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PARTEA I
PARTICIPANTII IN PROCESUL
PENAL ROMAN
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CUVÂNT INTRODUCTIV
În cadrul încercărilor noastre pe tărâmul ştiinţelor
juridice ne-am preocupat pană în prezent de analiza unor
instituţii juridice aparţinând mai multor ramuri de drept:
Drept constituţional şi instituţii politice, Drept civil şi Drept
penal (partea generală).
În mod inevitabil suntem datori şi totodată onoraţi să
analizăm, după puterile noastre, o institutie fundamentală a
Dreptului procesual penal.
Ştiinţa dreptului procesual penal reprezintă o ramura
autonomă a ştiintelor juridice care cuprinde totalitatea
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cunostinţelor, concepţiilor si teoriilor referitoare la dreptul
procesual penal ca ramură a sistemului de drept român.
Demersul nostru se cantonează asupra "participanţilor
în procesul penal român". În analiza noastră vom valorifica
doctrina de specialitate publicată in România.
Desigur, nu avem pretenţia unei reuşite depline în
realizarea acestui proiect. Vom încerca însă să abordăm
chestiunile teoretice relative la participanţii în procesul
penal român având în vedere şi unele opinii cu caracter
personal.
Elaborarea şi publicarea acestei monografii constituie
o excelentă ocazie de a-mi manifesta întreaga mea
consideraţie şi deplinul respect faţă de dl. prof. univ. dr.
Grigore Theodoru, celebru autor în materia Dreptului
procesual penal.
O lacrimă de veşnică aducere aminte, pentru că viaţa
este trecătoare, efemeră, pentru dl. prof. univ. dr. Octavian
Loghin, unul dintre marii penalişti ai ţării noastre si pentru
dl. prof. univ. dr. Dumitru Radu, procedurist doctrinar de
referinţă (Drept procesual civil).
Aducem întreaga noastră gratitudine şi admiraţie faţă
de profesorii Tudorel Toader, decanul Facultăţii de Drept
din Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, Narcis Giurgiu si
Ioana – Maria Michinici.
Reuşita demersului nostru urmează a fi apreciată de
cititori. Monografia se adresează, în principal, studenţilor
de la Facultatea de Drept, dar ea poate fi lecturată şi de
juriştii practicieni.
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CAPITOLUL I. CHESTIUNI PRELIMINARII
În doctrina juridică penală se aprecizează ca
raportul de conflict (de contradicţie) ia naştere în momentul
săvârşirii unei infracţiuni, adică atunci când este înfrântă o
dispoziţie legală imperativă, care incriminează o faptă
întrucât prezintă pericolul social al unei infracţiuni.
Raportul de conflict este rezolvat prin intermediul
justiţiei penale. Aceasta se realizează în cadrul procesului
penal prin apariţia unor raporturi juridice procesual penale
având ca subiecţi: organele judiciare penale si părţile din
procesul penal (eventual şi aparătorii acestora).
Ca atare, prin participanţi în procesul penal
înţelegem: organele judiciare penale alcătuite din instanţele
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judecătoreşti, Ministerul Public si organele de cercetare
penală, părţile care sunt subiecte titulare de drepturi si
obligaţii derivate din exercitarea acţiunii penale şi eventual,
exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal si
apărătorul care în procesul penal se situează întotdeauna pe
pozitia părţii pe care o asistă.
Este posibil ca în procesul penal să intervină şi alti
subiecţi procesuali în locul părţilor. Aceştia sunt: succesorii,
reprezentanţii şi substituiţii procesuali.
Succesorii sunt introduşi în procesul penal în timpul
desfăşurării acestuia, dacă una dintre părţi decedează.
Intervenţia succesorilor prezintă importanţă în
soluţionarea laturii civile din procesele penale.
Art. 21 din c.p.p. prevede:
"(1) Acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei
penale în caz de deces al uneia din părti, introducându-se în
cauză moştenitorii acestuia.
(2) Dacă una dintre părţi este o persoană juridică, în
caz de reorganizare a acesteia se introduc în cauză
succesorii în drepturi, iar în caz de desfiinţare sau dizolvare
se introduc în cauză lichidatorii".
Succesorii care intervin în latura civilă a procesului
penal devin părţi prin succesiune.
Aşa fiind, succesorii nu sunt substituiţi procesual şi
nici nu sunt reprezentanţi. Ei nu valorifică drepturile părţilor
iniţiale - decedate, desfiinţate sau dizolvate - deoarece
acestea nu mai au calitatea de subiecte de drept. Succesorii
îşi exercită drepturile proprii deoarece ei au înlocuit părţile
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iniţiale decedate, desfiinţate sau dupa caz, dizolvate. Ei vor
lua procedura de la momentul introducerii în cauza penală.
Reprezentanţii asigură continuarea activităţii
procesuale atunci când părţile din procesul penal nu pot fi
prezente.
Reprezentanţii înlocuiesc părţile, fiind împuternicite
să participe la activitatea procesuală desfăşurată în numele
şi în interesul părţii reprezentate. Ei sunt subiecţi procesuali
dar nu devin părţi in procesul penal.
Reprezentarea poate fi legală sau convenţională.
Reprezentarea legală – cum arată şi denumirea este
prevăzută în mod expres de lege. Reprezentantul legal este
împuternicit prin efctul legii să reprezinte partea din
procesul penal.
Art. 222 alin (6) din c.p.p prevede:
"Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu ,
plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu
capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu
încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă".
De asemenea, tot un caz de reprezentere legală este
instituit prin dispoziţiile art. 134 alin (3) c.p.p. : " Când
inculpatul este arestat, instanţa care urmează a efectua
comisia rogatorie dispune desemnarea unui apărător din
oficiu, care îl va reprezenta."
Reprezentarea
convenţională
presupune
desfăşurarea unei activităţi în cadrul procesului penal de
către o persoana fizică în temeiul unui mandat concretizat
printr-o procedură specială.
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Raporturile dintre partea reprezentată şi reprezentant
sunt de natură contractuală.
De principiu, părţile din procesul penal pot fi
reprezentate.
Cu privire la inculpat acesta poate fi reprezentat cu
excepţia cazurilor în care prezenţa sa este obligatorie.
Partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă
civilmente pot fi reprezentate , în faza de judecată.
Reprezentarea judiciară cu caracter convenţional
poate fi realizată de un avocat sau de o persoană fizică ce nu
posedă această calitate.
Reprezentantul care nu este avocat nu poate pleda în
cauza penală. Acest drept este recunoscut exclusiv
reprezentanţilor care deţin calitatea de avocaţi.
Substituiţii procesuali îndeplinesc activităţi cu
caracter procesual în nume propriu dar pentru realizarea
unui drept aparţinând altui subiect.
Potrivit dispoziţiilor art. 362 c.p.p. soţul inculpatului
poate declara apel în favoarea acestuia. Art. 222 alin. (5)
c.p.p. prevede că plângerea se poate face şi de către unul
dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major
pentru părinţi. Art. 160 (6) alin 1 c.p.p. prevede că cererea
de liberare provizorie poate fi facută de către învinuit sau
inculpat, de soţ sau de rudele apropiate ale acestuia.
În doctrina s-a specificat că substituiţii procesuali
beneficiază de o legitimatio ad processum dar nu au o
legitimatio ad causam.
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CAPITOLUL II. ORGANELE JUDICIARE PENALE
§1. INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI
Art. 1 alin (1) din Legea nr. 304 din 2004 privind
organizarea judiciară1 prevede că: "puterea judecătorescă se
exercită de Înalta Curte de Casatie şi Justiţie şi de celelalte
instanţe judecătoreşti stabilite de lege."
Art. 2 alin (2) din acelaşi act normativ nominalizează
instanţele judecătoreşti din România : Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, curţile de apel, tribunalele, tribunalele
specializate şi judecătoriile.
1

Adoptată la data de 28 iunie 2004, republicată.
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune de
personalitate juridică şi funcţionează în municipiul
Bucureşti.
Instanţa supremă este organizată în patru secţii :
secţia civilă şi de proprietate intelectuală, secţia penală,
secţia comercială şi secţia de contencios administrativ şi
fiscal. De asemenea, funcţionează completul de 9 judecători
si secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie .
Fiecare secţie din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunţate
de curţile de apel.
Sectia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
judecă:
în primă instanţă procesele şi cererile date
prin lege în competenţă de primă instanţă a
Înaltei Curti de Casaţie şi Justiţie,
recursurile, în condiţiile prevăzute de lege,
Completul de 9 judecători soluţionează recursurile şi
cererile în cauzele judecate în primă instanţă de Secţia
penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
In secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
se judecă:
recursurile în interesul legii,
sesizările privind schimbarea jurisprudenţei
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
dispune sesizarea Curţii Constituţionale a
României în vederea efectuării controlului
constituţional legilor, anterior promulgării.

11

Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se
ralizează de: preşedintele, vicepreşedintele şi de colegiul de
conducere a acestei instanţe judecătoreşti.
Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
reprezintă această instanţă judecătorească , aflată în vârful
piramidei instanţelor de drept comun în relaţiile interne şi în
relaţiile internaţionale.
Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justitie este alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi din 9
judecători aleşi de adunarea generală a judecătorilor pentru
o perioadă de 3 ani.
Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie este prezidat de preşedinte sau dacă acesta lipseşte
de vicepreşedinte.
Completele de judecată ale Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justitie se compun din 3 judecători din cadrul aceleaşi secţii.
Completul de 9 judecători este prezidat de
preşedintele sau vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie. În lipsa acestora completul poate fi prezidat de un
preşedinte de secţie sau de un judecător desemnat de
preşedintele sau de vicepreşedintele Înaltei Curti.
Secţiile unite
sunt prezidate de preşedinte,
vicepreşedinte sau de un preşedinte de secţie a Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie.
Preşedintele, când participă la judecarea cauzelor,
poate prezida orice complet de judecată din cadrul secţiilor
instanţei supreme.
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Preşedintii secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
pot prezida orice complet de judecată din cadrul secţiei pe
care o conduc.
Judecata în Secţiile Unite se desfăşoară dacă iau parte
minimum 2/3 din numărul judecătorilor instanţei supreme.
Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi
judecătoriile întregesc sistemul instanţelor judecătoreşti din
ţara noastră, alături de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În circumscripţia unei curţi de apel funcţionează mai
multe tribunale şi tribunale specializate. Curţile de apel
beneficiază de personalitate juridică şi au în componenţa lor
mai multe secţii. De asemenea, în cadrul lor funcţionează
unul sau mai multe complete specializate.
Tribunalele au personalitate juridcă, fiind organizate
în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.
În circumscripţia tribunalului sunt incluse toate
judecătoriile din judeţul respectiv sau din municipiul
Bucureşti, după caz.
Şi în cadrul tribunalelor funcţionează secţii şi
complete specializate pe materii.
În domeniile civil, penal, comercial, cauze cu minori
şi de familie, contencios administrativ şi fiscal, conflicte de
muncă şi asigurări sociale se pot înfiinţa tribunale
specializate.
Tribunalele specializate nu dispun de personalitate
juridică şi funcţionează la nivelul judeţelor şi al
municipiului Bucureşti.
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Judecătoriile sunt instanţe judecătoreşti fără
personalitate juridică organizate în judeţe şi în sectoarele
municipiului Bucureşti.
În raport de volumul de activitate în cadrul
judecătoriilor se pot infiinţa secţii sau complete specializate.
Legea privind organizarea judiciară prevede obligativitatea
organizării de secţii sau de complete specializate pentru
minori şi familie.
La curţile de apel, tribunale şi judecătorii se pot
înfiinţa secţii secundare cu activitate permanentă în alte
localităţi, avându-se în vedere volumul de activitate şi
complexitatea acesteia.

1. CONDUCEREA INSTANŢELOR
JUDECĂTOREŞTI
Instanţele judecătoreşti sunt conduse de un preşedinte
care exercită atribuţii manageriale.
Preşedinţii curţilor de apel şi ai tribunalelor
efectuează coordonarea şi controlul adminstrării instanţei la
care funcţionează precum şi ale instanţelor din
circumscripţie.
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La curţile de apel, la tribunale şi la tribunalele
specializate preşedintele este ajutat de 1-2 vicepreşedinţi. La
judecătorii, preşedintele poate fi ajutat de un vicepreşedinte.
Prşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecatoreşti
iau măsuri pentru organizarea instanţelor pe care le conduc
şi eventual, a instanţelor din circumscripţiile acestora.
Ei asigură şi verifică respectarea obligaţiilor statutare
şi a regulamentelor de către judecători şi de către personalul
auxiliar de specialitate.
Preşedinţii instanţelor judecătoreşti desemnează
judecătorii care urmează să îndeplinească şi alte atribuţii
decăt cele privitoare la activitatea de judecată.
La instanţele judecătoreşti unde sunt înfiinţate secţii,
acestea sunt conduse de către un preşedinte de secţie.
Colegiile de conducere statuează asupra chestiunilor
cu caracter general referitoare la conducerea instanţelor de
judecată. Ele sunt formate dintr-un numar impar de membri.
Astfel, la curţile de apel şi la tribunale, colegiul de
conducere este alcătuit din preşedintele instanţei şi un
număr de 6 judecători, aleşi pentru o perioadă de 3 ani, de
adunarea generală a judecătorilor.
2. INSTANŢELE MILITARE
Conform dispoziţiilor Legii 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, în alcătuirea instanţelor
militare intră: Curtea Militară de Apel Bucuresti, Tribunalul
Militar Teritorial Bucureşti şi tribunalele militare.
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La judecarea cauzelor penale, când inculpatul este
militar activ, preşedintele completului de judecată şi
procurorul care participă la judecarea cauzei trebuie să facă
parte cel puţin din aceeaşi categorie de grade.
Tribunalele militare funcţionează în municipiile
Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara.
Tribunalul militar este condus de un preşedinte ajutat
de un vicepreşedinte.
Colegiul de conducere al tribunalului militar este
format din preşedintele instanţei judecătoreşti şi din doi
judecători.
Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti este condus de
un preşedinte ajutat de un vice preşedinte, iar colegiul de
conducere al acestei instanţe judecătoreşti este alcătuit din
preşedintele instanţei şi doi judecători.
Curtea Militară de Apel Bucureşti este condusă de un
preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Colegiul de
conducere al acestei instanţe judecătoreşti este format din
preşedinte şi doi judecători.
3. COMPUNEREA COMPLETELOR DE
JUDECATĂ
În literatura juridică procesual-penală noţiunile
"instanţă judecătorească" şi "instanţă de judecată" au
semnificaţii diferite, distincte.
Astfel, "instanţa judecătorească" constituie o instituţie
din cadrul sistemului organelor judecătoreşti din România.
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Instanţă judecătorescă este Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, o curte de apel, un tribunal, un tribunal specializat
sau o judecătorie.
"Instanţa de judecată" indică completul de judecată
investit cu soluţionarea unei cauze penale determinate.
În cadrul unei instanţe judecătoreşti funcţionează mai
multe instanţe de judecată, adică mai multe complete de
judecată.
Codul de procedură penală utilizează termenul de
intanţă atât cu sensul de instanţă judecătorească cât şi cu
sensul de instanţă (complet) de judecată.
Art. 292 alin (1) prevede că: "Instanţa judecă în
complet de judecată, a cărui compunere este cea prevăzută
de lege".
Art. 300 alin (1) c.p.p. dispune: "Instanţa este datoare
să verifice din oficiu, la prima înfăţişare, regularitatea
actului de sesizare".
În ambele cazuri, prin notiunea de "instanţă" se
înţelege completul de judecată investit cu soluţionarea
cauzei penale.
Există însă prevederi in Codul de procedură penală în
care termenul de "instanţă" este utilizat în sensul de
instituţie componentă a sistemului organelor autorităţii
judecătoreşti.
Art. 367 c.p.p. prevede în alin (1) : "Cererea de apel
se depune la instaţa a cărei hotărâre se atacă". Evident este
vorba despre depunerea cererii la judecătorie sau la tribunal.
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Compunerea completelor de judecată (a instanţei de
judecată) nu trebuie confundată cu constituirea "instanţei de
judecată".
Constituirea instanţei presupune prezenţa completului
de judecată şi participarea procurorului de şedinţă şi a
grefierului de şedinţă. Ea priveşte alcătuirea instanţei în
toată complexitatea sa.
Colegiile de conducere ale instanţelor judecătoreşti
stabilesc compunerea completelor de judecată.
Compunerea completelor de judecată constă în
nominalizarea judecătorilor care urmează să soluţioneze
cauzele, la termenele stabilite.
Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă
instanţă a judecătoriei, a tribunalului sau a curţii de apel se
judecă în complet monocratic, cu excepţia cauzelor privind
conflictele de muncă şi de asigurări sociale.
Apelurile se judecă în complet colegial format din 2
judecători, iar recursurile se soluţionează tot în complet
colegial format din 3 judecători.
În ipoteza completului colegial format din 2
judecători, dacă membrii completului nu cad de acord
asupra hotărârii ce urmează a se pronunţa, procesul se
judecă din nou în complet de divergenţă.
Completul de divergenţă se constituie prin includerea
în completul de judecată, a preşedintelui sau
vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie ori a
judecătorului din planificarea de permanenţă.
Ce se întâmplaă dacă nu sunt respectate prevederile
legale referitoare la alcătuirea completelor de judecată ?
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Dispoziţiile art. 197 alin.(2) c.p.p. dispun:
"dispoziţiile relative la la competenţa după materie sau după
calitatea persoanei, la sesizarea instanţei, la compunerea
acesteia ... sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii..." . Este
vorba despre sancţiunea nulităţii absolute care nu poate fi
înlăturată în nici un mod şi care poate fi invocată în orice
stare a procesului şi se ia în considerare chiar din oficiu.
S-a acreditat teza conform căreia formarea
completului dintr-un număr mai mic sau mai mare (diferit)
de judecători, atrage sancţiunea nulităţii absolute doar dacă
completul nelegal format a soluţionat cereri, a admis sau a
respins probe, a audiat părţi sau martori.
Jurisprudenţa a statuat că deşi completul de judecată
a fost greşit compus, dacă nu au fost încuviinţate probe şi
dacă nu s-au luat măsuri procesuale , nu intervine
sancţiunea nulităţii absolute, nefiind incidente dispoziţiile
art. 197 alin (2) c.p.p.1
Avem îndoieli în legătură cu acest punct de vedere
atât timp cât nulitatea absolută nu poate fi în nici un mod
înlăturată. Orice interpretare permisivă s-ar îndepărta de la
spiritul şi voinţa legiuitorului, deoarece ar adăuga la lege,
fapt cu desăvârşire inadmisibil.

