achitarea.
- exist vreuna din cauzele care înltur caracterul
penal al faptei . Este vorba de despre incidena uneia
dintre cauzele menionate în art. 44 – 51 c.p. precum
i de cauze speciale având acelai efect: ex. darea de
mit prin constrângere – art. 255 alin 2 c.p.
Dac exist o cauz care înltur caracterul penal al
faptei se va dispune scoaterea de sub urmrirea penal ( în faza
de urmrire penal) respectiv se va pronuna achitarea (în faza
de judecat).
- lipsete plângerea prealabil a persoanei vtmate,
autorizarea sau sesizarea organului competent ori o
alt condiie prevzut de lege, necesar pentru
punerea în micare a aciunii penale ( art. 10 alin 1 lit
„f” c.p.p.).
Lipsa plângerii prealabile este prima cauz de
inaptitudine funcional a aciunii penale, dintre cele
menionate la aceast liter. Plângerea prealabil este
reglementat în dispoziiile art. 279 c.p.p. i art. 131 c.p.
Celelalte cauze se refer la autorizarea ori sesizarea
organului competent ( sesizarea organelor competente ale
cilor ferate – art. 278 c.p.; sesizarea comandamentului – art.
337 c.p.; art. 335 c.p.; exprimarea dorinei guvernului strin –
art- 171 alin „2” c.p.
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Intervenirea unei asemenea cauze conduce la adoptarea
soluiei de încetare a urmririi penale sau dup caz, de încetare
a procesului penal.
- a intervenit amnistia, prescripia ori decesul
fptuitorului sau, dup caz, radierea persoanei
juridice atunci când are calitatea de fptuitor ( art. 10
alin. 1 lit „g” c.p.p.).
Amnistia înltur rspunderea penal pentru fapta
svârit; prescripia înltur rspunderea penal pentru
svârirea infraciunii, cu excepia infraciunilor contra pcii i
omenirii (art. 119 c.p., art. 121 raportat la art. 124, ambele c.p.).
Decesul fptuitorului persoan fizic împiedic
exercitarea aciunii penale, aceasta fiind strict personal. La fel,
radierea persoanei juridice fptuitoare conduce la inexistena
acesteia. În consecin aciunea penal nu mai are împotriva cui
s fie exercitat.
Soluiile sunt: încetarea urmririi penale dispus de
procuror, respectiv încetarea procesului penal pronunat de
instana de judecat.
- a fost retras plângerea prealabil ori prile s-au
împcat, în cazul infraciunilor pentru care retragerea
plângerii prealabile sau împcarea prilor înltur
rspunderea 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 toi fptuitorii. Împcarea prilor
înltur aciunea penal i conduce la stingerea aciunii civile.
Atât retragerea plângerii prealabile cât i împcarea
prilor conduc la încetarea urmririi penale, în faza de
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urmrire penal, respectiv la încetarea procesului penal în faza
de judecat.
- s-a dispus înlocuirea rspunderii penale ) art. 10 alin
1 lit. „i” c.p.p.).
Înlocuirea rspunderii penale se dispune de instana de
judecat i atrage aplicarea unei sanciuni cu caracter
administrativ, în anumite condiii legale.
- exist o cauz de nepedepsire prevzut de lege ( art.
10 alin. 1 lit. „i¹” c.p.p.).
Prin voina legiuitorului persoana care a svârit o
infraciune nu este pedepsit dac, spre exemplu, denun
autoritii fapta mai înainte ca organul de urmrire penal s fi
luat la cunotin despre infraciune ( art. 255 alin. 3 c.p.).
Dac intervin impedimentele prevzute de art. 10 alin 1
lit. „i” i lit . „i¹” c.p.p. instana de judecat va pronuna
încetarea procesului penal.
- exist autoritatea de lucru judecat ( art. 10 alin 1 lit.
„j” c.p.p.).
Împiedicarea exercitrii aciunii 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.
Soluiile sunt: de încetare a urmririi penale în faza de
urmrire 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 prevzut la
lit. f, aciunea penal poate fi pus în micare ulterior în
condiii legale.
Art. 10 lit. a, b, c, i e c.p.p. se refer la impedimente
privitoare la temeiul de fapt al aciunii penale.
Art. 10 alin. 1 lit. b, d c.p.p. privesc impedimente
referitoare la temeiul de drept al aciunii penale.
Art. 10 alin. 1 lit. f - j c.p.p. se refer la cauze care
înltur rspunderea penal.
Într-o alt opinie, art. 10 alin. 1 lit. a - e c.p.p. se refer
la cauze în care aciunea penal este lipsit de temei, iar
cazurile prevzute de art. 10 alin. 1 lit. f - j c.p.p.
reglementeaz cazuri în care aciunea penal este lipsit de
obiect.
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Când ajunge la momentul final, aciunea penal se
epuizeaz.
Acest moment final coincide cu data rmânerii
definitive a hotrârii judectoreti de condamnare, de achitare
sau de încetare a procesului penal.
Stingerea aciunii penale se poate realiza când se
constat incidena uneia dintre cazurile menionate în art. 10
c.p.p. Soluia se adopt în temeiul art. 11 c.p.p.
Astfel, în faza de urmrire penal procurorul dispune:
- clasarea, când nu exist învinuit în cauz;
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- scoaterea de sub urmrire penal, în cazurile
prevzute de art. 10 alin. 1 lit a – e c.p.p., când exist
învinuit sau inculpat în cauz;
- încetarea urmririi penale, în cazurile prevzute de
art. 10 lit. f, h, i i j, când exist învinuit sau inculpat
în cauz.
În faza de judecat instana pronun:
- achitarea în cazurile prevzute la art. 10 alin 1 lit. a –
e c.p.p.;
- încetarea procesului penal în cazurile prevzute de
art. 10 lit f – j c.p.p.