1

T.S., secţia penală, decizia nr. 3011/1982 în R.R.D. nr. 11/1983, pag. 73-74, T.S. ,
secţia penală, decizia nr. 148/1974 în R.R.D nr. 10/1974, pag. 72, T.S., secţia
penală, decizia nr. 1151/1981 în R.R.D.nr. 1/1982, pag. 61
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§2. MINISTERUL PUBLIC
În cadrul activităţii judiciare Ministerul Public
reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea
de drept precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
Această autoritate publică îşi exercită atribuţiile în
temeiul legii, fiind condusă de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
1. PRINCIPIILE ÎN TEMEIUL CĂRORA
MINISTERUL PUBLIC ÎŞI DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA
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Art. 62 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, republicată, prevede în alin. (2) că " procurorii îşi
desfăşoară activitatea potrivit principiilor legalităţii,
imparţialităţii şi controlului ierarhic, sub autoritatea
Ministerului Justiţiei, în condiţiile legii."
Principiul legalităţii implică desfăşurarea întregii
activităţi a procedurilor în temeiul dispoziţiilor legale.
Acest principiu nu trebuie confundat cu activitatea de
supraveghere generală a legalităţii desfăşurată în perioada
regimului socialist totalitar de fostele organe ale
procuraturii.
Cum întregul proces penal se fundamentează pe lege
este evident că activitatea cu caracter judiciar desfăşurată de
membrii Ministerului Public cu observarea şi aplicarea
strictă a dispoziţiilor legale .
O precizare se mai impune : Ministerul Public
reprezintă interesele generale ale societăţii exclusiv în
activitatea judiciară.
Principiul imparţialităţii se afla în strânsă corelaţie
cu principiul legalităţii, derivând practic din acesta.
Reprezentanţii Ministerului Public sunt obligaţi să
intervină de fiecare dată când un subiect de drept a încălcat
prescripţiile legii penale.
Procurorii exercită acţiunea penală care prin natura ei
este o acţiune publică. Aceştia utilizează funcţia de acuzare
dar atitudinea lor trebuie să fie obiectivă, echidistantă.
Procurorii trebuie să desfăşoare activitatea în plan
judiciar numai în temeiul dispoziţiilor legale.
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Principiul controlului ierarhic realizează esenţiala
diferenţă de statut între magistraţii judecători şi magistraţii
procurori.
De asemenea, acest principiu apropie instituţia
Ministerului Public de modul de organizare şi funcţionare a
autorităţii executive.
Controlul ierarhic implică aptitudinea organelor
superioare de a da dispoziţii obligatorii în raport cu organele
ierarhic subordonate.
Procurorii din fiecare parchet sunt subordonaţi
conducătorului acelui parchet. Conducătorul unui parchet se
subordonează conducatorului parchetului ierarhic superior
din aceeaşi circumscripţie.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie sau procurorii generali ai
parchetelor de pe langă curţile de apel pot exercita controale
asupra procurorilor din subordine, fie în mod direct, fie prin
intermediul unor procurori anume desemnaţi.
Ministerul justiţiei are aptitudinea de a exercita
controlul asupra procurorilor prin intermediul unor
procurori desemnaţi de procurorul general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către
ministerul justiţiei.
Controlul constă în verificarea eficienţei manageriale,
a modului în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de
serviciu şi în care se desfăşoară raporturile de serviciu cu
justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în lucrările de
competenţa parchetelor.
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Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror
în cursul urmăririi penale şi soluţiile adoptate.
Aceste dispoziţii trebuie interpretate în lumina
dispoziţiilor art. 3 alin (1) din Legea nr. 303/2004,
republicată, în care se prevede :"procurorii numiţi de
Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt
independenţi, în condiţiile legii."

2. ORGANIZAREA MINISTERULUI PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie coordonează activitatea parchetelor din subordine.
Această unitate dispune de personalitate juridică , fiind
condusă de un procuror general ajutat de un prim-adjunct şi
de un adjunct.
În activitatea sa procurorul general al Parchetului de
pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este ajutat de 3
consilieri.
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Procurorul general de al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reprezintă Ministerul
Public în raport cu toate celelalte autorităţi publice, cu
persoanele fizice şi persoanele juridice precum şi în relaţiile
internaţionale.
Procurorul general de al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie participă la şedinţele
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Secţiile Unite. El poate
participa la orice complet al instanţei supreme dacă
consideră necesar.
Prim –adjunctul sau adjunctul ori un alt procuror
poate fi delegat să participe în locul procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la
şedinţeloe instanţei supreme, în secţiile unite.
În atribuţiunile procurorului general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte intră şi desemnarea procurorilor care
participă la şedinţele Curţii Constituţionale.
Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie are în structură secţii, conduse de procurori şefi,
ajutaţi de adjuncţi. În cadrul secţiilor funcţionează servicii şi
birouri conduse de procurori şefi.
În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie funcţionează Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
precum si Direcţia Naţională Anticorupţie.
Legea pentru organizarea judiciară menţionează
detaliat condiţiile şi modalitatea de numire a procurorilor în
cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de

24

Criminalitate organizată şi Terorism (art. 75 alin (2) – (13)
din Legea 304/2004, republicată).
Sunt prevăzute de asemenea, modul de funcţionare,
structura şi organizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Asupra celor două direcţii din cadrul Parchetului de
pe langă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie vom insista intrun paragraf distinct.
PARCHETELE DE PE LÂNGĂ CURŢILE DE
APEL, TRIBUNALE, TRIBUNALE PENTRU MINORI ŞI
FAMILIE ŞI JUDECĂTORII
Parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de
pe langă tribunale au personalitate juridică.
Parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori şi
familie şi parchetele de pe lângă judecătorii nu dispun de
personalitate juridică.
Parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de
pe lângă tribunale au în structură secţii. În cadrul secţiilor
pot funcţiona servicii şi birouri.
Parchetele de pe lângă curţile de apel au în structură
şi câte o secţie pentru minori şi familie.
În raport cu numărul, natura şi complexitatea
cauzelor la unele parchete de pe lângă judecătorii pot
funcţiona secţii maritime şi fluviale.
CONDUCEREA PARCHETELELOR DE PE
LÂNGĂ CURŢILE DE APEL, TRIBUNALE,
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TRIBUNALE PENTRU MINORI ŞI FAMILIE ŞI
JUDECĂTORII
Parchetele de pe lângă curţile de apel sunt conduse de
către procurori generali.
Parchetele de pe lângă tribunale, tribunale pentru
minori şi familie şi cele de pe lângă judecătorii sunt conduse
de prim-procurori.
Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile
de apel şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale
coordonează şi controlează administrarea parchetului unde
funcţionează şi administrarea parchetelor subordonate din
cadrul circumscripţiei.
Prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunalele
pentru minori şi familie precum şi prim-procurorii
parchetelor de pe lângă judecătorii exercită atribuţii de
administrare a parchetului.
La parchetele de pe lângă curţile de apel pot
funcţiona 1-2 procurori generali adjuncţi ; la parchetele de
pe lângă tribunale pot funcţiona 1-2 prim-procurori
adjuncţi.
La parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori şi
familie şi la parchetele de pe lângă judecătorii poate
funcţiona un prim-procuror adjunct.
Secţiile şi serviciile sau birourile parchetelor de pe
lângă instanţe sunt conduse de către procurori şefi.
În cadrul fiecărui parchet funcţionează colegii de
conducere. Componenţa colegiilor de conducere este
identică cu cea de la instanţele judecătoreşti.
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PARCHETELE MILITARE
Funcţionează pe lângă fiecare instanţă militară.
Conducerea parchetelor militare este asigurată de
către prim-procurori militari ajutaţi de către un primprocuror militar adjunct. Teza se referă la Parchetul Militar
de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi la
parchetele militare de pe lângă tribunalele militare.
Parchetul militar de pe lângă Curtea Militară de Apel
Bucureşti este condus de un procuror general militar ajutat
de un procuror general militar adjunct.
Parchetele militare dispun de organe de cercetare
penală puse în serviciul lor.
Procurorii militari conduc şi supraveghează
activitatea de cercetare penală a organelor de cercetare
penală speciale.
Dacă inculpatul este militar activ, procurorul militar
care efectuează urmarirea penală trebuie să facă parte cel
puţin din aceeaşi categorie de grade.
În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie funcţionează secţii sau servicii de
combatere a infracţiunilor săvârşite de militari.

3.ATRIBUŢIILE MINISTERULUI PUBLIC
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Procurorii din cadrul Ministerului Public exercită
următoarele atribuţii:
 efectuează urmărirea penală în cazurile şi în
condiţiile prevăzute de lege şi participă,
potrivit legii, la soluţionarea conflictelor prin
mijloace alternative,
 conduc şi supraveghează activitatea de
cercetare penală a poliţiei judiciare şi a altor
organe de cercetare penală,
 sesizează instanţele judecătoreşti pentru
judecarea cauzelor penale, potrivit legii,
 exercită acţiunea civilă, in cazurile prevăzute
de lege,
 participă, în condiţiile legii, la şedinţele de
judecată,
 exercită căile de atac împotriva hotărârilor
judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de lege,
 apără drepturile şi interesele legitime ale
minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie,
ale dispăruţilor şi ale altor persoane, în
condiţiile legii,
 acţionează pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii, sub coordonarea ministrului
justiţiei, pentru realizarea unitară a politicii
penale a statului,
 studiază cauzele care generează sau
favorizează criminalitatea, elaborează şi
prezintă ministrului justiţiei propuneri în

28

vederea eliminării acestora, precum şi pentru
perfecţionarea legislaţiei în domeniu,
 verifică respectarea legii la locurile de deţinere
preventivă,
 exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege.
Analiza detaliată a fiecărei dintre atribuţiile
Ministerului Public excede cercetărilor noastre.Trebuie însă
să remarcăm faptul că prin natura atribuţiilor sale Ministerul
Public desfăşoară o activitate cu caracter complex.
Dată fiind încadrarea Ministerului Public în cadrul
"puterii" judecătoreşti de către Constituţia României, în
mod firesc această autoritate publică se manifestă
preponderent în activitatea judiciară, cum de altfel este şi
firesc.
În doctrina juridică au fost afirmate mai multe puncte
de vedere privitoare la natura juridică a Ministerului Public.
Unii doctrinari apreciază că procurorii sunt incluşi în
puterea executivă1.
Alţi autori apreciază că Ministerul Public constituie o
parte a autorităţii judecătoreşti, asa cum de altfel prevede şi
legea fundamentală a ţării2.
Considerăm că instituţia Ministerului Public prezintă
o natură juridică duală : atât executivă cât şi judecătorească.

1

M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan si altii, Constituţia Romaniei –
comentată şi adnotată, R.A. Monitorul Oficial-Bucureşti, 1992, pag. 289
2
Procedură penală (partea generală), vol. I, de Gheorghiţă Mateuţ, Ed. Chemarea
Iaşi, 1993, pag. 55
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Detalierea acestei teze este o chestiune de ordin
constituţional.
Totuşi, noţiunea de Minister Public provine din
expresia "manus publica" care indică forţa executivă a
statului.
Pe lângă aspectul terminologic, care este un aspect
formal, Ministerul Public fiind constituit din procurori se
află sub autoritatea organului de vârf al executivului, prin
intermediul ministerului justiţiei.
Relativa dependenţă a Ministerului Public în raport
cu ministerul justiţiei constituie un argument serios în
favoarea tezei naturii duale a acestei autorităţi publice.
Ministerul Public nu face parte efectiv din autoritatea
executivă , iar procurorii nu sunt simpli funcţionari publici,
ei beneficiind de calitatea de magistraţi.

§3. MAGISTRAŢII
Art. 1 din Legea 303/2004, republicată, privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, prevede: "Magistratura
este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul
înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării
intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum
şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor".
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Magistraţi sunt judecătorii şi procurorii din cadrul
tuturor instanţelor şi a parchetelor din România.
Judecătorii, respectiv procurorii, deşi în mod
indubitabil sunt magistraţi, beneficiză de statute distincte.
Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt
inamovibili în condiţiile prevăzute de Legea 303/2004,
republicată.
Judecătorii inamovibili pot fi mutaţi prin transfer,
delegare, detaşare sau promovare, numai cu acordul lor şi
pot fi suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile
prevăzute de lege.
Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi
trebuie să fie imparţiali.
Procurorii numiţi de şeful statului se bucură de
stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii.
Procurorii care se bucură de stabilitate, deci sunt
definitivi, pot fi mutaţi prin transfer, detaşare sau
promovare, numai cu acordul lor. Procurorii pot fi delegaţi,
suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile prevăzute
de lege.
Funcţiile de judecător şi procuror (de magistraţi) sunt
incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu
excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior,
precum şi a acelor de instruire din cadrul Institutului
Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri.
Este instituită obligaţia magistraţilor de a declara pe
propria răspundere dacă soţul , rudele sau afinii până la
gradulal IV-lea inclusiv, exercită o funcţie sau desfăşoară o
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activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare
penală.
Magistraţii sunt obligaţi, de asemenea, să facă o
declaraţie autentică, pe propria răspundere, referitoare la
apartenenţa sau neapartenenţa ca agent sau colaborator al
organelor de securitate ca poliţie politică.
Este instituită interdicţia magistraţilor de a fi lucrători
operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai
serivciilor de informaţii.
În acest sens magistraţii vor da o declaraţie autentică,
pe proprie răspundere, sub sancţiune penală, în fiecare an.
Alte interdictii privitoare la magistraţi – judecători si
procurori – se referă la:
 desfăşurarea de activităţi comerciale, direct sau
prin persoane interpuse,
 desfăşurarea de activităţi cu caracter de arbitraj
în litigiile civile, comerciale sau de altă natură,
 dobândirea calităţii de asociat sau de membru
în organele de conducere, administrare sau
control la societăţi civile,societăţi comerciale,
bănci, societăţi de asigurarea, etc.,
 obţinerea calităţii de membru al unui grup de
interes economic.
Magistraţilor le este interzis să facă parte din partide
sau formţiuni politice sau să desfăşoare ori să participe la
activităţi cu caracter politic. Ei nu trebuie sa îşi exprime, în
orice mod, convingerile politice.
Magistraţii judecători şi magistraţii procurori nu
trebuie să îşi exprime public opinia cuprivire la procesele
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aflate în desfăşurare sau cu privire la cauzele cu care a fost
sesizat parchetul.
Ei nu pot da consultaţii în chestiuni litigioase, chiar
dacă procesele respective se află pe rolul altor instanţe sau
parchete decât acelea unde îşi desfăşoară activitatea.
Există şi alte cauze de incompatibilitate, legate strict
de activitatea judiciară, referitoare în principal la magistraţi.
Acestea sunt prevăzute în codul de procedură penală:
 judecătorii care sunt soţi, rude sau afini între
ei, până la gradul al IV-lea inclusiv, nu pot face
parte din acelaşi complet de judecată,
 judecătorul care a luat parte la soluţionarea
unei cauze nu mai poate participa la judecarea
aceleiaşi cauze intr-o cale de atac sau la
judearea cauzei după desfiinţarea hotărârii cu
trimitere in apel sau după casare cu trimitere în
recurs,
 judecătorul care si-a exprimat anterior părerea
cu privire la soluţia care ar putea fi dată într-o
cauză nu mai poate participa la judecarea
respectivei cauze penale,
 judecătorul este incompatibil dacă: a pus în
mişcare acţiunea penală sau a dispus trimiterea
în judecată ori a pus concluzii în calitate de
procuror la instanţa de judecată, a soluţionat
propunerea de arestare preventivă sau de
prelungire a arestării preventive în cursul
urmăririi penale, a fost reprezentant sau
aparător al vreuneia din parţi, a fost expert sau
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martor, daca există împrejurări din care rezultă
că este interesat sub orice formă, el , soţul sau
vreo rudă apropiată;dacă soţul, ruda sau afinul
său până la gradul IV includiv a efectuat acte
de urmarire penală, a supravehegheat urmărirea
penală, a soluţionat propunerea de arestare
preventivă
ori de prelungire a arestării
preventive, în cursul urmăririi penale; dacă este
soţ, rudă sau afin, până la gradul IV inclusiv
cu una dintre părţi sau cu avocatul ori
mandatarul acesteia;dacă există duşmănie între
el, soţul sau una dintre rudele sale pana la
gradul IV inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau
rudele aceteia până la gradul al III-lea inclusiv
; dacă a primit liberalităţi de la una dintre părţi,
avocatul sau mandatarul acesteia.
 Judecătorul este incompatibil de a participa la
judecarea unei cauze în căile de atac, atunci
cand soţul, ruda ori afinul sau până la gradul
IV inclusiv a participat ca judecător sau
procuror, la judecarea aceleiaşi cauze.
Cazurile de incompatibilitate menţionate anterior se
aplică, în marea lor majoritate şi procurorilor, persoanelor
fizice care efectuează cercetare penală şi grefierului de
şedinţă.
Procurorul care a participat , în calitate de judecator
la soluţionarea cauzei în primă instanţă nu poate pune
concluzii la judecarea aceleiaşi cauze penale în căile de
atac.
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Judecătorul sau procurorul (magistratul) incompatibil
trebuie să declare preşedintelui instanţei sau procurorului
ierarhic superior că se obţine de a participa la desfăşurarea
procesului penal. În mod obligatoriu magistratul va indica
cazul de incompatibilitate pe care se întemeiază cererea de
abţinere.
Dacă magistratul
care se află într-un caz de
incompatibilitate nu a făcut declaraţie de abţinere oricare
dintre părţile din procesul penal îl poate recuza de îndată ce
a luat la cunoştinţă de existenţa respectivului caz de
incompatibilitate.
Analiza deteliată a cazurilor de incompatibilitate
precum şi procedura abţinerii şi cea a recuzării magistraţilor
nu intră în preocupările noastre, la redactarea acestei
monografii 1.
Incompatibilităţile şi interdicţiile privind pe
magistraţi au rolul de a creiona statutul judecătorilor şi al
procurorilor.
Instituirea incompatibilităţilor şi al interdicţiilor are
menirea de a "acorda" magistraţilor probitatea morală
necesară în vederea soluţionării cauzelor penale.
Icompatibilităţile determină o manifestare obiectivă şi
imparţială a magistraţilor în desfăşurarea activităţilor
judiciare.
Tot referitor la magistraţi, la statutul acestora, trebuie
subliniată importanţa condiţiilor de selecţionare, a modului
1