- scoaterea de sub urmrire penal, în cazurile
prevzute de art. 10 alin. 1 lit a – e c.p.p., când exist
învinuit sau inculpat în cauz;
- încetarea urmririi penale, în cazurile prevzute de
art. 10 lit. f, h, i i j, când exist învinuit sau inculpat
în cauz.
În faza de judecat instana pronun:
- achitarea în cazurile prevzute la art. 10 alin 1 lit. a –
e c.p.p.;
- încetarea procesului penal în cazurile prevzute de
art. 10 lit f – j c.p.p.

3. SESIZAREA ALTOR ORGANE DECÂT CELE
JUDICIARE
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În cazurile prevzute de art. 10 lit. b, d i e c.p.p.,
procurorul care dispune clasarea sau scoaterea de sub urmrire
penal sau instana de judecat care pronun achitarea, dac
apreciaz c fapta ar putea atrage msuri ori sanciuni altele
decât cele prevzute de legea penal, sesizeaz organul
competent.
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În caz de amnistie, prescripie sau de retragere a
plângerii prealabile, precum i în cazul existenei unei cauze de
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nepedepsire, învinuitul sau inculpatul poate cere continuarea
procesului penal.
Dac se constat vreunul din cazurile prevzute de art.
10 alin. 1 lit. a – e c.p.p., procurorul dispune scoaterea de sub
urmrire penal, iar instana de judecat pronun achitarea.
Dac nu se constat vreunul din cazurile prevzute de art. 10
alin 1 lit. a – e c.p.p., procurorul dispune încetarea urmririi
penale cu excepia cazului prevzut în art. 10 alin 1 lit. i c.p.p.,
iar instana de judecat pronun încetarea procesului penal.
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Dac se constat vreunul din cazurile prevzute de art.
10 alin. 1 lit. a – e c.p.p., procurorul dispune scoaterea de sub
urmrire penal, iar instana de judecat pronun achitarea.
Dac nu se constat vreunul din cazurile prevzute de art. 10
alin 1 lit. a – e c.p.p., procurorul dispune încetarea urmririi
penale cu excepia cazului prevzut în art. 10 alin 1 lit. i c.p.p.,
iar instana de judecat pronun încetarea procesului penal.
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CAPITOLUL III.

CAPITOLUL III.

ACIUNEA CIVIL

ACIUNEA CIVIL

Uneori svârirea unei infraciuni genereaz nu numai
rezultatul socialmente periculos ori o stare de pericol privitoare
la relaiile 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 aciunii civile este acelai ca izvorul aciunii
penale i const în infraciunea svârit. Drept consecin,
obiectul aciunii civile care este exercitat în cadrul procesului
penal îl reprezint repararea integral a prejudiciului generat
prin activitatea infracional.
Art. 14 alin 2 c.p.p. prevede: „ aciunea civil poate fi
alturat aciunii penale în cadrul procesului penal, prin
constituirea persoanei vtmate ca parte civil”.
Pentru a fi exercitat în cadrul procesului penal,
aciunea civil trebuie s îndeplineasc anumite condiii:
a) - infraciunea svârit s fi generat un prejudiciu
material sau moral;
b) - s existe un raport de cauzalitate între infraciunea
svârit 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 vtmat prin infraciune s îi manifeste
voina în sensul despgubirii sale de ctre autorul
sau ceilali participani la svârirea infraciunii;
S analizm succint desigur, fiecare dintre condiiile
menionate:
a) Pentru a fi exercitat aciunea civil în cadrul
procesului penal, în mod firesc, natural, infraciunea svârit
trebuie s fi generat un prejudiciu, fie material fie moral.
Dac nu a fost cauzat un prejudiciu aciunea civil nu se
poate exercita. Desigur, infraciunea comis trebuie sa fie o
infraciune de rezultat, apt prin natura ei s genereze un
prejudiciu. Infraciunile formale, de pericol social, nu
genereaz un prejudiciu i în consecin, în privina acestora nu
se poate exercita o aciune civil.
b) Raportul de cauzalitate reprezint relaia, legtura
între cauz (infraciunea svârit) i efectul cauzei (prejudiciul
generat).
Pentru a aborda în toat complexitatea ei problema
raportului de cauzalitate dintre infraciunea svârit i
prejudiciul cauzat trebuie s analizm criteriile propuse în
dreptul pozitiv (obiectiv) pentru determinarea raportului de
cauzalitate, în general, cu privire special asupra rspunderii
civile delictuale.
Astfel, pentru angajarea rspunderii unei persoane în
general vorbind, nu este suficient s existe o fapt ilicit
(infraciunea privit sub aspect civil, ca delict) i un prejudiciu
fr nici o legtur între ele.
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Din aceste considerente c este absolut necesar ca
între infraciune (fapt) i prejudiciu s existe un raport de
cauzalitate, în sensul c acea fapt ilicit cauzatoare de
prejudicii – infraciunea (care este cauza)
a provocat
prejudiciul (efectul cauzei).
Probleme deosebite se ridic în situaia în care efectul a
fost precedat de o multitudine de aciuni umane sau de alte
împrejurri.
În aceste condiii, pentru a putea fi stabilit raportul de
cauzalitate – în materia rspunderii 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 infraciunea i prejudiciu.
Pentru analiza raportului de cauzalitate specific
intereseaz pe primul plan faptele care au declanat
punerea în micare a acestor cauze, faptele care au
favorizat desfurarea nestingherit a cauzelor ori
faptele care nu au împiedicat aceast desfurare;
 caracterul obiectiv al raportului de cauzalitate. Chiar
dac o aciune implic o desfurare unitar pe plan
fizico – psihic, în privina raportului de cauzalitate
nu intereseaz aspectele de ordin psihic, ele fac parte
din condiia general subiectiv i anume vinovia;
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 la stabilirea raportului de cauzalitate se va ine seama
pe lâng fapta ilicit socialmente periculoas ca
aciune pozitiv i de fapta ilicit ca inaciune
respectiv de neindeplinirea anumitor obligaii
prevzute de lege;
 o anumit inciden asupra raportului de cauzalitate
o reprezint faptele umane i factorii exteriori.
Factorii naturali sunt: vizibilitatea redus, staionarea
pe osea a unei turme de oi care a favorizat o
manevr greit a unui autovehicol, etc. La
svârirea faptei cu caracter infracional se poate
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anumii factori (umani sau naturali) s acioneze i s produc
în mod direct prejudiciul.
Toate premisele menionate exemplificativ mai sus,
demonstreaz complexitatea i specificitatea pe care le prezint
raportul de cauzalitate ca element obiectiv al rspunderii civile
delictuale.
Pentru determinarea concret a raportului de cauzalitate
s-au propus trei criterii îmbriate de literatura juridic
occidental1.
 Sistemul echivalenei condiiilor numit i teoria
condiiei 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 fiecrei condiii, în lipsa creia prejudiciul nu s-ar fi
produs.
Sistemul echivalenei condiiilor 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 condiiilor, fr luarea în
considerare a unei ierarhizri ori gradri, în funcie de rolul i
eficiena lor, se ajunge la includerea în sfera cauzal a unor
condiii necauzale, a unor simple condiii prilej.
Astfel, pe plan practic acesta poate duce la extinderea
excesiv a cercului persoanelor care urmeaz a rspunde.
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„Iat un exemplu edificator1: un paznic surprinde o
persoan pe câmp în vreme ce fura din recolt; la ameninarea
verbal a paznicului, persoana respectiv fuge, sare peste un
gard, se împiedic i îi fractureaz un picior, internat imediat
în spital este supus unui tratament medical defectuos i
decedeaz ca urmare a unei infecii”.
Pe baza teoriei echivalenei condiiilor în câmpul
cauzal, ar trebui reinut nu numai fapta medicului ci i fapta
paznicului. Dac fapta acestuia din urm ar fi lipsit, întregul
lan cauzal – fractur, tratament defectuos, infecie - nu s-ar fi
declanat.
În realitate fapta paznicului – ameninarea exclusiv
verbal - a avut doar rolul de condiie prilej.
Un al doilea sistem îl reprezint sistemul cauzei
proxime.
Conform acestui sistem, câmpul cauzal se restrânge,
reinându-se drept cauz ultima fapt, cea care este imediat
anterioar efectului. Se consider c, dac nu ar fi existat cauza
proxim (ultima cauz) celelalte cauze (fapte) nu ar fi devenit
eficiente.
Sistemul cauzei proxime este criticat deoarece tinde s
transforme raportul de cauzalitate, dintr-un raport obiectiv,
într-un raport subiectiv, prin introducerea criteriului
previzibilitii.

„Iat un exemplu edificator1: un paznic surprinde o
persoan pe câmp în vreme ce fura din recolt; la ameninarea
verbal a paznicului, persoana respectiv fuge, sare peste un
gard, se împiedic i îi fractureaz un picior, internat imediat
în spital este supus unui tratament medical defectuos i
decedeaz ca urmare a unei infecii”.
Pe baza teoriei echivalenei condiiilor în câmpul
cauzal, ar trebui reinut nu numai fapta medicului ci i fapta
paznicului. Dac fapta acestuia din urm ar fi lipsit, întregul
lan cauzal – fractur, tratament defectuos, infecie - nu s-ar fi
declanat.
În realitate fapta paznicului – ameninarea exclusiv
verbal - a avut doar rolul de condiie prilej.
Un al doilea sistem îl reprezint sistemul cauzei
proxime.
Conform acestui sistem, câmpul cauzal se restrânge,
reinându-se drept cauz ultima fapt, cea care este imediat
anterioar efectului. Se consider c, dac nu ar fi existat cauza
proxim (ultima cauz) celelalte cauze (fapte) nu ar fi devenit
eficiente.
Sistemul cauzei proxime este criticat deoarece tinde s
transforme raportul de cauzalitate, dintr-un raport obiectiv,
într-un raport subiectiv, prin introducerea criteriului
previzibilitii.