Ea poate fi studiata din orice tratat sau curs universitar de Drept procesual penal
publicat de renumiţi doctrinari din ţara noastră
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de investire în funcţie şi asigurarea independenţei şi a
imparţialităţii prin statutul disciplinar al acestora1.
Cu privire la raporturile dintre cele două categorii de
magistraţi am făcut anumite precizări într-o lucrare recent
publicată. În consecintă nu vom reveni asupra acestor
chestiuni.2
O chestiune de terminologie trebuie, credem noi,
explicată. Dacă Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecătorească , republicată, a reintrodus şi a utilizat
noţiunea de magistrat, Legile nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată si Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, evită
oarecum utilizarea acestei notiuni.
Reiterăm unele argumente expuse în lucrări
anterioare pentru suţinerea punctului de vedere materializat
în existenţa pe mai departe a "corpului magistraţilor" .
În primul rând sunt prevederile constiţuţionale care
utilizează în mod expres termenul de "magistrat".
În al doilea rând Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, în dezvotarea unor
prevederi constituţionale, utilizează această noţiune ( art. 14
alin (2) din lege).
În al treilea rând Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, defineşte
magistratura în art. 1:" Magistratura reprezintă o activitate
1

Aceste aspecte sunt pe larg dezbătute în lucrarea "Independenţa judecătorilor şi
garanţiile ei juridice". Bineînţeles , chestiunile sunt tratate , în special, cu referire la
judecători.
2
A se vedea volumul "stat şi cetăţean", monografia "Puterea de stat în Romania,
autorităţile publice", (partea I), Bacau, 2007
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judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii
justiţiei şi de procurori în scopul aparării intereselor
generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a
drepturtilor şi libertăţilor cetăţenilor".
Credem că voinţa legiuitorului cu ocazia amendării
Legilor 303/2004 şi 304/2004 a fost aceea de a evidenţia
particularităţile şi diferenţele dintre statutul judecătorilor şi
respectiv statutul procurorilor.
Acest impuls a pornit chiar de la textele
constituţionale care tratează şi reglementează distinct
statutul procurorilor în raport cu statutul judecătorilor.
Nici pe departe legiuitorul nu a urmărit – cum au
apreciat unii doctrinari- suprimariea calităţii de magistrat,
recunoscută atât judecătorilor cât şi procurorilor. De altfel,
nu ar fi fost posibil, notiunea fiind utilizată în legea
fundamentală a ţării noastre.

§4. ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ
Art. 201 c.p.p. menţionează în alin 2 : "Organele de
cercetare panală sunt:
a) organele de cercetare ale poliţiei judiciare;
b) organele de cercetare speciale."
Ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare
funcţionează lucrători specializaţi din Ministerul Internelor
şi Reformei Administrative, desemnaţi nominal de ministrul
internelor şi reformei administrative, cu avizul conform al
37

procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie.
Organele de cercetare ale poliţiei judiciare îşi
desfăşoară activitatea sub autoritatea procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie şi Justiţie.
Retragerea avizului conform al procurorului general
de pe lângă Înalta Curte conduce la încetarea calităţii de
lucrător în cadrul poliţiei judiciare.
Cercetarea penală se efectuează de organele de
cercetare ale poliţiei judiciare, pentru orice infracţiune care
nu este dată în mod obligatoriu în competenţa altor organe
de cercetare penală.
Poliţia judiciară este constituită din ofiţeri şi agenţi de
poliţie, specializaţi în efectuarea activităţilor de constatare a
infracţiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii
urmăririi penale şi de cercetare penală.
Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt
organizate şi funcţionează în structura aparatului central al
Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în
structura Inspectoratului General al Poliţiei Române,
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi a unităţilor
teritoriale ale acestora1.
Lucrătorii de poliţie judiciară din structurile
teritoriale îşi îndeplinesc atribuţiile, în mod nemijlocit, sub
autoritatea şi controlul prim-procurorilor parchetelor de pe
lânga judecătorii şi tribunale, corespunzător arondării
acestora.
1

A se vedea Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei
judiciare (Monitorul Oficial, partea I, nr. 869/23.09.2004)
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Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile
de apel îşi exercită autoritatea şi controlul nemijocit asupra
lucrătorilor de poliţie judiciară din circumscripţia curţii de
apel.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie îşi exercită autoritatea şi
controlul direct sau prin procurori desemnati asupra
organelor de poliţie judiciară din întregul teritoriu.
Art. 208 alin (1) c.p.p. menţionează organele de
cercetare speciale. Acestea sunt următoarele:
1. ofiţerii anume desemnaţi de către
comandanţii unităţilor militare, pentru
militarii în subordine . Cercetarea poate fi
efectuată şi personal de către comandanţi;
2. ofiţeriii anume desemnaţi de către şefii
comenduirilor de garnizoană, pentru
infracţiunile săvârşite de militari în afara
unităţilor militare. Cercetarea poate fi
efectuată şi personal de şefii comenduirilor
de garnizoană.
3. Ofiţerii anume desemnaţi de către
comandanţii centrelor militare, pentru
infracţiunile de competenţa instanţelor
militare, săvârşite de persoane civile în
legătură cu obligaţiile lor militare.
Cercetarea poate fi efectuată şi de către
comandanţii centrelor militare.
4. Ofiţerii poliţiei de frontieră anume
desemnaţi pentru infracţiunile de frontieră;
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5. Căpitanii porturilor pentru infracţiunile
contra siguranţei navigaţiei pe apa şi contra
disciplinei şi ordinii la bord, precum şi
pentru infracţiunile de serviciu sau în
legătură cu serviciul, prevăzute în Codul
Penal, săvârşite de personalul navigant al
marinei civile, dacă fapta a pus sau ar fi
putut pune în pericol siguranţa navei sau a
navigaţiei.
Organele de cercetare specială prevăzute la punctele
1-3 efectuează în mod obligatoriu cercetarea penală.
Organele de cercetare penală joacă un rol determinant
în descoperirea infracţiunilor, identificarea şi cercetarea
făptuitorilor .
Ele încep urmărirea penală, administrează probe în
dovedirea vinovăţiei, efectuează acte procedurale
(cercetarea la faţa locului, reconstituirea).
Poliţiştii care nu fac parte din organele de cercetare
penală ale poliţiei judiciare au dreptul şi obligaţia de a
efectua acte de constatare a săvârşirii infracţiunilor,
încunoştiintând despre acest aspect imediat, procurorul sau
organele de cercetare ale poliţiei judiciare, înaintându-le
totodată actele de constatare efectuate.
Se mai impune o precizare în legătură cu competenţa
organelor de cercetare penală speciale.
Organele de cercetare speciale penale militare sunt
singurele organe care au competenţă exclusivă în legătură
cu efectuarea cercetării penale. Aşa fiind, ofiţerii poliţiei de
frontieră şi căpitanii porturilor, deşi sunt organe de cercetare
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penală speciale nu dispun de competenţa exclusivă de a
efectua cercetarea penală. In aceste cazuri cercetarea penală
poate fi efectuatăşi de către organele de cercetare ale poliţiei
judiciare, (care sunt organe de cercetare penală de drept
comun în raport cu organele de cercetare penală seciale).

§5. DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE.
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR
DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM
1. DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
Este reglementată prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 43/20021, aprobată cu modificările şi
completările aduse prin Legea nr. 503/20022.
Direcţia Naţională Anticorupţie a luat fiinţă prin
reorganizarea Parchetului Naţional Anticorupţie.
1

Publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 244/11.04.2002;
Publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 523/18.07.2002
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Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie conduce Direcţia Naţională
Anticorupţie prin intermediul procuroruloui sef al acestei
direcţii.
D.N.A este independentă în raport cu instanţele
judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi cu
celelalte autorităţi publice, având urmatoarele atribuţii:
 Efectuarea urmăririi penale, în condiţiile
prevăzute de codul de procedură penală, de
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, pentru infracţiunile prevăzute de
aceasta şi sunt în competenţa D.N.A;
 Conduce, supraveghează şi coordonează actele
de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile
procurorului de către ofiţerii de poliţie
judiciară aflaţi sub autoritatea exclusivă a
procurorului sef al DNA;
 Conduce supraveghează şi controlează
activităţile cu caracter tehnic ale urmăririi
penale, efectuate de specialişti în domeniul
economic, financiar, bancar, vamal, informatic,
precum şi în alte domenii, numiţi în cadrul
DNA;
 Sesizează instanţele judecătoreşti pentru luarea
măsurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea
cauzelor privind infracţiunile prevăzute de
Legea 78/2000, cu modificările ulterioare,
infracţiuni care sunt în competenţa DNA;
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 Participă, prin procurorii săi, în condiţiile legii,
la şedinţele de judecată;
 Exercită căile de atac împotriva hotărârilor
judecătoreşti;
 Studiază cauzele care generează fenomenul
corupţiei şi elaborează propuneri pentru
perfecţionarea legislaţiei penale;
 Elaborează raportul anual al activităţii DNA şi
prezintă acest raport către Consiliul Superior al
Magistraturii şi către ministrul justiţiei, nu mai
târziu de luna februarie a anului urmator.
Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului
României concluziile asupra raportului de
activitate a DNA;
 Constituie şi actualizează baza de date în
domeniul faptelor de corupţie;
 Exercită alte atribuţii prevăzute de lege.

2. ORGANIZAREA DNA
Direcţia Naţionala Anticorupţie este condusă de un
procuror şef. Procurorul şef al DNA este asimilat primadjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Procurorul şef al DNA este ajutat de doi procurori
sefi adjuncţi. Aceştia sunt asimilaţi adjunctului procurorului
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte.
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DNA este organizată în secţii conduse de procurori
şefi secţie, ajutaţi de procurori şefi adjunţi secţie.
În cadrul DNA se pot înfiinţa servicii teritoriale,
servicii, birouri şi alte compartimente de activitate, prin
ordin al procurorului şef al direcţiei.
Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară îşi desfăşoară
activitatea în cadrul secţiilor, serviciilor sau al altor
compartimente de activitate, fiind repartizaţi prin ordin al
procurorului şef al DNA.
În cadrul DNA funcţionează poliţia judiciară a
direcţiei aflată sub autoritatea exclusivă al procurorului sef
al DNA.
Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară îşi desfăşoară
activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control
din partea procurorului DNA. Ei sunt detaşaţi în interesul
serviciului, pentru o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea
prelungirii detaşării, dacă poliţistul şi-a exprimat acordul.
Funcţia de magistrat procuror, ofiţer de poliţie
judiciară sau de specialist în cadrul DNA este incompatibilă
cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia
funcţiilor didactice din învătământul superior.
3. COMPETENTA DNA
În competenţa DNA intră infracţiunile prevăzute de
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, săvârşite în una din următoarele
condiţii:
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a)

b)

dacă indiferent de calitatea persoanelor care
le-au comis, au cauzat o pagubă materială
mai mare decât echivalentul în lei a 200.000
euro, ori o perturbare deosebit de gravă a
activităţii unei autorităţi publice, instituţii
publice ori oricărei alte persoane juridice,
ori dacă valoarea sumei sau a bunului care
formează obiectul infracţiunii de corupţie
este mai mare decât echivalentul în lei a
10.000 euro.;
dacă, indiferent de valoarea pagubei
materiale ori de gravitatea perturbării aduse
unei autorităţi publice, instituţii publice sau
oricărei alte persoane juridice ori de
valoarea sumei sau a bunului care formează
obiectul infracţiunii de corupţie, sunt
comise de către: deputaţi, senatori, membrii
ai guvernului, secretari de stat, ori
subsecretari de stat şi asimilaţi ai acestora,
consilieri ai miniştrilor, judecătorii Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ai Curţii
Constituţionale, ceilalţi judecători şi
procurori, membrii ai Consiliului Superior
al Magistraturii , preşedintele Consiliului
Legislativ şi locţiitorul acestuia, avocatul
poporului şi adjuncţii săi, consilierii
prezidenţiali şi consilierii de stat din cadrul
Administraţiei Prezidenţiale, consilierii de
stat ai primului-ministru, membrii şi
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controlorii financiari ai Curţii de Conturi şi
ai camerelor judeţene de conturi,
guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi
viceguvernatorul Băncii Naţionale a
României, preşedintele şi vicepreşedintele
Consiliului Concurenţei, ofiţeri, amirali,
generali şi mareşali, ofiţeri de poliţie,
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor
judeţene, primarul general şi viceprimarul
municipiului
Bucureşti,
primarii
şi
viceprimarii
sectoarelor
minicipiului
Bucureşti,
primarii
şi
viceprimarii
municipiiilor, consilierii judeţeni, prefecţii
şi subprefecţii , conducătorii autorităţilor şi
instituţiilor publice centrale şi locale şi
persoanele cu funcţii de control din cadrul
acestora, cu excepţia conducătorilor
autorităţilor şi instituţiilor publice de la
nivelul oraşelor şi comunelor şi a peroanelor
cu funcţii de control din cadrul acestora ;
avocaţii , comisarii Gărzii Financiare,
personalul vamal, persoanele care deţin
funcţii de conducere de la director ,
inclusiv, în cadrul regiilor autonome de
interes naţional, al companiilor şi
societăţilor naţionale, al băncilor şi
societăţilor comerciale la care statul este
acţionar majoritar, al instituţiilor publice
care au atribuţii în procesul de privatizare şi
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al unităţilor centrale financiar-bancare ,
persoanele prevăzute la art 8¹ din Legea nr.
78/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, lichidatorii judiciari, executorii
Autorităţii pentru valorificarea avtivelor
statutului.
Infracţiunile împotriva intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene sunt de competenţa DNA.
Această direcţie este competentă să efectueze
urmarirea penală, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai
mare decăt echivalentul în lei a 1.000.000 euro, in cazul
infracţiunilor prevăzute de art. 215 alin (1),(2),(3) şi (5) ,
art. 246,247,248,248¹, din codul penal, al infracţiunilor
prevăzute de art. 175, 177 şi 178-181 din Legea nr.
141/1997 privind codul vamal al României şi din Legea nr.
241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute în
ultimele două alineate se efectuează în mod obligatoriu, de
către procurorii din cadrul DNA.
Dacă infraţiunile precizate au fost săvârşite de
militari activi urmărirea penală se efectuează, în mod
obligatoriu, de către procurori militari din cadrul DNA,
indiferent de gradul militar deţinut de persoanele fizice
cercetate.
Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 care nu
sunt de competenţa DNA sunt de competenţa parchetelor de
pe lângă instanţele judecătoreşti.
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4. DIRECŢIA DE INVESTIGARE A
INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE
ORGANIZATĂ ŞI TERORISM
Direcţia de investigare a infracţiunilor de
criminalitate şi terorism a fost înfiinţată prin Legea nr.
508/20041.
Ea reprezintă o structură specializată din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Direcţia de investigaţii a infracţiunilor de
criminalitate organizată si terorism (D.I.I.C.O.T.) este
condusă de un procuror şef şi este coordonată de procurorul
general al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J, având
următoarele atribuţii:
 efectuează
urmărirea
penală
pentru
infracţiunile date în competenţa sa;
 conduce, supraveghează şi controlează actele
de cercetare penală îndeplinite din dispoziţia
procurorurlui de către ofiţerii şi agenţii de
poliţie judiciarăaflaţi în coordonarea DIICOT;
 studiază cauzele care generează săvârşirea
infracţiunilor de criminalitate organizată, trafic
de droguri, macrocriminalitate economicofinanciară, criminalitate informatică şi
terorism, precum şi condiţiile care le
favorizează, elaborând propuneri în vederea
1

Publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 1098/23.11.2004, modificată prin
OUG. Nr. 7/2005, Legea nr. 247/2005; OUG. Nr. 190/2005; OUG. Nr. 27/2006 şi
Legea nr. 356/2006
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eliminării acestora şi pentru perfecţionarea
legislaţiei penale în domeniu;
 constituie şi actualizează baze de date vizând
infracţiunile date în competenţa DIICOT;
 îndeplineşte şi alte atribuţiuni prevăzute de
lege.
6. ORGANIZAREA D.I. I.C.O.T
D.I.I.C.O.T este condusă de un procuror şef, ajutat de
un procuror adjunct şi este organizată pe servicii, conduse
de procurori şefi, astfel:
 Servicul de combatere a criminalităţii
organizate;
 Serviciul de combatere a traficului de droguri;
 Serviciul de combatere a macrocriminalităţii
economico-financiare;
 Serviciul de combatere a criminalităţii
informatice;
 Serviciul de combatere a infracţiunilor de
terorism.
În cadrul serviciilor se organizează birouri, conduse
de procurori şefi.
Legea nr. 508/2004, republicată, nominalizează un
birou pentru studierea cauzelor care generează şi a
condiţiilor care favorizează săvârşirea infracţiunilor de
criminalitate organizată şi terorism.
La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel
funcţionează servicii ale DIICOT, iar la nivelul parchetelor
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de pe lângă tribunale funcţionează birouri. Serviciile şi
birourile din teritoriu sunt conduse de procurori şefi.
Procurorul şef al biroului de la nivelul parchetului de
pe lângă tribunal se subordonează procurorului şef al
serviciului de la nivelul parchetului de pe lângă curtea de
apel, iar acesta din urmă se subordonează la rândul său,
procurorului şef al DIICOT.
Ministrul internelor şi al reformei administrative, cu
avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe
lângă ICCJ desemnează ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară
care desfăşoară activitatea sub coordonarea DIICOT.
Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară astfel desemnaţi
efectuează actele de cercetare penală dispuse de procurorii
DIICOT.
Funcţia de magistrat procuror în cadrul DIICOT este
incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu
excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
7. COMPETENŢA DIICOT
De competenţa DIICOT sunt următoarele infracţiuni
prevăzute în codul penal şi în legi speciale, cu excepţia
celor date în competenţa DNA: art. 189 alin (4),(5) şi (6)
din c.p., art. 215 c.p., dacă s-a produs o pagubă mai mare
decât echivalentul în lei a 500.000 euro, art. 279, art. 279¹,
art. 280, art. 282, 284 c.p., infracţiuni contra siguranţei
statului prevăzute în titlul I din partea specială a c.p. şi cele
prevăzute în legi speciale, Legea 39/2003 privind prevenirea
şi combaterea criminalităţii organizate, Legea 678/2001
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privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane,
OUG. Nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României,
aprobată prin Legea nr. 243/2002, dacă infracţiunile sunt
săvârşite de persoane fizice care aparţin unor grupuri
infracţionale organizate, OUG.nr
112/2001 privind
sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de
cetăţenii români, aprobată prin Legea nr. 252/2002, dacă
infracţiunile sunt săvârşite de persoane fizice aparţinând
unor grupări infracţionale organizate, Legea nr. 141/1997
privind Codul Vamal al României, dacă infracţiunile sunt
săvârşite de persoane fizice aparţinand unor grupuri
infracţionale organizate, Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea şi sacţionarea spălării banilor, Legea nr.
143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri, Legea nr. 300/2002 privind
regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită
de droguri, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea şi
transplantul de ţesuturi şi organe umane, dacă infracţiunile
sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri
infracţionale organizate, Legea nr. 111/1996 privind
desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, Legea nr.
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului,
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţii publice, - titlul III
privitor la criminalitatea informatică, Legea nr. 365/2002
privind comerţul electronic, infracţiunile prevăzute de
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale, dacă s-a produs o paguba mai mare decât
echivalentul in lei a 500.000 euro, Legea nr. 297/2004
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privind piaţa de capital şi infracţiunile în domeniul
proprietăţii intelectuale şi industriale, dacă sunt săvârşite de
persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate
sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii
de infracţiuni.
Dacă infracţiunile menţionate anterior sunt săvârşite
de militari activi cercetarea şi urmărirea penală se
efectuează de Parchetul Militar şi sunt judecate în instanţa
militară competentă.
Legea se referă, de asemenea, la anumite condiţii de
comitere a infracţiunilor care atrag competenţa unităţii
centrale a DIICOT:
 Dacă prin activitatea lor au aptitudinea de a
aduce atingere siguranţei naţionale a României;
 Dacă activitatea infracţională s-a desfăşurat ori
s-a produs rezultatul în circumscripţia a cel
puţin doua curţi de apel;
 Dacă s-a cauzat un prejudiciu material mai
mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro;
 Dacă există pericolul producerii sau dacă s-a
cauzat o tulburare importantă a relaţiilor
sociale la nivelul colectivităţii.
Următoarele infracţiuni sunt de competenţa
serviciilor teritoriale ale DIICOT:
 Infracţiunile
contra
securităţii
statului
prevăzute in titlul I din partea specială a
Codului penal;
 Infracţiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004;
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 Infracţiunile analizate iniţial la competenţa
acestei direcţii, săvârşite de persoanele care
aparţin unor grupuri infracţionale organizate
sau unor asociaţii sau grupări constituite în
scopul săvârşirii de infracţiuni, dacă activitatea
infracţională s-a desfăşurat sau şi-a produs
rezultatul pe teritorul mai multor judeţe din
circumscripţia aceleiaşi curţi de apel ori s-a
cauzat o paguba mai mare decât echivalentul in
lei a 500.000 euro. Toate celeloalte infracţiuni
precizate la competenţa DIICOT revin pentru
efectuarea
urmăririi
penale
birourilor
teritoriale.
Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de
procurorul specializat DIICOT pentru infracţiunile date de
lege în competenţa acestei direcţii.
Dacă infracţiunile sunt săvârşite asupra minorilor sau
de către minori, urmărirea penală se efectuează de către
procurori din cadrul DIICOT anume desemnaţi de către
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.
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În cadrul acestui capitol am încercat să analizăm
organele judiciare penale: instanţele judecătoreşti,
Ministerul Public, organele de cercetare penală. Am făcut
unele referiri la corpul magistraţilor din România.
În mod inevitabil ne-am ocupat de cele doua direcţii
din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism (DIICOT).

54

Înfiinţarea acestor direcţii are menirea de a
contracara, în mod eficient, activitatea cu caracter
infracţional în domeniul corupţiei şi a crimei organizate.
Cele două instituţii – DNA şi DIICOT- structuri
integrate în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, şi-au dovedit şi îşi dovedesc eficienţa,
confirmând raţionamentele avute în vedere la momentul
înfiinţării lor.

CAPITOLUL III. PĂRŢILE ÎN PROCESUL
PENAL
Pe lângă subiecţii oficiali - magistraţi şi organe de
cercetare penală - în cadrul procesului penal participă şi alte
subiecte de drept, persoane fizice şi persoane juridice,
denumite în doctrină subiecţi particulari principali.
Subiecţii particulari principali poartă denumirea de
părţi în procesul penal.
Părţile în procesul penal sunt acele subiecte de drept,
fie persoane juridice, fie persoane fizice, care au propriile
interese în soluţionarea cauzei penale.
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Părţile în procesul penal sunt titulare de drepturi şi
pobligaţii cu caracter procesual, care îşi au fundamentul în
exercitarea acţiunii penale şi eventual în exercitarea acţiunii
civile, în cadrul procesului penal.
Dacă Codul de procedură civilă nu defineşte părţile
din cadrul procesului civil, Codul de procedură penală
nominalizează şi defineşte fiecare parte din procesul penal.
Astfel, art. 23 din c.p.p. precizează: "persoana
împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală este
parte în procesul penal şi se numeşte inculpat".
Art. 24 din c.p.p.are următorul conţinut :
"(1) Persoana care a suferit prin fapta penală o
vătămare fizică, morală sau materială, dacă participă în
procesul penal se numeşte parte vătămată.
(2) Persoana vătămată care solicită acţiunea civilă în
cadrul procesului penal se numeşte parte civilă.
(3) Persoana chemată în procesul penal să răspundă
potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta
învinuitului sau inculpatului, se numeşte parte responsabilă
civilmente."
Din lectura celor două texte legale, anterior
menţionate, rezultă că în procesul penal avem următoarele
părţi: inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi partea
responsabilă civilmente.
Aceste părţi acţionează astfel: inculpatul şi partea
vătămată în latura penală a procesului penal respectiv
inculpatul, partea civilă şi dacă este cazul partea
responsabilă civilmente, în latura civilă a procesului penal.
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§1. INCULPATUL
Subiectul de drept, persoană fizică sau persoană
juridică, care a săvârşit o infracţiune poartă în dreptul
procesual penal, trei denumiri distincte, in raport de
momentul desfăşurării procesului penal.
Făptuitor – este acea persoană faţă de care nu s-a
început urmărirea penală şi nici nu s-a pus în mişcare
acţiunea penală, dar în raport cu care organele de urmărire
penală desfăşoară activităţi de verificare a sesizării şi de
strângere a probelor: acte premergătoare efectuate în
vederea începerii urmăririi penale (art. 224 c.p.p.); acte
încheiate de organele de constatare sau cele încheiate de
comandanţii de nave şi aeronave, precum şi de agenţii de
poliţie de frontieră (art. 214 c.p.p., art. 215 c.p.p.); acte
desfăşurate de organul de urmărire penală în cazul săvârşirii
unei infracţiuni flagrante (art. 465 c.p.p.).
Învinuit – este acea persoană faţă de care a fost
începută urmărirea penală.
Art. 229 c.p.p. prevede :" Persoana faţă de care se
efectuează urmărirea penală se numeşte învinuit cât timp nu
a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa ."
Nici făptuitorul nici învinuitul nu sunt părţi în
procesul penal. Totuşi, învinuitul este subiect procesual : el
are drepturi şi obligaţii prevăzute de normele procesuale
penale în vigoare.
Învinuitul poate fi arestat în cursul urmăririi penale
pentru o perioadă de maxim 10 zile la propunerea motivată
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a procurorului, de către judecător (art. 146 c.p.p. raportat la
art. 233 c.p.p.).
De asemenea, învinuitul poate fi arestat la instanţa de
judecată conform prevederilor art. 147 c.p.p.
De regulă, persoanele care au săvârşit o infracţiune şi
sunt cercetate penal au calitatea de învinuiţi.
În literatura juridică de specialitate s-a exprimat
opinia potrivit căreia s-ar impune renunţarea la calitatea de
învinuit şi au fost expuse argumente în favoarea acestei
teze1.
Inculpat – este acea persoană împotriva căreia s-a
pus în mişcare acţiunea penală. Inculpatul este parte în
procesul penal.
Calitatea de inculpat o poate avea atât persoana fizică
cât şi persoana juridică.
Inculpatul dispune de drepturi şi are obligaţii bine
determinate în cadrul procesului penal. El are aptitudinea de
a propune administrarea de probe, poate formula diverse
cereri, poate ridica excepţii, are aptitudinea de a utiliza căile
de atac, este obligat să se prezinte în faţa organelor de
urmărire penală, este obligat să accepte măsurile preventive
luate împotriva sa, etc.
Reţinem că învinuitul capătă calitatea de inculpat în
momentul punerii în mişcare a acţiunii penale.
Punerea în mişcare a acţiunii penale se realizează:

1

Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Editura Pro, Bucureşti, 1997, pg. 103-106;
Petre Buneci, Drept procesual penal, Editura Pinguin Book, Bucureşti, 2004, pg. 6970.
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 Prin ordonanţa procurorului de punere în
mişcare a acţiunii penale;
 Prin rechizitoriu, care constituie şi actul de
sesizare a instanţei de judecată penale;
 Prin declaraţia realizată oral de procuror cu
ocazia extinderii procesului penal pentru alte
fapte;
 Prin încheierea instanţei de judecată în cazul
extinderii procesului penal pentru alte fapte,
dacă procurorul nu participă la judecată;
 La plângerea prealabilă a persoanei vătămate,
dacă legea prevede că este necesară o astfel de
plângere. Plângerea prealabilă se adresează
organelor de cercetare penală sau procurorului.
Calitatea de inculpat încetează în momentul stingerii
acţiunii penale, când inculaptul este condamnat sau, după
caz, achitat.
DECLARAŢIILE ÎNVINUITULUI SAU ALE
INCULPATULUI
Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului
reprezintă unul din mijloacele de probă prin care se relevă
situaţia de fapt.
Ele pot servi la aflarea adevărului în procesul penal.
Învinuitul sau inculpatul au dreptul de a da declaraţii.
Declaraţiile date contribuie în mod efectiv la exercitarea
dreptului la apărare de către învinuit sau inculpat.
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Învinuitul sau inculpatul trebuie să fie ascultat de
către organul judiciar penal.
În faza de urmărire penală învinuitul este ascultat cu
ocazia începerii urmăriirii penale (art. 70 alin 2 si alin 3),
înainte de terminarea cercetării penale (art. 255 c.p.p.), cu
ocazia prezentării materialului de către procuror (art. 257
c.p.p.).
Inculpatul este ascultat cu ocazia luării măsurii
arestării preventive, a prelungirii acestei măsuri (art. 148 –
150 c.p.p., art. 159 c.p.p.) şi cu ocazia prezentării
materialului de urmărire penală (art. 250-254 c.p.p.).
În faza de judecată, inculpatul este ascultat (audiat)
după citirea actului de sesizare al instanţei de judecată
(art.323 c.p.p.), cu ocazia punerii în discuţia părţilor şi a
procurorului a schimbării încadrării juridice (art. 334 c.p.p.),
cu prilejul extinderii acţiunii penale ( art. 335 alin 3 c.p.p.),
cu ocazia acordării ultimului cuvânt al inculpatului (art. 341
c.p.p.) şi cu prilejul audierii inculpatului în căile de atac
ordinare apel şi recurs (art. 377 c.p.p. sşi art 385¹³ din
c.p.p.).
Când legea de procedură penală impune audierea
învinuitului sau a inculpatului, iar organul judiciar penal
omite să îi ia declaraţie, acest aspect poate determina
nulitatea actelor procedurale efectuate, întrucât învinuitului
sau inculpatului, după caz, i-a fost încălcat dreptul la
apărare.
Procedura de ascultare include trei momente
importante: momentul procedurii prealabile, momentul
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obţinerii declaraţiei şi momentul punerii de întrebări relative
la fapta săvârşită.
Astfel, învinuitul sau inculpatul, înainte de a fi
ascultat este întrebat cu privire la nume, prenume, data ,
locul naşterii, cetăţenie, studii, loc de muncă, etc.
Acestuia i se aduce la cunoştinţă fapta care formează
obiectul cauzei, încadrarea juridică a faptei, dreptul de a nu
da nici o declaraţie, punându-i-se în vedere că tot ce declară
poate fi folosit împotriva sa.
Învinuitul sau inculpatul este ascultat separat, fiind
lăsat să declare tot ce ştie privitor la cauză.
După ce declaraţia a fost dată organul judiciar penal
poate pune întrebări cu privire la fapta săvârşită şi cu
privire la învinuirea adusă.
Declaraţiile date de învinuit sau inculpat sunt
consemnate în scris. În fiecare declaraţie se va indica ora
începerii şi ora încheierii ascultării. Declaraţia se citeşte
invinuitului sau inculpatului de către organul judiciar penal
sau i se dă să o citească.
Ulterior, dacă este de acord cu conţinutul declaraţiei,
cel audiat o semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit.
Declaraţia scrisă este semnată de organul de urmărire
penală sau de preşedintele completului de judecată şi de
grefier.
Interpretul, de asemenea, semnează declaraţia dacă
aceasta a fost luată prin intermediul său.
În cazul în care învinuitul sau inculpatul se află în
imposibilitate de a se prezenta în vederea audierii, organul
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de urmărire penală sau instanţa de judecată procedează la
ascultarea acestuia la locul unde se află.
Valoarea probatorie a declaraţiilor invinuitului sau
ale inculpatului rezultă din faptul că ele pot servi la aflarea
adevărului numai dacă se coroborează cu
fapte şi
împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor administrate
în cauză.
De principiu, aceste declaraţii conservă o doză de
subiectivitate, fiind relative. Ele nu dispun de o forţă
probantă dinainte stabilită, nemaifiind considerate "regine
ale probelor".
În acest sens, considerăm că în ipoteza în care
inculpatul a adoptat o poziţie constantă de recunoaştere a
faptei comise, atât în faza de urmărire penală cât şi în faza
de judecată, dar declaraţiile sale nu se coroborează cu
celelalte probe administrate în cauză, sau mai corect nu se
coroborează cu nici una din celelalte probe , soluţia adoptată
de instanţa de judecată trebuie să fie de achitare a
inculpatului.
§2. PARTEA VĂTĂMATĂ
Art. 24 alin 1 din c.p.p. dispune: " Persoana care a
suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau
materială, dacă participă în procesul penal, se numeşte parte
vătămată".
Organul de urmărire penală respectiv instanţa de
judecată sunt obligate să cheme persoana care a suferit
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vătămarea, ca urmare a săvârşirii infracţiunii, pentru a o
asculta.
Persoanei vătămate i se aduce la cunoştinţă faptul că
poate participa în proces ca parte vătămată, iar dacă a
suferit prejudicii materiale sau un prejudiciu moral, i se
comunică faptul că se poate constitui parte civilă.
Persoanei vătămate, prin săvârşirea infracţiunii i se
atrage atenţia că declaraţia de participare în proces ca parte
vătămată sau de constituire ca parte civilă se poate face
oricând în cursul urmăririi penale, iar în faţa primei instanţe
de judecată, până în momentul citirii actului de sesizare.
În aceste condiţii se pune întrebarea dacă persoana
vătămată dobândeşte sau nu, în mod automat, şi calitatea de
persoană vătămată.
Suntem de părere că persoana vătămată nu
dobândeşte de drept , automat, calitatea de parte vătămată.
Tocmai din acest motiv organul judiciar penal trebuie să-i
pună în vedere că poate participa în procesul penal, în
calitate de parte vătămată.
Aceasta, cu atât mai mult cu cât persoana vătămată
care nu participă în procesul penal în calitate de parte
vătămată poate fi audiată ca martor.
Participarea în procesul penal a părţii vătămate
constituie un drept procesual cu caracter stric personal.
O situaţie deosebită se întâlneşte în cazul
infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii
penale se realizează numai la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate.
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Aşa fiind, art. 279 c.p.p. indică în mod expres,
necesitatea existenţei unei manifestări de voinţă exprimată
de persoana vătămată în scopul declaşării procesului penal.
Fiind o acţiune public-privată, în lipsa unei astfel de
manifestări exprese a persoanei vătămate nu se declaşează
procesul penal.
Dacă procesul penal a fost deja declanşat acţiunea
penală nu se mai poate exercita, în cazul în care partea
vătămată îşi retrage plângerea prealabilă sau când partea
vătămată se împacă cu inculpatul.
În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare
a acţiunii penale se face la plângere prealabilă a persoanei
vătămate apreciem că în momentul depunerii plângerii
prealabile la organul de cercetare penală sau la procuror ori
chiar la un organ necompetent - obligat să o trimită
procurorului- persoana vătămată dobândeşte calitatea de
parte vătămată.
Manifestarea de voinţă exprimată în sensul declaşării
procesului penal, implică şi dobândirea calităţii de parte
vătămată de către persoana vătămată prin fapta penală.
Există posibilitatea ca partea vătămată să fie
reprezentată în procesul penal de un mandatar sau
procurator, în temeiul reprezentăriii convenţionale.
De asemenea, în anumite situaţii, partea vătămată este
reprezentată de către reprezentantul său legal. Este vorba
desigur, de reprezentarea legală1 .