1

1

C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 169
120

C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 169
120

Acest sistem pornete de la premisa unui singur tip de
cauzalitate – cauzalitatea mecanic, liniar – cu aplicaii
generale.
În realitate este greu de aplicat cauzalitatea mecanic, la
fenomenele vieii sociale – inclusiv cele legate de svârirea
infraciunilor – care sunt caracterizate de relaii 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 rspundere pentru producerea unui prejudiciu.
Un exemplu edificator: un conductor auto angajat al unei
uniti accidenteaz o persoan. Dus la spital victima decedeaz
din cauza neaplicrii tratamentului medical corespunztor.
Prin aplicarea sistemului cauzei proxime singurul
responsabil ar trebui s fie medicul, fapta sa - neacordarea
îngrijirii medicale - fiind cauza proxim a decesului, iar
conductorul auto ar urma s fie exonerat de rspundere civil.
Fr îndoial este o soluie 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 reinute numai acele fapte care
întrunesc calitatea de condiie sine qua non, care îi sunt
adecvate, adic susceptibile de a produce efectul respectiv1.
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Sistemul cauzei adecvate introduce în aprecierea
raportului cauzal elementul subiectiv al cunoaterii acestui
raport, se consider a fi raport cauzal numai acel raport care
poate fi prevzut.
Premisa este evident greit 1 ea fiind contrazis de
realitate. „Raportul cauzal este un raport obiectiv care exist
indiferent dac subiectul este sau nu contient de acesta”2
Problema previzibilitii constituie un aspect de
imputabilitate a faptei i nu unul de cauzalitate.
Aceast teorie nu este nici ea de natura – decât în mod
parial - 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 esenial al rspunderii
civile delictuale i const în efectul negativ suferit de o anumit
persoan, ca urmare a svâririi unei infraciuni ( a unei fapte
ilicite, în general) de ctre o alt persoan.
Constituie prejudicii, de exemplu: vtmarea sntii
unei persoane care are drept urmare reducerea sau pierderea
capacitii sale de munc; sustragerea de valori; distrugerea sau
deteriorarea unor bunuri; decesul susintorului legal al unei
persoane, în urma unui accident, cu toate consecinele
patrimoniale care decurg pentru urmaii decedatului i multe
asemenea cazuri.
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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 înclcrii,
prin fapta ilicit, a unor drepturi subiective sau dac nu este
cazul de a se reine rspunderea fptuitorului i pentru
pagubele rezultate din înclcarea unor simple interese ale
persoanei vtmate, aceste interese nealctuind coninutul unui
drept subiectiv.
Astfel vor trebui acordate despgubiri ori de câte ori
prejudiciul constituie rezultatul înclcrii unui drept subiectiv,
spre exemplu: a unui drept real, a unui drept de crean, a unui
drept de întreinere, .a.1
Problema se pune diferit în situaia în care o anumit
persoan presta întreinere unei alte persoane, fr îns a avea o
astfel de obligaie legal, având deci calitatea de simplu
susintor de fapt care nu ar fi putut în nici un caz, s fie
obligat s acorde aceast întreinere. Întrebarea, care firesc se
ridic este urmtoarea: vor putea – persoanele care au
beneficiat de întreinere – s pretind despgubiri de la autorul
accidentului care a provocat decesul persoanei fizice ce presta
întreinerea ?
Persoanele întreinute nu aveau nici un drept subiectiv
legal privitor la întreinere dar ele aveau anumite interese
rezultate dintr-o situaie de fapt, interese care au fost vtmate
prin infraciunea svârit.
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În jurispruden s-a admis obligarea autorului
prejudiciului la repararea daunei i în aceste situaii în care
pierderea suferit era consecina înclcrii nu unui drept
subiectiv civil ci doar a unui simplu interes. Aceste soluii au
fost apreciate favorabil i în doctrina de specialitate1.
S-a decis, spre exemplu, în practica judiciar s se
acorde despgubiri concubinei i copilului acesteia dac, în
fapt, au fost întreinui de victim2.
Într-o alt spe s-a decis plata de despgubiri pentru
pierderea întreinerii pe care victima accidentului o presta în
fapt, fr a avea vreo obligaie legal, copiilor soului su care
erau provenii dintr-o alt cstorie a acestui so3.
Pentru a putea fi reinut situaia reparrii prejudiciilor
cauzate prin vtmarea simplelor interese este necesar ca
prestarea întreinerii, în fapt, s fi avut un anumit caracter de
stabilitate. Aceasta înseamn c: „cel ce presta întreinerea, în
fapt, îi asumase un adevrat angajament juridic în acest sens4.
Este necesar s facem precizarea c lezarea unui simplu
interers nu d dreptul la despgubire dac este vorba de
vtmarea unui interes ilicit sau a unui interes contrar normelor
de convieuire social.
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Condiiile de existen a prejudiciului cauzat prin
svârirea unei infraciuni (în general, a unei fapte ilicite) sunt
urmtoarele1:
- prejudiciul trebuie s fie cert, adic s se fi produs i s
poat fi dovedit; cu toate acestea se acord dezdunare
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
condiie, în jurispruden s-a admis uneori, acordarea
despgubirii i pentru un prejudiciu viitor, dac acesta
este cert, inevitabil i determinabil (generic determinat);
- prejudiciul trebuie s fie direct, adic s fie
consecina direct a faptului generator.
Ca un aspect de drept comparat, în doctrina i
jurisprudena francez s-a admis i prejudiciul indirect – „prin
ricoeu”- când reparaia 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 aciunea civil
nu mai poate fi exercitat deoarece fptuitorul sau fptuitorii
nu mai pot fi trai la rspundere juridic civil delictual.
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De principiu, fptuitorii sunt cei care trebuie s acopere
prejudiciul generat prin activitatea infracional (autor,
coautori, instigatori, complici ori tinuitori, favorizatori).
Prejudiciul poate fi îns acoperit i de un alt subiect de
drept, cum ar fi o societate de asigurri.
Dac prejudiciul a fost doar parial recuperat, aciunea
civil va avea ca obiect tragerea la rspundere civil pentru
diferena de prejudiciu nerecuperat.
Nimic nu se opune ca un ter subiect de drept s
acopere prejudiciul generat de inculpat, fie parial fie total.
În aceste condiii partea vtmat constituit parte
civil în procesul penal va putea solicita diferena de
prejudiciu, dac acoperirea a fost parial.
Dac terul a reparat integral prejudiciul aciunea civil
rmâne fr obiect. În acest caz tera persoan are aptitudinea
de a se subroga în drepturile prii civile (a victimei) putând
solicita despgubirea integral de la autorul prejudiciului.
e). Existena manifestrii de voin din partea persoanei
vtmate material sau moral prin infraciune în sensul
despgubirii sale de ctre autorul sau de ceilali participani la
svârirea infraciunii.
Manifestarea de voin a persoanei vtmate se
realizeaz prin constituirea de parte civil în cadrul procesului
penal sau în momentul în care aciunea civil este pornit i se
exercit din oficiu, potrivit dispoziiilor art. 17 c.p.p.
Aceste chestiuni au fost tratate în partea I a lucrrii de
fa, capitolul III, § 3. În consecin nu vom reveni asupra lor.

De principiu, fptuitorii sunt cei care trebuie s acopere
prejudiciul generat prin activitatea infracional (autor,
coautori, instigatori, complici ori tinuitori, favorizatori).
Prejudiciul poate fi îns acoperit i de un alt subiect de
drept, cum ar fi o societate de asigurri.
Dac prejudiciul a fost doar parial recuperat, aciunea
civil va avea ca obiect tragerea la rspundere civil pentru
diferena de prejudiciu nerecuperat.
Nimic nu se opune ca un ter subiect de drept s
acopere prejudiciul generat de inculpat, fie parial fie total.
În aceste condiii partea vtmat constituit parte
civil în procesul penal va putea solicita diferena de
prejudiciu, dac acoperirea a fost parial.
Dac terul a reparat integral prejudiciul aciunea civil
rmâne fr obiect. În acest caz tera persoan are aptitudinea
de a se subroga în drepturile prii civile (a victimei) putând
solicita despgubirea integral de la autorul prejudiciului.
e). Existena manifestrii de voin din partea persoanei
vtmate material sau moral prin infraciune în sensul
despgubirii sale de ctre autorul sau de ceilali participani la
svârirea infraciunii.
Manifestarea de voin a persoanei vtmate se
realizeaz prin constituirea de parte civil în cadrul procesului
penal sau în momentul în care aciunea civil este pornit i se
exercit din oficiu, potrivit dispoziiilor art. 17 c.p.p.
Aceste chestiuni au fost tratate în partea I a lucrrii de
fa, capitolul III, § 3. În consecin nu vom reveni asupra lor.

126

126

1. ELEMENTELE ACIUNII CIVILE EXERCITAT ÎN
CADRUL PROCESULUI PENAL
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Art. 14 alin. 1 c.p.p. prevede: „Aciunea civil are ca
obiect tragerea la rspundere civil a inculpatului, precum i a
prii responsabile civilmente”.
Ce reprezint tragerea la rspundere juridic civil a
subiecilor menionai de textul legal?
Tragerea la rspundere juridic civil presupune
obligarea inculpatului i eventual a prii responsabile
civilmente, la repararea prejudiciului generat prin activitatea
infracional.
Acoperirea pagubei pricinuite prin infraciune se face
potrivit legii civile, astfel:
- în natur: prin restituirea lucrului, prin restabilirea
situaiei anterioare svâririi infraciunii i prin
desfiinarea total sau parial a unui înscris. De
asemenea, repararea pagubei în natur se poate
realiza prin orice alt mijloc de reparare;
- prin plata unei despgubiri bneti dac repararea
pagubei în natur nu este cu putin.
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Chestiunile referitoare la repararea pagubei i analiza
sintetic a rspunderii civile delictuale au format obiectul
preocuprilor noastre anterioare 1.
În prezenta lucrare vom puncta câteva chestiuni legate
de obiectul aciunii civile, mai concret, probleme în legtur cu
modalitile 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
(despgubiri bneti).
Prejudiciul generat prin activitatea infracional (fapta
ilicit ce constituie i infraciune i delict civil) cuprinde atât
prejudiciul efectiv creat (damnum emergens) cât i beneficiul
sau câtigul nerealizat (lucrum cessans).
Beneficiul sau profitul nerealizat trebuie s se afle în
direct corelaie cu activitatea infracional.
În jurisprudena recent a instanei noastre supreme s-a
stabilit c instanele de judecat, la solicitarea prii civile,
trebuie s procedeze la actualizarea cuantumului
despgubirilor, inând seama de coeficientul de inflaie la data
pronunrii sentinei penale în raport cu data când a fost generat
prejudiciul prin activitatea cu caracter infracional2.
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În literatura de specialitate mai ales au aprut opinii
controversate în legtur cu posibilitatea acordrii
despgubirilor morale. Majoritatea covâritoare a doctrinarilor
români au susinut teza acordrii despgubirilor morale pentru
prejudiciile generate prin fapte ilicite, inclusiv infraciuni, care
aduc atingere personalitii 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
privete intrarea în vigoare a anumitor dispoziii prin OUG. Nr.
66/2003 (Monitorul Oficial nr. 502/11.07.2003).
În perioada 1990 – 2003 jurisprudena s-a manifestat
fr rezerve în sensul acordrii de despgubiri cu caracter
moral pentru atingerea adus drepturilor subiective civile cu
caracter personal – nepatrimonial, privitoare la: existena i
integritatea fizic i moral a persoanei, privitoare la
identificarea i individualizarea subiectelor de drept i cu
privire la creaia intelectual a persoanei.
În perioada regimului socialist totalitar a existat celebra
decizie nr. 6/1952 a fostului Tribunal Suprem care statua
asupra imposibilitii acordrii unei despgubiri civile pentru
prejudicii de ordin moral.
De altfel, Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele
fizice i la persoanele juridice, prevedea în dispoziiile art. 54 si
art. 55 obligaia autorului faptei ilicite (inclusiv infraciune) de
a plti o amend ctre stat, cu caracter de „pedeaps civil”.
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Pân la apariia Legii nr. 281/2003 este de menionat
intrarea în vigoare a OUG nr. 53/2000 pentru unele msuri
privind soluionarea cererilor referitoare la acordarea de
despgubiri pentru daunele morale ( Monitorul Oficial nr.
227/23.05.2000).
Acest act normativ prevede posibilitatea acionrii în
judecat civil, în vederea acordrii de despgubiri civile cu
caracter moral, de ctre 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: „aciunea civil poate avea
ca obiect i tragerea la rspundere civil pentru repararea
daunelor morale, - potrivit legii civile”.
La data intrrii în vigoare a respectivului alineat
jurisprudena consacrase deja acordarea daunelor morale în
cazul înclcrii unui drept subiectiv civil cu caracter personal –
nepatrimonial.
„Complinirea „ legislativ are îns menirea de a
spulbera orice urm de îndoial în privina acordrii
despgubirilor morale.