1

A se vedea capitolul I al lucrării "Chestiuni preliminarii"
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MODALITĂŢI SPECIALE DE ASCULTARE A
PĂRŢII VĂTĂMATE
În cazul în care poate fi periclitată viaţa, integritatea
corporală sau libertatea părţii vătămate ori a rudelor
apropiate ale acesteia, procurorul sau instanţa de judecată
poate încuviinţa ca aceasta să fie ascultă fără a fi prezentă
fizic la locul unde se află organul judiciar penal, prin
intermediul mijloacelor tehnice.
Partea vătămată poate fi ascultată prin intermediul
unei reţele video şi audio.
Declaraţiile sunt înregistrate prin mijloace tehnice şi
se redau în formă scrisă . suportul pe care s-a înregistrat
declaraţia părţii vătămate în original, siglilat cu sigiliul
parchetului sau al instanţei de judecată , se păstrează la
sediul respectivului organ judiciar.
Organul judiciar penal – procuror sau instanţă de
judecată- poate dispune şi protejarea deplasărilor părţii
vătămate în sensul supravegherii domiciliului sau reşedinţei
acesteia şi a însoţirii părţii vătămate la sediul organului
judiciar penal şi respectiv la domiciliu.
Protejarea se realizează , în materialitatea sa, de
organele poliţiei.
§3. PARTEA CIVILĂ
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Art. 24 alin 2 c.p.p. prevede următoarele :" persoana
vătămată care exercită actiunea civilă în cadrul procesului
penal se numeşte parte civilă".
Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată
au obligaţia să cheme în vederea ascultării persoana care a
suferit o vătămare prin infracţiune.
Înainte de a fi ascultată, persoanei vătămate i se pune
în vedere că are aptitudinea de a participa în proces prin
constituirea de parte civilă în cazul în care a suferit un
prejudiciu de ordin material sau moral, după caz.
Persoanei vătămate i se pune în vedere , de asemenea,
că se poate constitui parte civilă în tot cursul urmăririi
penale, iar în faţa instanţei de judecată, până la citirea
actului de sesizare.
Prin constituirea de parte civilă se alătură acţiunii
penale în cadrul procesului penal.
În cadrul procesului penal, acţiunea civilă are ca
obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi,
eventual, a părţii responsabile civilmente.
Pesoana vătămată prin infracţiune se poate constitui
parte civilă păstrând totodată şi calitatea de parte vătămată
în procesul penal.
Acţiunea civilă este guvernată de principiul
disponibilităţii, ca atare persoana vătămată are dreptul să o
promoveze (prin constituirea de parte civilă) precum şi
dreptul de a renunţa la acţiune (renunţarea la calitatea de
parte civilă).
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Cu privire la modalităţile speciale de ascultare a părţii
civile acestea sunt identice cu modalităţile de ascultare a
părţii vătămate.
Reţinem că ascultarea părţii civile ca de altfel şi a
părţii vătămate, se realizează în acelaşi mod în care se
procedează la ascultarea învinuitului sau inculpatului.
Partea civilă are dreptul de a propune administrarea
de material probator în dovedirea pretenţiiilor de natură
materială şi a cuantumului acestora, are dreptul de a exercita
căile de atac prevăzute de lege.
Partea civilă poate fi reprezentată în procesul penal în
acelaşi mod în care poate fi reprezentată şi partea vătămată.
În legătură cu disponibilitatea acţiunii civile o
precizare se mai impune: în art. 17 c.p.p. legiuitorul a
menţionat cazurile în care acţiunea civilă se porneşte şi se
exercită din oficiu:
 Când persoana fizică vătămată este o persoană
fără capacitate de exerciţiu - minor sub 14 ani
sau alienat ori debil mintal pus sub interdicţie
prin hotărâre judecătorească;
 Când persoana fizică vătămată prin fapta
penală dispune de o capacitate restrânsă de
exerciţiu. Este vorba de minorii care au vârsta
cuprinsă între 14 şi 18 ani.
Pesoanele fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau
cu capacitate de exerciţiu restrânsă beneficiază de o
reprezentare legală.
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Pentru persoanele fizice lipsite de capacitate de
exerciţiu actele juridice, inclusiv cele cu caracter procesual
pot fi îndeplinte de reprezentanţii săi legali.
Pentru persoanele fizice cu capacitate de exerciţiu
restrânsă trebuie să reţinem că acestea au aptitudinea de a
încheia acte juridice, inclusiv de a se manifesta prin acte
procesuale , dar numai cu încuviinţarea reprezentantului său
legal.
Legea instituie obligativitatea pentru instanţa de
judecată de a se pronunţa din oficiu asupra reparării
pagubei, de natură materială sau morală, chiar dacă
persoana vătămată nu este constituită parte civilă în
procesul penal.
De asemenea, art. 348 c.p.p. dispune că instanţa ,
chiar dacă nu există constituită parte civilă, se pronunţă
asupra reparării prejudiciului material şi moral în cazurile
prevăzute de art. 17 c.p.p. iar în celelalte cazuri numai cu
privire la : restituirea totală sau parţială a unui înscris şi
pentru restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.
În aceste trei situaţii instanţa de judecată penală este
obligată să se pronunţe din oficiu, chiar dacă persoana
vătămată nu s-a constituit parte civilă, deşi aceasta nu face
parte din categoria persoanelor fizice expres prevăzute de
art. 17 c.p.p., adică este o persoană fizică cu capacitate de
exerciţiu deplină sau de o persoană juridică.
Situaţiile prevăzute de art. 17 c.p.p. şi respectiv de
art. 348 c.p.p. constituie excepţii de la regula disponibilităţii
acţiunii civile exercitate în procesul penal.
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§ 4. PARTEA RESPONSABILĂ CIVILMENTE
Art. 24 alin 3 c.p.p. prevede următoarele :" persoana
chemată în procesul penal să răspundă, potrivit legii civile,
pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau
inculpatului se numeşte parte responsabilă civilmente".
Partea responsabilă civilmente este parte în procesul
penal pentru a se proteja persoana care a suferit un
prejudiciu, material sau moral, împotriva eventualei
insolvabilităţi a autorului faptei penale.
Calitatea procesuală de parte responsabilă civilmente
implică instituirea răspunderii civile a unei alte persoane
decât autorul faptei ilicite generatoare de prejudicii.
Din punct de vedere procedural reţinem că
declaraţiile părţii responsabile civilmente făcute în cursul
procesului penal au aptitudinea de a servi la aflarea
adevărului, în măsura în care acestea se coroborează cu
situaţia de fapt rezultată din ansamblul materialului probator
administrat în cauză.
Organul judiciar penal, fie organul de urmărire
penală, fie instanţa de judecată, este obligat să cheme în
vederea ascultării, partea responsabilă civilmente.
Ascultarea părţii responsabile civilmente se
realizează, în general, după tipicul ascultării învinuitului sau
a inculpatului, bineînţeles, cu anumite particularităţi.
Introducerea în procesul penal a persoanei
responsabile civilmente poate avea loc, la cerere sau din
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oficiu, atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa instanţei
de judecată până la citirea actului de sesizare.
Persoana responsabilă civilmente poate interveni în
procesul penal până la finalizarea cercetării judecătoreşti la
prima instanţă de judecată, luând procedura din stadiul în
care se afla în momentul intervenţiei.
Legea recunoaşte părţii responsabile civilmente toate
drepturile subiective cu caracter material şi procesual
prevăzute pentru inculpat.
În categoria juridică procesuală de "parte
responsabilă civilmente" sunt incluse subiectele de drept
care răspund in baza art. 1000 c.civ. acestea sunt
considerate persoanele responsabile civilmente de tip
tradiţional, clasic.
Totodată, literatura juridică procesual penală
consideră că au calitatea de parte responsabilă civilmente şi
subiectele de drept chemate să răspundă civil pentru fapta
altuia, menţionate în Legea nr. 22/196 (astfel cum a fost
modificată prin Legea nr. 54/1994) privin angajarea
gestionarilor.
PERSOANELE RESPONSABILE CIVILMENTE
DE TIP TRADIŢIONAL, MENŢIONATE ÎN
DISPOZIŢIILE ART. 1000 DIN CODUL CIVIL ROMÂN
Potrivit art. 1000 alin 1 din c.civ. :" suntem de
asemenea responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta
persoanelor pentru care suntem obligaţi a răspunde sau de
lucrurile care sunt în paza noastră." În alineatele următoare
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din articolul menţionat sunt stabilite anumite cazuri
limitative, în care un subiect de drept este tinut să răspundă
pentru prejudiciul generat de o altă persoană.
Răspunderea civilă delictuală operează în mod
excepţional, limitativ şi în temeiul exclusiv al legii.
A) În primul rând legiuitorul reglementează
răspunderea părinţilor pentru faptele copiilor minori care se
fundamentează pe o prezumţie de culpabilitate a părinţilor
în modul de creştere şi educare a copiilor.
Această prezumţie poate fi răsturnastă dacă părinţii
dovedesc că au fost în imposibilitatea obiectivă de a
împiedica faptul prejudiciabil. În lipsa unei asemenea
probaţiuni părinţii vor răspunde în solidar, pentru pagubele
cauzate de copiii lor.
Pentru angajarea acestei forme de răspundere civilă
delictuală indirectă trebuie să fie îndeplintie, în mod
cumulativ, două condiţii:
 Copilul să fie minor;
 Copilul să aibă locuinţa la părinţii săi.
Referitor la prima condiţie , prevederile art. 1000 alin
2 c.civ. se aplică doar dacă copii la data săvârşirii faptei
erau minori. Răspunderea părinţilor este angajată indiferent
dacă minorul este lipsit de capacitate de exerciţiu (până la
14 ani) sau dacă minorul dispune de capacitate de exerciţiu
restrânsă (intre 14-18 ani).
Referitor la a doua condiţie, în literatura juridică
civilă au fost date multiple interpretări, datorită faptului că
nu întotdeauna locuinţa minorului coincide cu domiciliul
său legal.
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Art. 100 alin 1 din codul familiei prevede că minorul
locuieşte cu părinţii săi, iar art. 14 alin 1 din decretul nr.
31/1954 privitor la persoanele fizice şi la persoanele juridice
dispune : " domiciliul minorului este la părinţii săi sau la
acela dintre părinţi la care locuieşte în mod statornic".
E totuşi posibil ca minorul să aibă locuinţa la o terţă
persoană, deşi domiciliul său legal rămâne , pe mai departe,
la părinţii săi.
Dacă domiciliul minorului nu coincide cu locuinţa sa
legală, în cazul răspunderii civile delictuale a părinţilor se
va avea în vedere locuinţa nu domiciliu.
B) A doua situaţie de răspundere civila delictuală
indirectă pentru fapta altei persoane este răspunderea
comitenţilor pentru faptele prepuşilor în funcţiile ce li s-au
încuviinţat.
Această formă de răspundere civilă delictuală
indirectă, pentru fapta altei persoane, este reglementată în
dispoziţiile art. 1000 alin 3 c.civ.
Literatura juridică civilă şi jurisprudenţa au "definit"
noţiunile de comitent şi prepus.
Elementul central, fundamental în definirea calităţilor
de comitent şi de prepus îl constituie raportul de prepuşenie
(de subordonare) care trebuie să existe între cele doua
persoane, raport în virtutea căruia o persoană (comitentul)
încedinţează altei persoane (prepusul) anumite atribuţii care
trebuie să le exercite în limitele funcţiei, a însărcinării dată
de comitent.
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Comitentul are dreptul de a îndruma şi obligaţia de a
supraveghea şi controla activitatea prepusului.
Raportul de prepuşenie rezultă, de principiu, dintr-un
constract de muncă încheiat între comitent (angajator) şi
prepus (angajat).
Există şi alte raporturi de prepuşenie care nu izvorăsc
din contractul de muncă. Astfel, de exemplu, poate exista un
raport de prepuşenie între şcoală şi elev sau între părinte şi
copilul său.
Raportul de prepuşenie se stabileşte în funcţie de
faptul existenţei unei încredinţări a unei funcţii de către o
personaă către altă persoană, fapt ce creează raportul de
subordonare a prepusului faţă de comitent.
Fundamentarea răspunderii comitentului are în
vedere, în principal, trei teze:
- întemeierea răspunderii comitenţilor pe ideea unei
prezumţii absolute de culpă. Aceasta întrucât comitenţii nu
au înlăturat posibilitatea producerii de către prepus a faptei
ilicite generatoare de prejudicii. Principalul neajuns al
acestei teorii constă în imposibilitatea explicării
admisibilităţii unei acţiuni în regres formulată de comitent
în contradictoriu cu prepusul său, în vederea recuperării
despăgubirilor plătite victimei;
- întemeierea răspunderii comitenţilor pe ideea de
risc. Întrucât comitentul beneficiază în mod direct de
rezultatele activităţii prepusului, trebuie să suporte, în mod
firesc, şi eventualele pagube generate de prepusul său
terţelor persoane cu ocazia exercitării funcţiilor încredinţate.
Şi această teorie în formele sale -risc de activitate şi risc de
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profit- nu explică aptitudinea comitentului de a se întoarce
împotriva prepusului, prin acţiune în regres, prepus care
până la urmă, este singurul care trebuie să răspundă;
- fundamentarea răspunderii comitenţilor pe ideea de
garanţie faţă de victima prejudiciului este îmbrăţişată de
majoritatea doctrinarilor şi este larg acceptată de
jurisprudenţă.
Ideea de garanţie justifică atât dreptul victimei de a se
îndrepta împotriva comitentului pentru a fi despagubită, cât
şi dreptul comitentului de a se întoarce cu acţiune în regres
împotriva prepusului, în vederea recuperării despăgubirilor
achitate victimei.
Reţinem că în legătură cu fundamentarea răspunderii
comitenţilor pe ideea de garanţie , în doctrina juridică civilă
s-au conturat două concepţii : concepţia garanţiei obiective
şi concepţia garanţiei subiective.
Aceasta din urmă este acceptată, în ultimul timp, ca
temei al răspunderii civile delictuale a comitenţilor pentru
faptele prepuşilor.
Condiţiile generale ale răspunderii comitenţilor sunt
identice cu cele necesare pentru angajarea răspunderii
pentru fapta proprie. Ele trebuie să fie întrunite cumulativ
în persoana prepusului : fapta ilicită generatoare de
prejudicii, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre fapta
ilicită şi prejudiciu şi culpa (vinovăţia) prepusului.
Condiţiile speciale ale răspunderii comitenţilor sunt,
existenţa raportului de prepuşenie şi prepusul să săvârşească
fapta în funcţiile încredinţate.
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Reglementarea răspunderii comitentului întemeiată
pe ideea de garanţie acordată terţelor persoane oferă
posibilitatea victimei de a urmări pentru recuperarea
pagubei provocate, fie pe comitent, fie pe prepus, fie pe
comitent şi prepus deodată sau succesiv.
Deşi răspunderea comitentului este fundamentată pe
ideea de garanţie acordată de comitent terţului prejudiciat,
comitentul nu este asimilat fidejusorului.
Comitentul nu poate invoca în raport cu victima
beneficiul de diviziune şi nici beneficiul de discuţiune.
Comitentul răspunde în mod similar cu prepusul, iar victima
se poate îndrepta direct împotriva comitentului deşi
prepusul este solvabil.
Comitentul nu poate invoca beneficiul de discuţiune
solicitând victimei să se îndrepte mai întâi împotriva
prepusului şi numai dacă prepusul este insolvabil să-i
solicite lui acoperirea prejudiciului.
Răspunderea comitenţilor şi prepuşilor este o
răspundere solidară, întemeiată pe dispoziţiile art. 1003
c.civ., potrivit căreia :" când delictul sau cvasi-delictul este
imputabil mai multor persoane , aceste persoane sunt ţinute
solidar pentru despăgubire".
În raporturile dintre comitent şi prepus, comitentul îşi
poate recupera integral despăgubirea plătită victimei, pe
calea unei acţiuni dedrept civil – acţiunea în regres.
C) A treia situaţie de răspundere civilă indirectă,
pentru fapta altei persoane, este prevăzută de art. 1000 alin

75

4 c.civ. şi se referă la răspunderea instituţiilor pentru faptele
elevilor şi meşteşugarilor pentru faptele ucenicilor.
Răspunderea
profesorilor,
învăţătorilor
şi
meşteşugarilor se întemeiază pe o prezumţie de culpă a
acestora pentru neîndeplinirea în mod corespunzător a
obligaţiei de supraveghere a elevilor şi ucenicilor.
Prezumţia de culpă instituită este relativă şi în
consecinţă, poate fi combătută de profesor, învăţător sau
meşteşugar dacă probează că nu a putut împiedica faptul
prejudiciabil.
Condiţiile generale ale acestei forme de răspundere
pentru fapta altei persoane sunt identice cu condiţiile
generale ale răspunderii civile delictuale pentru fapta
proprie: fapta ilicită generatoare de prejudiciu, prejudiciu,
raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul şi
culpa (vinovăţia).
Condiţiile speciale sunt următoarele:
 Autorul faptei ilicite generatoare de prejudicii
să aibă calitatea de elev sau ucenic şi să fie
minor;
 Fapta ilicită generatoare de prejudicii să fi fost
săvârşită în timpul cât elevul sau ucenicul se
afla
sub
supravegherea
profesorului,
învăţătorului sau meşteşugarului.
Dacă condiţiile sunt îndeplinite, victima are dreptul
să acţioneze în judecată fie pe profesor, învăţător sau
meşteşugar, fie pe elev sau ucenic, în vederea recuperării
prejudiciului.
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Dacă profesorul, învăţătorul sau meşteşugarul a
despagubit victima pentru prejudiciul generat prin fapta
elevului sau a ucenicului, se poate îndrepta cu acţiune în
regres, fie împotriva elevului sau ucenicului, fie împotriva
părinţolor acestuia.
În măsura în care profesorul, învăţătorul sau
meşteşugatrul este exonerat de răspundere, victima se poate
îndrepta împotriva elevului sau ucenicului sau împotriva
părinţilor acestuia.
În acest caz, răspunderea părinţilor are un caracter
subsidiar1.
PERSOANELE RESPONSABILE CIVILEMENE
MENŢIONATE ÎN LEGEA NR. 22/1969
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor a
fost modificată prin Legea nr. 54/1994. În acest acest act
normativ sunt instituite cazuri speciale de răspundere civilă
delictuală pentru fapta altei persoane.
Sintetic, aceste cazuri se referă la următoarele
categorii de persoane:
persoanele care îndeplinesc funcţii de
conducere, precum şi orice alte persoane
1

Pentru tratarea detaliată a subiectului răspunderii civile delictuale a se vedeea : C.
Stătescu. Răspunderea civilă delictuală pentru faptele altei persoane, Bucureşti,
1984, C. Stătescu. C. Bîrsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor ,
1981, M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Bucureşti, 1972.
Pentru
tratarea monografică a răspunderii delictuale a comitenţilor pentru faptele
prepuşilor, a se vedea : V.S.Curpăn, Răspunderea civilă delictuală a comitenţilor
pentru faptele prepuşilor, Bacau, 1999
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care s-au făcut vinovate de angajarea,
trecerea sau menţinerea în funcţie a unui
gestionar fără respectarea condiţiilor legale
de vârstă, studii şi stagiu şi a dispoziţiilor
referitoare la antecedentele penale ale
acestuia ( art. 28 şi art. 30 din Legea nr.
22/1969);
persoanele cu privire la care s-a constatat
printr-o hotărâre judecătorească
că au
dobândit de la un gestionar bunuri sustrase
de acesta din avutul public şi că le-au
dobândit în afara obligaţiilor de serviciu ale
gestionarului,
cunoscând
că
acesta
gestionează astfel de bunuri (art. 34 din
lLegea nr. 22/1969);
persoanele care au constituit garanţie pentru
gestionar ( art. 10 şi următoarele din Legea
nr. 22/1969).
Garantul răspunde în solidar cu gestionarul pentru
pagubele cauzate de acesta în gestiunea unităţii: fiind o
explicaţie a contractului de fidejusiune, garantul are o
răspundere subsidiară, cu caracter accesoriu. El poate
invoca beneficiul de discuţiune.
Garantul poate fi obligat în solidar cu inculpatul
gestionar la plata prejudiciului material efectiv produs dar şi
la plata dobânzilor, acestea constituind o parte componentă
a pagubei, în ipoteza în care suma garantată este mai mare
decât paguba efectiv generată prin infracţiune, fără a se
putea depăşi cuantumul sumei garantate.
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De asemenea, garanţii nu vor putea fi obligaţi la plata
prejudiciilor produse în gestiune până la data încheierii
contractului de garanţie.
Dacă paguba generată direct prin săvârşirea
infracţiunii depăşeşte limita sumei garantate, garantul nu
poate fi obligat la plata dobânzilor. Totodată garanţii nu pot
fi obligaţi la plata cheltuieliulor judiciare în cadrul
procesului penal.