B. SUBIECII ACIUNII CIVILE
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Aciunea 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 prile aciunii civile decedeaz în acea
cauz penal urmeaz a fi introdui motenitorii respectivei
persoane fizice.
Dac una dintre pri este o persoan juridic, iar
aceasta este supus reorganizrii, în cauza penal vor fi
introdui succesorii în drepturi.
Dac persoana juridic, subiect al aciunii civile în
procesul penal, e supus desfiinrii sau dizolvrii, urmeaz a fi
introdui în cauz lichidatorii.
Succesorii unei pri civile dintr-un proces penal pot
exercita aciunea civil în nume i în drept propriu, dac
infraciunea a generat decesul prii civile i respectiv în
temeiul dreptului de succesiune, dac decesul prii civile nu a
fost urmarea activitii cu caracter infracional.

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 prile aciunii civile decedeaz în acea
cauz penal urmeaz a fi introdui motenitorii respectivei
persoane fizice.
Dac una dintre pri este o persoan juridic, iar
aceasta este supus reorganizrii, în cauza penal vor fi
introdui succesorii în drepturi.
Dac persoana juridic, subiect al aciunii civile în
procesul penal, e supus desfiinrii sau dizolvrii, urmeaz a fi
introdui în cauz lichidatorii.
Succesorii unei pri civile dintr-un proces penal pot
exercita aciunea civil în nume i în drept propriu, dac
infraciunea a generat decesul prii civile i respectiv în
temeiul dreptului de succesiune, dac decesul prii civile nu a
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2. PARTICULARITILE SAU TRSTURILE
CARACTERISTICE ALE ACIUNII CIVILE
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Aciunea civil exercitat în cadrul procesului penal
prezint o serie de trsturi caracteristice, denumite i
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Doctrina de specialitate recunoate urmtoarele trsturi
caracteristice ale aciunii civile promovat i exercitat în
cadrul procesului penal:
 Aciunea civil este disponibil.
Disponibilitatea aciunii civile rezult din dreptul
recunoscut persoanei vtmate prin infraciune i care a suferit
un prejudiciu material sau moral, de a promova i de a exercita
aciunea civil în procesul penal i totodat din dreptul prii
civile de a renuna la despgubirile solicitate.
Aciunea civil este o aciune accesorie în procesul
penal.
Desigur, aciunea civil este accesorie aciunii penale,
aceasta din urm reprezentând, cum este i firesc, aciunea
principal.
Accesoriul urmeaz soarta principalului, adagiu fiind
concretizat în faptul c soluiile date în aciunile civile sunt
dependente desfurrii aciunii penale i mai ales modului în
care se soluioneaz aciunea penal.
Aciunea civil este o aciune divizibil. Ea poate fi
exercitat împotriva inculpatului dar i împotriva prii
responsabile civilmente (prini, institutori i artizani,
comiteni, persoanele menionate în dispoziiile Legii nr.
22/1969).
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3. DESFURAREA ACIUNII CIVILE ÎN CADRUL
PROCESULUI PENAL
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A. CHESTIUNEA DREPTULUI DE OPIUNE
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Dac prin activitatea infracional desfurat a fost
generat un prejudiciu material sau moral, persoana prejudiciat
are un drept de opiune în privina exercitrii aciunii civile, fie
la instana penal, fie la instana civil.
Pentru a exista dreptul la opiune este necesar s fie
pornit procesul penal pentru infraciunea svârit.
Dac persoana prejudiciat se constituie parte civil în
procesul penal, în temeiul principiului disponibilitii aciunii
civile, ea a exercitat dreptul de opiune. În consecin, partea
civil din procesul penal nu mai are posibilitatea de a se adresa
instanei civile, promovând o aciune civil separat, având ca
obiect pretenii rezultate din svârirea infraciunii.
Se recunoate subiectului de drept prejudiciat
prerogativa alegerii instanei în vederea obinerii reparaiei
prejudiciului generat. Dac instana a fost aleas persoana
prejudiciat (în spe partea civil din procesul penal) nu mai
are posibilitatea s deschid, s promoveze aciune la o alt
instan (respectiv la instana civil).
Acesta este principiul care genereaz i asigur
materializarea dreptului de opiune al persoanei prejudiciate
printr-o infraciune.
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Firesc, principiul admite i excepii sau derogri,
limitativ prevzute de textele legale. Astfel:
 Art. 19 alin. 3 c.p.p. prevede c „ poate s porneasc
aciune în faa instanei civile persoana vtmat care
s-a constituit parte civil sau pentru care s-a pornit
din oficiu aciunea civil din procesul penal, dar
acesta a fost suspendat. În caz de reluare a procesului
penal, aciunea introdus la instana civil se
suspend”;
 Când s-a dispus scoaterea de sub urmrire penal sau
încetarea urmririi penale, se poate exercita aciunea
civil în faa instanei de judecat civile, întrucât
soluia procurorului nu dispune de autoritate de lucru
judecat;
 Art. 20 alin 1 c.p.p. care prevede „ persoana
vtmat constituit parte civil în procesul penal
poate s porneasc aciune în faa instanei civile,
dac instana penal, prin hotrârea rmas
definitiv, a lsat nesoluionat aciunea civil”;
 Art. 20 alin 2 c.p.p. prevede o situaie special: „în
cazurile în care aciunea civil a fost exercitat din
oficiu, dac se constat din probe noi c paguba i
daunele morale nu au fost integral reparate, diferena
poate fi cerut pe calea unei aciuni la instana
civil”:
 Art. 20 alin 3 c.p.p. prevede o alt ipotez:”...
persoana vtmat se poate adresa cu aciune la
instana civil pentru repararea pagubelor materiale
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poate fi cerut pe calea unei aciuni la instana
civil”:
 Art. 20 alin 3 c.p.p. prevede o alt ipotez:”...
persoana vtmat se poate adresa cu aciune la
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i a daunelor morale care s-au nscut ori s-au
descoperit dup pronunarea hotrârii penale de
prima instan”.
Ultimele dou cazuri apar ca fiind situaii speciale în
care aciunea civil dei a fost exercitat în procesul penal
poate fi, în continuare, promovat i exercitat i în faa
instanei de judecat civile, în vederea reparrii integrale a
pagubei generate prin activitatea infracional.
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Pornirea aciunii 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 infraciunea svârit.
Art. 17 c.p.p. menioneaz cazurile în care aciunea
civil se exercit din oficiu în cadrul procesului penal.
În legtur cu constituirea de parte civil i cu analiza
cazurilor prevzute de art. 17 c.p.p. am fcut referiri cu ocazia
analizei capitolului III, § 3. În consecin nu vom reveni asupra
acestor chestiuni.
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C. EXERCITAREA ACIUNII CIVILE