Considerăm că se impune punctarea câtorva chestiuni
relative la partea responsabilă civilmente, conform art. 16
c.p.p.
În partea introductivă a acestui paragraf am antamat
dispoziţiile legale menţionate. Urmează să facem doar unele
succinte precizări.
Astfel, dacă partea responsabilă civilmente este
introdusă în procesul penal după citirea actului de sesizare
şi dacă aceasta a ridicat obiecţiuni, partea responsabilă
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civilmente nu mai poate fi obligată la despăgubiri în solidar
cu inculpatul, valorificarea pretenţiilor în raport cu partea
responsabilă civilmente se poate realiza în mod separat prin
introducerea unei acţiuni în despăgubiri la instanţa de
judecată civilă.
Partea responsabilă civilmente poate fi introdusă la
cererea celor interesaţi sau din oficiu ori poate interveni în
procesul penal din proprie iniţiativă.
Practic partea civilă poate solicita introducerea părţii
responsabile civilmente în procesul penal datorită faptului
că aceasta prezintă un grad de solvabilitate mai ridicat faţă
de inculpat.
Instanţa de judecată poate dispune introducerea în
procesul penal a părţii responsabile civilmente ex officio,
pentru repararea daunelor pricinuite unor persoane fizice
fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu
restrânsă.
Există şi posibilitatea ca partea responsabila
civilmente să intervină din proprie iniţiativă în procesul
penal dacă aceasta îşi manifestă interesul în acest sens.
În acest caz, părţii responsabile civilmente îi sunt
opozabile toate actele procesuale şi procedurale efectuate
până în momentul intervenţiei sale.
Din acest motiv legea procesual penală prevede că : "
... poate interveni... luând procedura din stadiul în care se
află în momentul intervenţiei " (evident textul se referă la
partea responsabilă civilmente).
Concluzia cu caracter general şi de însemnătate
practică deosebită este aceea conform căreia instanţa de
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judecată nu poate introduce din oficiu, ca parte responsabilă
civilmente, pe comitentul inculpatului când partea civilă
dispune de capacitate de exerciţiu deplină.

CAPITOLUL IV: APĂRĂTORUL
Legea fundamentală, Constituţia României, consacră
dreptul la apărare care este garantat în tot cursul procesului
penal.
Art. 6 c.p.p. – Garantarea dreptului la apărareprevede:
" (1) dreptul la apărare este garantat învinuitului,
inculpatului şi celorlalte părţi, în tot cursul procesului penal.
(2) în cursul procesului penal, organele judiciare sunt
obligate să asigure părţilor deplina exercitare a drepturilor
procesuale în condiţiile prevăzute de lege şi să administreze
probele necesare în apărare.
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(3) organele judiciare au obligaţia să-l încunoştiinţeze
, de îndată şi mai înainte de a-l audia, pe învinuit sau
inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea
juridică a acesteia şi să-i asigure posibilitatea pregătirii şi
exercitării apărării.
(4) orice parte are dreptul să fie asistată de apărător în
tot cursul procesului penal".
Garantarea dreptului la apărare reprezintă unul dintre
principiile fundamentale ale procesului penal român.
Acest principiu fundamentasl are un conţinut
complex, care include şi dreptul de a fi apărat de o personaă
specializată în ştiinţele juridice.
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat1 prevede în art. 2 alin 4 :" orice persoană
are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul".
Profesia de avocat este independentă cu organizare şi
funcţionare autonome şi se exercită numai de avocaţii
înscrişi în tabloul baroului din care fac parte.
Baroul reprezintă o parte componentă a Uniunii
Naţionale a Barourilor din România.
Art. 3 din legea sus citată menţionează modalitătţile
prin care se realizează activitatea avocaţială, respectiv:
consultaţii şi cereri cu caracter juridic,
asistenţă şi reprezentare juridică în faţa
instanţelor judecătoreşti, a organelor de
urmărire penală sau a altor autorităţi publice,

Republicată. S-a avut în vedere textul, în vigoare, începând cu data de 11.07.20061
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redactarea de acte juridice, atestarea
identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei
actelor prezentate spre autentificare şi altele.
Poate fi membru al unui barou din România persoana
fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:
este cetăţean român şi are exerciţiul
drepturilor civile şi politice;
este licenţiat al unei facultăţi de drept sau
este doctor în drept;
nu se găseşte în vreunul din cazurile de
nedemnitate prevăzute de lege;
este apt din puct de vedere medical, pentru
exercitarea profesiei (art. 11 din Legea nr.
51/1995, republicată).
Desigur, analiza apărătorului în cadrul acestei
monografii se circumscrie rolului pe care acesta îl joacă în
cadrul procesului penal.
În cadrul procesului penal activitatea desfăşurată de
avocat se manifestă prin intermediul asistenţei juridice şi a
reprezentării.
Asistenţa juridică presupune sprijinul acordat părţilor
din procesul penal de către avocaţi. Acest sprijin se
materializează sub forma: sfaturilor, lămuririlor, consilierii
şi a intervenţiei directe a acestor specialişti în ştiinţe
juridice.
În cadrul asistenţei juridice avocatul (apărătorul)
pune concluzii în prezenţa părţii ale cărei interese le apără
în cadrul procesului penal.
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Asistenţa juridică poate fi facultativă şi obligatorie.
Cu privire la asistenţa juridică facultativă, art. 171
alin 1 c.p.p. prevede că :" învinuitul sau inculpatul are
dreptul să fie asistat de apărător în tot cursul urmăririi
penale şi a judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate să-i
aducă la cunoştinţă acest drept":
În vederea asigurării asistenţei juridice facultative
partea din procesul penal îşi va alege un avocat în vederea
acordării acestei asistenţe. Între avocat şi partea din
procesul penal se va încheia un contract de asistenţă
juridică.
În practica judiciară s-a statuat că în cazul în care
una din părţile din procesul penal are apărător ales, iar
acesta nu este prezent, instanţa de judecată nu va proceda la
soluţionarea cauzei penale, deşi asistenţa juridică a fost
realizată în mod efectiv, de un alt avocat desemnat din
oficiu, în calitate de aparator al părţii respective1.
Referitor la asitenţa juridică obligatorie, art. 171 alin
2 c.p.p. nominalizează cazurile în care aceasta se impune:
când învinuitul sau inculpatul este minor;
când învinuitul sau inculpatul este internat
într-un centru de reeducare sau într-un
institut medical educativ;
când învinuitul sau inculpatul este reţinut
sau arestat, chiar în altă cauză;

1

Tribunalul mun. Bucureşti, sectia I penală, decizia nr. 712/1991, analizată de V.
Papadopol în Culegere de practică judiciară penală pe anul 1991, Casa de Editură si
Presă Sansa srl, Bucureşti, 1992, pg. 23-25
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când în raport cu învinuitul sau inculpatul a
fost dispusă măsura de siguranţă a internării
medicale sau obligarea la tratament medical,
chiar în altă cauză;
când organul de urmărire penală sau instanţa
de judecată apreciază că învinuitul sau
inculpatul nu şi-ar putea face singur
apărarea.
Aceste cazuri de asistenţă juridică obligatorie se
aplică atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de
judecată.
Alin. 3 al art. 171 c.p.p. prevede un caz în care
asistenţa juridică este obligatorie în faza de judecată: atunci
când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedeapsa
detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai
mare.
Noi nu vom analiza în detaliu cazurile în care , în
procesul penal, asistenţa juridică este obligatorie1.
REPREZENTAREA PĂRŢILOR DIN PROCESUL
PENAL DE CĂTRE AVOCAŢI
Despre reprezentare am discutat în capitolul I al
acestei monografii.
Aşa fiind ne vom contura exclusiv asupra
reprezentării părţilor de apărători în cadrul procesului penal.
1

Pentru analiza amănunţită a cazurilor a se vedea cursurile şi tratatele celebrilor
doctrinari, publicate în România, în materia dreptului procesual penal
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Reţinem că această formă de reprezentare este în esenţă, o
reprezentare juridiciară cu caracter convenţional.
Reprezentantul avocat, aşa cum am mai avut ocazia
să subliniem, are posibilitatea de a pleda în cauza penală în
favoarea părţii pe care o reprezintă .
Art. 174 c.p.p. prevede că:" învinuitul şi inculpatul
precum şi celelalte părţi pot fi reprezentaţi , cu excepţia
cazurilor în care prezenţa învinuitului sau inculpatului este
obligatorie". Această reprezentare judiciară cu caracter
convenţional se referă exclusiv la faza de judecată.
Dacă instanţa de judecată apreciază ca fiind necesară
prezenţa învinuitului sau inculpatului, chiar atunci când
legea admite reprezentarea acestora, va dispune aducerea
acestora la judecată.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
APĂRĂTORULUI
Apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul –
în faza de urmărire penală- să asiste la efectuarea oricărui
act de urmărire penală care implică audierea sau prezenţa
învinuitului sau inculpatului căruia îi asigura apărarea. El
poate formula cereri sau depune memorii.
Dacă apărătorul lipseşte şi a fost încunoştiinţat,
organul judiciar are posibilitatea, prerogativa de a efectua
actul de urmărire penală.
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Despre încunoştiinţarea avocatului organul de
urmărire penală va încheia un proces – verbal.
Dacă însă asistenţa juridică a învinuitului sau
inculpatului este obligatorie, organul de urmărire penală va
asigura prezenţa apărătorului la ascultarea acestuia.
Persoana fizică reţinută sau arestată are dreptul să ia
contact cu apărătorul său, în condiţii de confidenţialitate.
În faza de judecată, apărătorul are dreptul să –l asiste
pe inculpat, să exercite toate drepturile cu caracter procesual
ale acestuia şi să ia contact cu inculpatul când acesta este
arestat.
Fie că este ales sau desemnat din oficiu avocatul este
obligat să asigure asistenţa juridică a învinuitului sau
inculpatului, după caz.
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CONCLUZII
În cadrul acestei mongrafii dedicată analizei
"participanţilor în procesul penal român" am încercat să
reliefăm aspectele esenţiale referitoare la : organele
judiciare penale, părţile din procesul penal şi apărătorul sau
mai corect spus poziţia apărătorului în cadrul procesului
penal.
Pe parcursul redactării acestei monografii am
conştientizat necesitatea abordării unei alte instituţii
fundamentale pentru întregul drept procesual penal :
instituţia acţiunilor - penală şi civilă - în cadrul procesului
penal.
Aceasta întrucât participanţii în procesul penal, care
au fost analizaţi din puct de vedere static, se manifestă în
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concret, în cadrul celor două tipuri de acţiuni care pot fi
exercitate în procesul penal.
Aceste aptitudini de manifestare valorizează "starea
dinamică" a participanţilor în procesul penal român.
Aceasta este, de altfel, şi teza, ideea care creează liantul
dintre cele două monografii create de noi

PARTEA A II- A
ACŢIUNILE ÎN PROCESUL PENAL
ROMÂN
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CUVÂNT INTRODUCTIV
Partea a II-a a prezentului volum constituie o
monografie distinctă.
Ideea redactării acestia a apărut din necesitatea
analizării activităţilor participanţilor în cadrul procesului
penal, sub aspect dinamic şi în mod concret.
Desigur, instituţia juridică procesual-penală poate fi
abordată şi separat. Acţiunea penală şi acţiunea civilă
reprezintă mijloacele, instrumentele juridice prin
intermediul cărora se asigură tragerea la răspundere - penală
şi eventual civilă a persoanelor care au săvârşit
infracţiuni.
Importanţa acţiunilor în dreptul procesual penal este
covârşitoare, ele având menirea de a asigura echilibrul
social care este denaturat prin apariţia fiecărui raport juridic
penal de conflict (de contradicţie).
Rezolvarea, soluţionarea fiecărui raport juridic penal
de conflict se realizează prin tragerea la răspundere juridică
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penală a persoanei care a săvârşit infracţiunea. Aceasta
implică exercitarea acţiunilor în cadrul procesului penal.
Ca şi monografia anterioară (partea I-a volumului)
prezenta monografie se adresează studenţilor de la
Facultatea de Drept precum şi tuturor juriştilor practicieni.
Eventuala reuşită în elaborarea acestei monografii se
datorează, în cea mai mare parte, doctrinei elaborată de
valoroşi profesori de Drept procesual penal din România.
Contribuţia noastră este modestă şi constă, în
principal, în aplecarea asupra acestei teme şi redactarea
monografiei.
Aducem omagiul nostru tuturor cadrelor didactice
universitare care ne-au îndrumat în studiul ştiinţelor juridice
penale. Ne înclinăm în faţa lor cu modestie în suflet.
Profesorii Octavian Loghin şi Dumitru Radu vor
rămâne în icoana sufletului nostru. Ne simţim mândrii că
am avut şansa de a ne număra printre studenţii care le-au
audiat valoroasele prelegeri.
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CAPITOLUL I. ACŢIUNEA ÎN JUSTIŢIE.
ASPECTE GENERALE
În literatura juridică procesual-penală acţiunea în
justiţie este definită ca fiind mijlocul (instrumentul) juridic
prin care o persoană este trasă la răspundere în faţa
instanţelor judecătoreşti pentru a fi obligată să suporte
constrângerea de stat corespunzătoare normei de drept
încălcate1.
Acţiunea în justiţie se află în relaţie directă cu norma
juridică încălcată.
În funcţie de norma juridică nesocotită sau ignorată
se va constitui şi suportul acţiunii în justiţie – acţiune
penală, civilă, contravenţională, etc.
Dacă a fost săvârşită o infracţiune desigur că se va
utiliza acţiunea penală faţă de făptuitori.
În literatura juridică de specialitate se subliniază
faptul că dreptul la acţiune poate fi exercitat în concret şi