C. EXERCITAREA ACIUNII CIVILE

Aciunea civil se exercit de partea civil, în procesul
penal, în faa organelor judiciare penale.
Exercitarea aciunii civile are ca scop tragerea la
rspundere civil a inculpatului i eventual a prii responsabile
civilmente.
În cadrul exercitrii aciunii civile, partea civil trebuie
s produc dovada existenei prejudiciului i a cuantumului
despgubirilor civile materiale pretinse (numai în ipoteza
solicitrii daunelor materiale). Pentru despgubirile 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 susine aciunea civil în faa instanei de judecat penale.
Procurorul nu are obligaie în acest sens, activitatea de
susinere potenial a aciunii, sau a aciunilor civile din cadrul
procesului penal fiind, de principiu, facultativ.
Alin 2 al articolului precizat instituie obligaia
procurorului, dac particip la judecat, de a susine interesele
civile ale persoanelor fizice fr capacitate de exerciiu sau ale
persoanelor fizice cu capacitate de exerciiu restrâns. Aceasta
chiar în condiiile în care categoriile de persoane fizice
nominalizate nu sunt constituite pri civile.
La rândul ei, instana de judecat penal este obligat s
se pronune din oficiu asupra reparrii pagubei materiale i
asupra despgubirilor morale, dei persoana vtmat nu este
constituit parte civil ( art. 17 alin 3 c.p.p.).
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4. SOLUIONAREA ACIUNII CIVILE. RAPORTUL
EXISTENT ÎNTRE ACIUNEA PENAL I ACIUNEA
CIVIL