Grigore Theodoru, Lucia Moldovan, Drept Procesual penal, Editura Didactica si
pedagogica, Bucuresti, 1979, pag. 74
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personal din momentul încălcării normei juridice şi în urma
sesizării organelor judiciare competente.
Se întrepătrunde astfel aspectul substanţial al acţiunii
în justiţie cu aspectul eminamente procesual, formal, al
acesteia.
În ipoteza încălcării legii se iniţiază desfăşurarea
procesului penal de persoane oficiale – agenţi ai statuluisau de persoane private lezate prin infracţiune.
Procesul penal presupune o activitate dinamică,
energică, desfăşurată de participanţi şi în mod deosebit de
agenţii autorităţilor publice.
Această activitate se concretizează în materialitatea
sa prin acte juridice specifice procesului penal cu un
pronunţat caracter judiciar, denumite acte procesuale.
Pentru exercitarea unei acţiuni în justiţie, în general,
este necesară existenţa mai multor factori sau termeni.
Aceştia sunt proprii acţiunii în justiţie : temeiul acţiunii,
obiectul acţiunii, subiecţii acţiunii şi aptitudinea funcţională
a acţiunii.
Dacă unul dintre aceşti factori lipseşte acţiunea în
justiţie nu poate fi exercitată.
A) Temeiul acţiunii în justiţie se referă la temeiul de
fapt şi
la temeiul de drept al acţiunii.
Temeiul de fapt este însăşi fapta ilicită care a înfrânt
prescripţiile normei juridice.
Temeiul de drept îl constituie norma juridică care
instituie dreptul la acţiune dacă fapta interzisă a fost
săvârşită.
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B) Obiectul acţiunii în justiţie îl reprezintă tragerea
la răspundere a autorului faptei. Aşa fiind, obiectul acţiunii
penale îl constituie tragerea la răspundere juridică penală a
faptuitorului / făptuitorilor.
C) Subiecţii acţiunii în justiţie sunt subiecţii
raportului juridic de conflict (de contradicţie) aflaţi în
poziţii inverse în raport cu poziţia din dreptul subtanţial:
 Subiectul activ al faptei ilicite, adică
făptuitorul, devine subiect pasiv al acţiunii în
justitie;
 Subiecţii pasivi ai faptei ilicite (subiectul
generic- statul şi subiectul specific – victima)
devin subiecţii activi în cadrul acţiunii în
justiţie.
Precizăm că pentru persoanele fizice fără capacitate
de exerciţiu subiect activ al acţiunii în justitie devine
reprezentantul legal al acesteia. Totodată, pentru persoanele
juridice reprezentanţii legali ai acesteia sunt subiecţii activi
ai acţiunii în justitie.
D) Aptitudinea funcţională a acţiunii în justiţie
implică posibilitatea utilizării acţiunii. Astfel, dacă există o
cauză care dă ineficienţă aptitudinii funţionale a acţiunii în
justiţie, respectiva acţiune nu mai poate fi exercitată.
Sunt astfel de cauze care generează inaptitudinea
funcţională a acţiunii în justiţie: prescripţia, decesul
făptuitorului, amnistia, etc.
Dacă nu există aptitudinea funcţională a acţiunii în
justiţie acţiunea fie că nu este pusă în mişcare, fie dacă a
fost deja pusă în mişcare, ea va înceta a se mai exercita.
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În cadrul procesului penal se exercită acţiunea penală
care are ca scop tragerea la răspundere penală a
infractorilor.
Este posibil ca în procesul penal să fie exercitată
alături de acţiunea penală şi acţiunea civilă, prin intermediul
căreia se urmăreşte a se realiza tragerea la răspundere civilă
(delictuală) a inculpatului şi uneori, alături şi în solidar cu
acesta, a părţii responsabile civilmente.
Acţiunea penală este o acţiune publică, ea are ca
obiect pedepsirea infractorilor în timp ce acţiunea civilă are
ca obiect repararea prejudiciilor generate prin activităţile cu
caracter infracţional. Acţiunea civilă nu este publică ea fiind
lăsată de cele mai multe ori, la latitudinea persoanei
prejudiciate.
Acţiunea penală este îndreptată întotdeauna împotriva
subiectelor de drept care săvârşesc infracţiuni, în timp ce
acţiunea civilă se poate îndrepta, în anumite situaţii şi contra
persoanelor responsabile civilmente (părinţi, institutori,
comitenţi, etc) sau împotriva succesorilor în drepturi ai
inculpaţilor (moştenitorii).
În cadrul procesului penal acţiunea penală este
acţiunea principală iar acţiunea civilă reprezintă acţiunea
accesorie.
Când în procesul penal sunt exercitate mai multe
acţiuni penale acestea formează latura penală, iar cand se
exerciteaza mai multe acţiuni civile acestea se includ în
latura civilă.
În procesul penal acţiuna civilă se poate exercita doar
dcă a fost pusă, în prealabil, în mişcare acţiunea penală.
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Uneori stingerea acţiunii penale obligă instanţa de judecată
în materie penală să soluţioneze acţiunea civilă.
Este cazu,l spre exemplu, al intervenirii amnistiei. În
acest caz deşi este stinsă acţiunea penală trebuie soluţionată
acţiunea civilă de instanţa de judecată penală, legal
investită.
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CAPITOLUL II. ACŢIUNEA PENALĂ
Acţiunea penală – reprezintă mijlocul procesual prin
care o persoană care a săvârşit o infracţiune este adusă în
faţa organului judiciar penal în vederea tragerii la
răspundere juridică penală.
Prin intermediul acţiunii penale se realizează scopul
procesului penal. Ea reprezintă o instituţie de bază,
fundamentală a procesului penal.
Temeiul de drept al acţiunii penale constă în norma
juridică încălcată sau nesocotită. Săvârşirea efectivă a faptei
interzise reprezintă temeiul de fapt al acţiunii penale.
Obiectul acţiunii penale constă în tragerea la
răspundere juridică penală a subiectelor de drept care au
săvârşit infracţiuni.
Subiecţii acţiunii penale sunt activi respectiv pasdivi.
Subiectul activ este statul care exercită acţiunea
penală exclusiv prin intermediul organelor judiciare penale
– Minister Public şi instanţele de judecată. Există opinia că
subiect activ al acţiunii penale este organul judiciar penal.
La infractiunile pentru care punerea în mişcare a acţiunii
penale se realizează la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate subiect activ al acitiunii penale este şi partea
vătămată.
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Subiectul pasiv al acţiunii penale îl constituie
persoanele fizice şi persoanele juridice care săvârşesc
infracţiuni, în calitate de autori, coautori, instigatori,
complici, tăinuitori sau favorizatori.
1.

PARTICULARITĂŢILE SAU TRĂSĂTURILE
CARACTERISTICE ALE ACŢIUNII PENALE

În literatura juridică procesual – penală au fost
afirmate anumite trăsături caracteristice ale acţiunii penale.
 Acţiunea penală este personală. Ea poate fi
exercitată exclusiv împotriva subiectelor de
drept care au participat la săvârşirea unei
infracţiuni.
 Acţiunea penală este autonomă. Prin însăşi
natura sa, acţiunea penală se deosebeşte
fundamental de orice alt tip de acţiune
exercitată în justiţie . Ea marchează naşterea
raportului procesual penal principal sau
fundamental dintre organul judiciar penal sau
stat şi infractor.
 Acţiunea penală este indivizibilă. Aceasta în
sensul că, chiar în caz de participaţie penală, va
exista o singură acţiune penală îndreptată
împotriva tuturor participanţilor (autor,
coautori, instigatori, complici).
 Indivizibilitatea infracţiunii săvârşite determină
indivizibilitatea acţiunii penale.

98

 Acţiunea penală este indisponibilă şi
irevocabilă. Odată pusă în mişcare acţiunea
penală nu poate fi retrasă, ea continuând până
la epuizare. Epuizarea se realizează prin
soluţionarea, cu caracter definitiv a cauzei
penale. Această particularitate ori trăsătură
caracteristică nu este aplicabilă în cazul
infracţiunilor pentru care acţiunea penală se
pune în mişcare la plângerea prealabilă a
persoanei vătămate.
 Acţiunea penală este obligatorie. Aceasta în
sensul că acţiunea penală trebuie pusă în
mişcare, din oficiu, ori de câte ori organele
judiciare penale constată săvârşirea unei
infracţiuni şi totodată constată lipsa vreunui
impediment pentru punerea în mişcare a
acţiunii penale.
Acţiunea penală nu este obligatorie în cazul în
infracţiunilor, pentru care acţiunea penală se pune în
mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
 În sfârşit, acţiunea penală reprezintă o acţiune
de stat,adică aparţine statului.
Acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită prin
intermediul organelor judiciare penale, care sunt organe
etatice specializate.
Statul prin intermediul autorităţii publice abilitate,
stabileşte condiţiile şi modalităţile de exercitare ale acţiunii
penale. Acestea sunt prevăzute de Codul de procedură
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penală, lege organică, adoptată şi modificată de autoritatea
legislativă.

2.

DESFĂŞURAREA ACŢIUNII PENALE ÎN
CADRUL PROCESULUI PENAL

Desfăşurarea acţiunii penale, presupune anumite
momente, distincte şi succesive:
 Punerea în mişcare a acţiunii penale;
 Exercitarea acţiunii penale;
 Epuizarea (stingerea) acţiunii penale.
A. PUNEREA ÎN MIŞCARE A ACŢINII
PENALE
Punerea în mişcare a acţiunii penale reprezintă actul
de inculpare şi constă în efectuarea actului procesual
prevăzut de lege prin care se formulează învinuirea
împotriva unei persoane determinate şi se declanşează
activitatea de tragere la răspundere juridică penală a
respectivului subiect de drept.
După punerea în mişcare a acţiunii penale ia naştere
raportul procesual penal principal sau fundamental dintre
organul judiciar penal şi infractor. Învinuitul devine
inculpat, deci parte în procesul penal.
Punerea în mişcare a acţiunii penale se realizează,
după cum s-a mai precizat, prin actul de inculpare care
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poate fi: ordonanţă, rechizitoriu, declaraţie verbală sau
încheiere.
Practic, dacă sunt date suficiente în legătură cu
săvârşirea unei infracţiuni, se dispune începerea urmăririi
penale care se poate efectua, fie in rem, fie in personam,
după cum faptuitorul este sau nu este cunoscut.
Dacă există probe suficiente că o anumită persoană se
face vinovată de comiterea unei infracţiuni iar acea
persoană este cunoscută procurorul (sau instaţa de judecată
uneori) poate dispune punerea în mişcare a acţiunii penale.
Ca atare, pentru punerea în mişcare a acţiunii penale
trebuie ca în prealabil :
să fi fost începută urmărirea penală;
să fie cunoscută persoana învinuitului
(făptuitorului);
să existe probe suficiente pentru dovedirea
vinovăţiei făptuitorului.
Organele de urmărire penală procedează, de regulă, la
începerea urmăririi penale, pentru ca la finalizarea acestei
activităţi să fie pusă în mişcare acţiunea penală (cu ocazia
trimiterii în judecată).
Dar, organul de urmărire penală are aptituidinea de a
pune în mişcare acţiunea penală pe parcursul desfăşurării
urmăririi penale. Astfel, în cursul urmăririi penale,
procurorul poate dispune punerea în mişcare a acţiunii
penale, fie la propunerea organelor de cercetare penală, fie
din oficiu.
În acest caz, acţiunea penală este pusă în mişcare prin
ordonanţă.
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Dacă însă acţiunea penală se pune în mişcare la
finalizarea urmăririi penale, aceasta se pune în mişcare prin
rechizitoriu.
În acest caz, rechizitoriul constituie atât actul de
sesizare al instanţei de judecată cât şi actul de inculpare,
adică actul prin care se pune în mişcare acţiunea penală.
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 mişcare acţiunea penală
prin decalrţie verbală dată în faţa instanţei de judecată.
Totodată reţinem că, potrivit art. 336 alin. 2 c.p.p.
instanţa de judecată are aptitudinea de a pune în mişcare
acţiunea penală prin încheiere.
De asemenea, în literatura juridică de specialitate s-au
purtat discuţii în legătură cu punerea în mişcare a acţiunii
penale în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se
punea în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate adresată direct instanţei de judecată, prevăzut de
art. 279 alin 2 lit. a c.p.p. (actualmente abrogat prin Legea
nr. 356/2006).
În această ipoteză unii autori considerau că actul de
inculpare era reprezentat de însăşi plângerea prealabilă.
Jurisprudenţa penală a îmbrăţişat această opinie.
Există însă şi teza potrivit căreia, în acest caz instanţa
de judecată era obligată prin încheiere să pună în mişcare
acţiunea penală. Se pornea de la modul de exprimare al
legiuitorului în sensul că acţiunea penală se punea în
mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi nu
prin plângerea prealabilă a acesteia.
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Se considera că persoana vătămată, fiind un simplu
particular, nu avea capacitatea de a pune în mişcare acţiunea
penală.
Deşi în practică ne-am raliat opiniei dominante,
credem că şi teza contrară comporta o mare doză de
veridicitate.
Într-adevăr, actul de inculpare credem că este şi
trebuie să fie apanajul exclusiv al unui organ de stat
specializat din carul autorităţilor judecătoreşti.
De aceea, în cazul îmbrăţişării acestei ultime opinii
până la abrogarea art. 279 alin 2 lit a c.p.p., putem aprecia,
cel puţin teoretic, că instanţa de judecată efectua punerea în
mişcare a acţiunii penale prin încheiere.
Conform art. 279 alin. 1;2 c.p.p. în vigoare, plângerea
prealabilă se adresează - întotdeauna- organului de cercetare
penală sau procurorului. Ca atare, la momentul de faţă,
chestiunea în discuţie nu mai prezintă relevanţă din punct de
vedere practic.
Şi totuşi, chiar în condiţiile actuale- legislative
desigur- punerea îm mişcare a acţiunii penale nu o face
persoana vătămată ci este un atribut exclusiv al
procurorului, desigur, care se materializează în condiţiile
existenţei plângerii prealabile a persoanei vătămate.
La fel se proceda şi anterior modificării art. 279 c.p.p.
prin Legea nr. 356/2006, în ipotezele menţionate de alin 2
lit. "b" şi "c". În aceste cazuri tot procurorul era organul
judiciar penal abilitat să pună în mişcare acţiunea penală,
bineînţeles, în condiţiile existenţei manifestării de voinţă a
persoanei vătămate, concretizate în plângerea prealabilă.
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Pentru identitate de raţionament, apreciem că în cazul
"acţiunilor asa-zise directe" persoana vătămată nu avea
aptitudinea de a pune în mişcare acţiunea penală, în cazul
infracţiunilor prevăzute de art. 279 alin 2 lit. a (actualmente
abrogat şi înlocuit).
Instanţa de judecată efectua inculparea, punerea în
mişcare a acţiunii penale prin intermediul primei încheieri
pronunţate în dosarul penal. Chiar în respectivele încheieri
nu se menţiona nimic în legătură cu inculparea persoanei
reclamate de persona vătămată, totuşi în baza legii aceste
încheieri constituiau dovada efectuării actului procesual al
punerii în mişcare a acţiunii penale.
B. EXERCITAREA ACŢIUNII PENALE
Legea procedurală prevede că acţiunea penală se
poate exercita în tot cursul procesului penal (art. 9 alin 3
c.p.p.).
În faza de urmărire penală organul de cercetare
penală procedează la strângerea probelor şi la administrarea
acestora, sub directa şi nemijlocita supraveghere a
procurorului.
În faza de judecată, exercitarea acţiunii penale se
realizează de procuror. Desigur, şi partea/părţile vătămate
au aptitudinea de a îndeplini unele activităţi menite să
conducă la exercitarea acţiunii penale: formularea de cereri
sau excepţii, punerea de concluzii, utilizarea căilor de atac
legale.
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Dinamizarea procesului penal se realizează prin
exercitarea acţiunii penale.
După cum s-a mai precizat în cadrul capitolului I,
unul dintre factorii acţiunii în justiţie, inclusiv a acţiunii
penale, îl reprezintă aptitudinea funcţională.
Sunt anumite cauze ori situaţii care conduc la
inaptitudinea funcţională a acţiunii penale.
Aceste cauze determină imposibilitatea punerii în
mişcare a acţiunii penale sau, dacă acţiunea penală a fost
deja pusă în mişcare, determină imposibilitatea exercitării ei
pe mai departe.
Art. 10 c.p.p. menţionează, în mod expres, situaţiile şi
cazurile care constituie impedimente în punerea în mişcare
sau, după caz, în exercitarea acţiunii penale.
Impedimentele se referă : la temeiul de fapt al acţiunii
penale, la temeiul de drept al acţinii penale şi la existenţa
unor cauze care înlătură răspunderea juridică penală.
Cazurile la care ne referim sun următaorele:
fapta nu există. Este prevăzut de art. 10 alin
1 lit a c.p.p. dacă fapta nu există în
materialitatea sa nici un subiect de drept nu
poate fi tras la răspundere juridică penală.
Este un impediment referitor la temeiul de
fapt al acţiuniii penale. Când se constată
inexistenţa faptei se dispune scoaterea de
sub urmărire penală, respectiv se dispune
achitarea inculpatului în faza de judecată.
fapta nu este prevăzută de legea penală. (art.
10 alin 1 lit. b c.p.p.) . Fapta (acţiunea sau
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inacţiunea) există în materialitatea sa dar nu
constituie infracţiune deoarece nu este
incriminată de legea penală.
În aceste condiţii, în faza de urmărire penală se va
dispune scoaterea de sub urmărire penală, dacă este învinuit
în cauză sau clasarea dosarului dacă nu există învinuit în
cauză. În faza de judecată, instanţa va pronunţa achitarea
inculpatului.
fapta nu prezintă gradul de pericol social al
unei infracţiuni ( art. 10 alin 1 lit b c.p.p.).
Constatarea lipsei gradului de pericol social al unei
infracţiuni se realizează prin raportarea la dispoziţiile art. 18
c.p.
Nu prezintă gradul de pericol social al unei
infracţiuni fapta care prin atingerea minimă adusă uneia din
valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret, fiind
lipsită în mod vădit de importanţă, nu necesită tragerea la
răspundere juridică penală a infractorului.
Aprecierea asupra gradului de pericol social revine
organului judiciar penal. În faza de urmărire penală
procurorul va dispune scoaterea de sub urmărire penală iar
în faza de judecată instanţa va pronunţa achitarea
inculpatului, aplicându-se acestuia o sancţiune cu caracter
administrativ.
fapta nu a fost săvârşită de către învinuit sau
de inculpat ( art. 10 alin 1 lit. C c.p.p.).
Fapta există în materialitatea sa, ea constutie
infracţiune dar nu învinuitul sau inculpatul a
savârşit-o. Procurorul dispune în faza de
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urmărire penală, scoaterea de sub urmărire
iar în faza de judecată instanţa pronunţă
achitarea inculpatului.
faptei îi lipseşte unul din elementele
constitutive ale infracţiunii (art. 10 alin. 1,
lit. "d" c.p.p.). inaptitudinea funcţională a
acţiunii penale este evidentă. Dacă lipseşte
unul din elementele constitutive ale
infracţiunii nu se poate realiza, în
integritatea sa, conţinutul constitutiv şi nici
implicit nu se poate realiza nici conţinutul
juridic al infracţiunii. Fapta săvârşită nu este
infracţiune, ea este doar o faptă prevăzută de
legea penală.
În faza de urmărire se dispune scoaterea de sub
urmărire penală iar în faza de judecată se pronunţă
achitarea.
există vreuna din cauzele care înlătură
caracterul penal al faptei . Este vorba de
despre incidenţa uneia dintre cauzele
menţionate în art. 44 – 51 c.p. precum şi de
cauze speciale având acelşi efect: ex. darea
de mită prin constrângere – art. 255 alin 2
c.p.
Dacă există o cauză care înlătură caracterul penal al
faptei se va dispune scoaterea de sub urmărirea penală ( în
faza de urmărire penală) respectiv se va pronunţa achitarea
(în faza de judecată).
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lipseşte plângerea prealabilă a persoanei
vătămate,
autorizarea
sau
sesizarea
organului competent ori o altă condiţie
prevăzută de lege, necesară pentru punerea
în mişcare a acţiunii penale ( art. 10 alin 1 lit
"f" c.p.p.).
Lipsa plângerii prealabile este prima cauză de
inaptitudine funcţională a acţiunii penale, dintre cele
menţionate la această literă. Plângerea prealabilă este
reglementată în dispoziţiile art. 279 c.p.p. şi art. 131 c.p.
Celelalte cauze se referă la autorizarea ori sesizarea
organului competent ( sesizarea organelor competente ale
căilor ferate – art. 278 c.p.; sesizarea comandamentului –
art. 337 c.p.; art. 335 c.p.; exprimarea dorinţei guvernului
străin – art- 171 alin "2" c.p.
Intervenirea unei asemenea cauze conduce la
adoptarea soluţiei de încetare a urmăririi penale sau după
caz, de încetare a procesului penal.
a intervenit amnistia, prescripţia ori decesul
făptuitorului sau , după caz, radierea
persoanei juridice atunci când are calitatea
de făptuitor ( art. 10 alin. 1 lit "g" c.p.p.).
Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta
săvârşită; prescripţia înlătură răspunderea penală pentru
săvârşirea infracţiunii, cu excepţia infracţiunilor contra păcii
şi omenirii ( art. 119 c.p., art. 121 raportat la art. 124,
ambele c.p.).
Decesul făptuitorului persoană fizică împiedică
exercitarea acţiunii penale, aceasta fiind strict personală. La
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fel, radierea persoanei juridice făptuitoare conduce la
inexistenţa acesteia. În consecinţă acţiunea penală nu mai
are împotriva cui să fie exercitată.
Soluţiile sunt: încetarea urmăririi penale dispusă de
procuror, respectiv încetarea procesului penal pronunţată de
instanţa de judecată.
a fost retrasă plângerea prealabilă ori părţile
s-au împăcat, în cazul infracţiunilor pentru
care retragerea plângerii prealabile sau
împăcarea părţilor înlătură răspunderea
penală ( art. 10 alin 1 lit. "h" c.p.p.).
Retregerea plângerii este reglementată în art. 131 alin
2 c.p.. ea are efect în raport cu toţi făptuitorii. Împăcarea
părţilor înlătură actiunea penală şi conduce la stingerea
acţiunii civile.
Atât retragerea plăngerii prealabile cât şi împăcarea
părţilor conduc la încetarea urmăririi penale, în faza de
urmărire penală , respectiv la încetarea procesului penal în
faza de judecată.
s-a dispus înlocuirea răspunderii penale ) art.
10 alin 1 lit. "i" c.p.p.).
Înlocuitrea răspunderii penale se dispune de instanţa
de judecată şi atrage aplicarea unei sancţiuni cu caracter
administrativ, în anumite condiţii legale.
există o cauză de nepedepsire prevăzută de
lege ( art. 10 alin. 1 lit. "i¹" c.p.p.).
Prin voinţa legiuitorului persoana care a săvârşit o
infracţiune nu este pedepsită dacă, spre exemplu, denunţă
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autorităţii fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să
fi luat la cunoştinţă despre infracţiune ( art. 255 alin. 3 c.p.).
Dacă intervin impedimentele prevăzute de art. 10 alin
1 lit. "i" şi lit . "i¹" c.p.p. instanţa de judecată va pronunţa
încetarea procesului penal.
există autoritatea de lucru judecat ( art. 10
alin 1 lit. "j" c.p.p.).
Împiedicarea exercitării acţiunii penale produce
efecte chiar dacă faptei definitiv judecate i s-ar da o altă
încadrare juridică.
Autoritatea de lucru judecat presupune : identitatea de
persoane şi identitatea de obiect.
Soluţiile sunt: de încetare a urmăririi penale în faza
de urmărire penală respectiv de încetare a procesului penal
în faza de judecată.
Alin 2 al art. 10 c.p.p. prevede că în cazul prevăzut la
lit. f, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare ulterior în
condiţii legale.
Art. 10 lit. a, b, c, şi e c.p.p. se referă la impedimente
privitoare la temeiul de fapt al acţiunii penale.
Art. 10 alin. 1 lit. b, d c.p.p. privesc impedimente
referitoare la temeiul de drept al acţiunii penale.
Art. 10 alin. 1 lit. f - j c.p.p. se referă la cauze care
înlătură răspunderea penală.
Într-o altă opinie, art. 10 alin. 1 lit. a - e c.p.p. se
referă la cauze în care acţiunea penală este lipsită de temei,
iar cazurile prevăzute de art. 10 alin. 1 lit. f - j c.p.p.
reglementează cazuri în care acţiunea penală este lipsită de
obiect.
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C. EPUIZAREA (STINGEREA ) ACŢIUNII
PENALE
Când ajunge la momentul final, acţiunea penală se
epuizează.
Acest moment final coincide cu data rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, de
achitare sau de încetare a procesului penal.
Stingerea acţiunii penale se poate realiza când se
constată incidenţa uneia dintre cazurile menţionate în art. 10
c.p.p. Soluţia se adoptă în temeiul art. 11 c.p.p.
Astfel, în faza de urmărire penală procurorul dispune:
clasarea, când nu există învinuit în cauză;
scoaterea de sub urmărire penală, în cazurile
prevăzute de art. 10 alin. 1 lit a – e c.p.p.,
când există învinuit sau inculpat în cauză;
încetarea urmăririi penale, în cazurile
prevăzute de art. 10 lit. f , h, i şi j , când
există învinuit sau inculpat în cauză.
În faza de judecată instanţa pronunţă:
achitarea în cazurile prevăzute la art. 10 alin
1 lit. a – e c.p.p.;
încetarea procesului penal în cazurile
prevăzute de art. 10 lit f – j c.p.p.
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3.