4. SOLUIONAREA ACIUNII CIVILE. RAPORTUL
EXISTENT ÎNTRE ACIUNEA PENAL I ACIUNEA
CIVIL

Aciunea civil exercitat în cadrul procesului penal se
stinge prin soluia adoptat de instana de judecat cu privire la
preteniile afirmate de partea civil în contradictoriu cu
inculpatul i, eventual, cu partea responsabil civilmente.
Stingerea sau epuizarea aciunii civile are loc prin
admiterea preteniilor, prin admiterea în parte a despgubirilor
solicitate de partea civil sau prin respingerea preteniilor
afirmate.
Dac sunt incidente cazurile prevzute de art. 10 lit.a i
lit. c c.p.p. când fapta nu exist sau când dei exist în
materialitatea sa, fapta nu a fost svârit de învinuit sau de
inculpat, nu pot fi acordate despgubiri civile de ctre instana
de judecat penal ( art. 346 alin 3 c.p.p.). în aceste cazuri
instana civil nu poate fi sesizat cu o aciune civil în
despgubiri.
Instana de judecat civil poate fi sesizat cu
soluionarea aciunii civile în cazurile prevzute de art. 10 lit.b,
d, e, f, g c.p.p., dac în faza de urmrire penal s-a dispus
scoaterea de sub urmrire penal sau încetarea urmririi penale.
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În faza de judecat, instana penal se pronun prin
sentin penal de condamnare, de achitare sau de încetare a
procesului penal i asupra aciunii civile.
Instana de judecata poate acorda despgubiri civile în
cazurile de încetare a procesului penal prevzute 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 instana 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. menioneaz cazurile în care
instana de judecat penal nu soluioneaz aciunea civil: în
caz de achitare pentru cazul prevzut de art. 10 alin 1 lit. b
c.p.p. ori în caz de încetare a procesului penal pentru cazurile
prevzute de art. 10 alin. 1 lit. f i j c.p.p.
De asemenea, instana de judecat penal nu
soluioneaz aciunea civil în cazul prevzut de art. 10 alin.1
lit h, teza I c.p.p. (retragerea plângerii prealabile).
Art. 347 c.p.p. prevede posibilitatea instanei de
judecat penale de a disjunge aciunea civil i de a amâna
judecarea acesteia la un nou termen de judecat, într-o alt
edin dac rezolvarea preteniilor civile ar provoca întârzierea
soluionrii aciunii penale.
Conform dispoziiilor art. 348 c.p.p. instana de
judecat penal se pronun din oficiu asupra reparrii
pagubelor materiale i a acoperirii daunelor morale, chiar dac
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nu exist constituire de parte civil, în situaiile prevzute de
art. 17 din c.p.p.
Instana de judecat penal se pronun din oficiu, în
celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului,
desfiinarea total sau parial a unui înscris i restabilirea
situaiei anterioare svâririi infraciunii.
Art. 476 c.p.p. prevede c în cazul infraciunilor
flagrante, dac soluionarea aciunii civile ar conduce la
amânarea cauzei, instana de judecat rezerv soluionarea
aciunii civile pe calea unei aciuni separate, care este scutit de
plata taxelor de timbru.
Cu privire la raportul dintre aciunea penal i aciunea
civil, legiuitorul a prevzut 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
aciunea civil în despgubiri la instana de judecat civil,
judecata în faa instanei civile se suspend pân la rezolvarea
definitiv a cauzei penale.
Art. 22 alin 1 c.p.p. prevede autoritatea de lucru judecat
a hotrârii penale în faa instanei civile care judec aciunea
civil.
Este vorba, desigur, de ipoteza judecrii separate a celor
dou aciuni în justiie: aciunea penal judecat de instana
penal, iar aciunea civil judecat de instana civil.
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În acest caz hotrârea definitiv a instanei penale are
autoritate de lucru judecat în faa instanei civile care judec
aciunea civil, cu privire la existena faptei, a persoanei care a
svârit-o i a vinoviei acesteia.
Art. 22 alin 2 c.p.p. prevede c hotrârea definitiv a
instanei civile prin care a fost soluionat aciunea civil nu are
autoritate de lucru judecat în faa organului de urmrire penal
i a instanei penale, cu privire la existena faptei penale, a
persoanei care a svârit-o i a vinoviei acesteia.
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CONCLUZII

CONCLUZII

Partea a II-a a prezentei lucrri constituie o monografie
distinct dedicat analizei „aciunilor în procesul penal român”.
Redactarea ei a pornit de la ideea corelrii instituiei
participanilor în procesul penal român cu instituia aciunilor
în procesul penal român pentru a putea surprinde activitatea
participanilor i în special a prilor 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 pri prezint o
continuitate organic.
În aceast scurt monografie au fost creionate câteva
aspecte cu caracter general referitoare ala aciunea în justiie.
Ulterior au fost analizate succint aciunea penal i
aciunea civil.
Desigur, analiza realizat de noi este sumar dar ea se
întemeiaz pe concepiile i teoriile afirmate în doctrina
juridic procesual – penal publicat în România.
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ÎNCHEIERE

ÎNCHEIERE

În cuprinsul acestui volum se regsesc dou scurte
monografii: prima parte este dedicat participanilor în
procesul penal român, a doua monografie are ca tem aciunile
în procesul penal român.
Cele dou monografii alctuiesc prile 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.
Reuita demersului nostru rmâne, bineîneles, la
aprecierea cititorilor. Cartea a aprut pentru a omagia profesorii
de Drept procesual penal, Drept penal i Drept procesual civil
care mi-au îndrumat paii în anii studeniei petrecui în capitala
Moldovei, la Iai.
Vom pstra o vie amintire tuturor dar mai ales
regretailor profesori Octavian Loghin ( Drept penal – partea
special) i Dumitru Radu ( Drept civil – drepturi reale i
obligaii i Drept procesual civil).
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SUPLIMENT

SUPLIMENT

Acest volum cuprinde dou monografii în care sunt
analizate instituii proprii Dreptului procesual penal.
Rugm eventualii lectori s priveasc cu îngduin
posibilele inadvertene ce pot fi regsite în cuprinsul
volumului.
Tehnica de redactare adoptat de autor a fost extrem de
simpl; noi nu am analizat în mod exhaustiv instituiile supuse
cercetrii. Ne-am mrginit la punctarea chestiunilor apreciate
ca fiind eseniale, în acord cu doctrina elaborat de valoroii
profesori proceduriti – penaliti din ara noastr.
Dup cum juritii cunosc, în materia Dreptului
procesual penal doctrina este extrem de bogat.
i noi am apelat la „izvorul” de cunotine înmagazinat
de celebrele tratate i cursuri universitare publicate de autorii
de specialitate.
Merit aceast lucrare s fie lecturat?
Rspunsul nu poate s fie decât relativ. Dac prezentul
volum îl vei privi prin perspectiva valoroaselor lucrri aprute
în materia Dreptului procesual penal, desigur c îndoiala
persist.
Credem îns c juritii practicieni i studenii
Facultilor de Drept pot lectura volumul fr a fi în vreun fel
„prejudiciai”. Esenial este ca prezenta lucrare s stârneasc
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mcar curiozitatea i s nu fie acoperit de eterna i pasiva
indiferen.
Desigur, ateptm cu interes eventualele sugestii,
observaii i critici în vederea elaborrii unei noi ediii.
Prezentul volum constituie o tentativ de incursiune
pe trâmul DREPTULUI PROCESUAL PENAL, concretizat
prin cele dou monografii care îl compun - Participanii în
procesul penal român & Aciunile în procesul penal român.
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