SESIZAREA ALTOR ORGANE DECÂT CELE
JUDICIARE

În cazurile prevăzute de art. 10 lit. b, d şi e c.p.p.,
procurorul care dispune clasarea sau scoaterea de sub
urmărire penală sau instanţa de judecată care pronunţă
achitarea, dacă apreciază că fapta ar putea atrage măsuri ori
sancţiuni altele decât cele prevăzute de legea penală,
sesizează organul competent.
4.

CONTINUAREA PROCESULUI PENAL

În caz de amnistie, prescripţie sau de retragere a
plângerii prealabile , precum şi în cazul existenţei unei
cauze de nepedepsire , învinuitul sau inculpatul poate cere
continuarea procesului penal.
Dacă se constată vreunul din cazurile prevăzute de
art. 10 alin. 1 lit. a – e c.p.p., procurorul dispune scoaterea
de sub urmărire penală, iar instanţa de judecată pronunţă
achitarea. Dacă nu se constată vreunul din cazurile
prevăzute de art. 10 alin 1 lit. a – e c.p.p., procurorul
dispune încetarea urmăririi penale cu excepţia cazului
prevăzut în art. 10 alin 1 lit. i c.p.p., iar instanţa de judecată
pronunţă încetarea procesului penal.
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CAPITOLUL III. ACŢIUNEA CIVILĂ
Uneori săvârşirea unei infracţiuni generează nu
numai rezultatul socialmente periculos ori o stare de pericol
privitoare la relaţiile sociale ocrotite prin incriminarea faptei
dar şi un prejudiciu, fie material , fie moral. Acest
prejudiciu este cauzat în dauna unui subiect de drept,
personă fizică sau persoană juridică.
Izvorul acţiunii civile este acelaşi ca izvorul acţiunii
penale şi constă în infracţiunea săvârşită. Drept consecinţă,
obiectul acţiunii civile care este exercitată în cadrul
procesului penal îl reprezintă repararea integrală a
prejudiciului generat prin activitatea infracţională.
Art. 14 alin 2 c.p.p. prevede: " acţiunea civilă poate fi
alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal, prin
constituirea persoanei vătămate ca parte civilă".
Pentru a fi exercitată în cadrul procesului penal,
acţiunea civilă trebuie să îndeplinească anumite conditii:
a)
- infracţiunea săvârşită să fi generat uin
prejudiciu material sau moral;
b)
- să existe un raport de cauzalitate între
infracţiunea săvârşită şi prejudiciul material
sau moral generat;
c)
- prejudiciul trebuie să fie cert;
d)
- prejudiciul trebuie să nu fi fost reparat;
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e)

- persoana vătămată prin infracţiune să îşi
manifeste voinţa în sensul despăgubirii sale
de către autorul sau ceilalţi participanţi la
săvârşirea infracţiunii;
Să analizăm succint desigur, fiecare dintre
condiţiile menţionate :
a) Pentru a fi exercitată acţiunea civilă în
cadrul procesului penal, în mod firesc, natural,
infracţiunea săvârşită trebuie să fi generat un
prejudiciu, fie material fie moral.
Dacă nu a fost cauzat un prejudiciu acţiunea
civilă nu se poate exercita. Desigur, infracţiunea
comisă trebuie sa fie o infracţiune de rezultat, aptă
prin natura ei să genereze un prejudiciu. Infracţiunile
formale, de pericol social, nu generează un prejudiciu
şi în consecinţă, în privinţa acestora nu se poate
exercita o acţiune civilă.
b) Raportul de cauzalitate reprezintă relaţia,
legătura între cauză (infracţiunea săvârşită) şi efectul
cauzei ( prejudiciul generat).
Pentru a aborda în toată complexitatea ei
problema raportului de cauzalitate dintre infracţiunea
săvârşită şi prejudiciul cauzat trebuie să analizăm
criteriile propruse in dreptul pozitiv (obiectiv) pentru
determinarea raportului de cauzalitate, în general, cu
privire specială asupra răspunderii civile delictuale.
Astfel, pentru angajarea răspunderii unei
persoane în general vorbind, nu este suficient să
existe o faptă ilicită (infracţiunea privită sub aspect
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civil, ca delict) şi un prejudiciu fără nici o legătură
între ele.
Din aceste considerente că este absolut necesar
ca între infracţiune (faptă) şi prejudiciu să existe un
raport de cauzalitate, în sensul că acea faptă ilicită
cauzatoare de prejudicii – infracţiunea (care este
cauza) a provocat prejudiciul (efectul cauzei).
Probleme deosebite se ridică în situaţia în care
efectul a fost precedat de o multitudine de acţiuni
umane sau de alte împrejurări.
În aceste condiţii, pentru a putea fi stabilit
raportul de cauzalitate – în materia răspunderii civile
delictuale - câteva premise trebuiesc să fie, în
prealabil, precizate1.
Astfel:
 necesitatea de a stabili nu un raport de
cauzalitate în general, ci raportul de cauzalitate
specific dintre fapta ilicită, în speţă infracţiunea
şi prejudiciu. Pentru analiza raportului de
cauzalitate specific interesează pe primul plan
faptele care au declanşat punerea în mişcare a
acestor cauze, faptele care au favorizat
desfăşurarea nestingherită a cauzelor ori faptele
care nu au împiedicat această desfăşurare;
 caracterul obiectiv al raportului de cauzalitate.
Chiar dacă o acţiune implică o desfăşurare
unitară pe plan fizico – psihic, în privinţa
1

C. Statescu, C. Barsan – Tratat de drept civil. Teoria generala na obligatiilor.
Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1981, pag. 166 si urmatoarele
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raportului de cauzalitate nu interesează
aspectele de ordin psihic, ele fac parte din
condiţia generală subiectivă şi anume
vinovăţia;
la stabilirea raportului de cauzalitate se va ţine
seama pe lângă fapta ilicită socialmente
periculoasă ca acţiune pozitivă şi de fapta
ilicită ca inacţiune respectiv de neindeplinirea
anumitor obligaţii prevăzute de lege;
o anumită incidenţă asupra raportului de
cauzalitate o reprezintă faptele umane şi
factorii exteriori. Factorii naturali sunt:
vizibilitatea redusă, staţionarea pe şosea a unei
turme de oi care a favorizat o manevră greşită a
unui autovehicol, etc. La săvârşirea faptei cu
caracter infracţional se poate întâlni nu numai
fapta ori contribuţia autorului ci şi faptele ori
contribuţiile
instigatorilor,
complicilor,
favorizatorilor
sau
tăinuitorilor
(când
infracţiunea a fost săvârşită în participaţie
penală);
un alt aspect oferit chiar de lege îl reprezintă
cerinţa evaluării comportamentului uman;
nu în ultimul rând este de remarcat faptul că
datorită varietăţii cazurilor de răspundere civilă
delictuală, rezultă necesitatea ca însuşi
specificul categoriei cauzalităţii în acest
domeniu să fie precizat în sensul că nu
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întotdeauna raportul cauzal este un raport
direct între faptă şi prejudiciu1.
Uneori raportul de cauzalitate dintre faptă şi
prejudiciu nu este imediat ci numai mediat, în sensul că prin
acţiunea sau inactiunea socialmente periculoasă s-a creat
posibilitatea ca anumiti factori (umani sau naturali) să
acţioneze şi să producă în mod direct prejudiciul.
Toate premisele menţionate exemplificativ mai sus,
demonstrează complexitatea şi specificitatea pe care le
prezintă raportul de cauzalitate ca element obiectiv al
răspunderii civile delictuale.
Pentru determinarea concretă a raportului de
cauzalitate s-au propus trei criterii îmbrăţişate de literatura
juridică occidentală2.
 Sistemul echivalenţei condiţiilor numită şi teoria
condiţiei sine qua non.
Această teorie consideră că, în ipoteza în care nu se
poate stabili cu precizie cauza prejudiciului, se atribuie
valoarea egală tuturor faptelor care au precedat acel
prejudiciu.
Deci, se acordă valoare egală din punct de vedere
cauzal fiecărei condiţii, în lipsa căreia prejudiciul nu s-ar fi
produs.
Sistemul echivalenţei condiţiilor are meritul de a
aface o primă delimitare între faptele care au incidenţă cu
1

A se vedea : C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, apg. 169; Dumitru Radu, Drept
civil. Teoria generala a obligatiilor, Iasi, pag. 37 – 38
2
M. Eliescu, Raspunderea civila delictuala, Ed. Academica a RSR, Bucuresti, 1972,
pag. 115-120
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prejudiciul şi faptele care sunt indiferente pentru producerea
acestuia.
Acordând valori egale tuturor condiţiilor, fără luarea
în considerare a unei ierarhizări ori gradări, în funcţie de
rolul şi eficienţa lor, se ajunge la includerea în sfera cauzală
a unor condiţii necauzale, a unor simple condiţii prilej.
Astfel, pe plan practic acesta poate duce la extinderea
excesivă a cercului persoanelor care urmează a răspunde.
" Iată un exemplu edificator1: un paznic surprinde o
persoană pe câmp în vreme ce fura din recoltă; la
amenintarea verbală a paznicului, persoana respectivă fuge,
sare peste un gard, se împiedică şi îşi fracturează un picior,
internată imediat în spital este supusă unui tratament
medical defectuos şi decedează ca urmare a unei infecţii".
Pe baza teoriei echivalenţei condiţiilor în câmpul
cauzal, ar trebui reţinută nu numai fapta medicului ci şi
fapta paznicului. Dacă fapta acestuia din urmă ar fi lipsit,
întregul lanţ cauzal – fractură, tratament defectuos, infecţienu s-ar fi declanşat.
În realitate fapta paznicului – ameninţarea exclusiv
verbală - a avut doar rolul de condiţie prilej.
Un al doilea sistem îl reprezintă sistemul cauzei
proxime.
Conform acestui sistem, câmpul cauzal se restrânge,
reţinându-se drept cauză ultima faptă, cea care este imediat
anterioară efectului. Se consideră că, dacă nu ar fi existat
cauza proximă (ultima cauză) celelalte cauze (fapte) nu ar fi
devenit eficiente.
1

C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 169
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Sistemul cauzei proxime este criticat deoarece tinde
să transforme raportul de cauzalitate, dintr-un raport
obiectiv, într-un raport subiectiv, prin introducerea
criteriului previzibilităţii.
Acest sistem porneşte de la premisa unui singur tip de
cauzalitate – cauzalitatea mecanică, liniară – cu aplicaţii
generale.
În realitate este greu de aplicat cauzalitatea mecanică,
la fenomenele vieţii sociale – inclusiv cele legate de
săvârşirea infracţiunilor – care sunt caracterizate de relaţii
neliniare mijlocite dintre cauză şi efect.
Din punct de vedere practic sistemul cauzei proxime,
duce la o restrângere arbitrară a cercului persoanelor ce ar
putea fi trase la răspundere pentru producerea unui
prejudiciu. Un exemplu edificator: un conducător auto
angajat al unei unităţi accidentează o persoană. Dusă la
spital victima decedează din cauza neaplicării tratamentului
medical corespunzător.
Prin aplicarea sistemului cauzei proxime singurul
responsabil ar trebui să fie medicul, fapta sa - neacordarea
îngrijirii medicale - fiind cauza proximă a decesului, iar
conducătorul auto ar urma să fie exonerat de răspundere
civilă.
Fără îndoială este o soluţie inadmisibilă, nu numai
datorită incorectei stabiliri a raportului de cauzalitate dar şi
din punct de vedere al aprecierii morale a faptelor.
Al treilea sistem este considerat a fi sistemul
cauzei adecvate (tipice)
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Potrivit acestui sistem în determinarea raportului de
cauzalitate urmează a fi reţinute numai acele fapte care
întrunesc calitatea de condiţie sine qua non, care îi sunt
adecvate, adică susceptibile de a produce efectul respectiv1.
Sistemul cauzei adecvate introduce în aprecierea
raportului cauzal elementul subiectiv al cunoaşterii acestui
raport, se consideră a fi raport cauzal numai acel raport care
poate fi prevăzut.
Premisa este evident greşită 2 ea fiind contrazisă de
realitate. "Raportul cauzal este un raport obiectiv care există
indiferent dacă subiectul este sau nu conştient de acesta"3
Problema previzibilităţii constituie un aspect de
imputabilitate a faptei şi nu unul de cauzalitate.
Această teorie nu este nici ea de natura – decât în
mod parţial- să rezolve problema stabilirii raportului de
cauzalitate. Este posibil ca prin intersectarea unor
evenimente naturale ori fapte umane, raporturile de
cauzalitate să capete caractere atipice (netipice).
c).Prejudiciul trebuie să fie cert.
Prejudiciul reprezintă un element esenţial al
răspunderii civile delictuale şi constă în efectul negativ
suferit de o anumită persoană, ca urmare a săvârşirii unei
infracţiuni ( a unei fapte ilicite, în general) de către o altă
persoană.
Constituie prejudicii, de exemplu : vătămarea
sănătăţii unei persoane care are drept urmare reducerea sau
1
2

C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 170
C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 170
3
Ibidem
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pierderea capacităţii sale de muncă; sustragerea de valori;
distrugerea sau deteriorarea unor bunuri; decesul
susţinătorului legal al unei persoane, în urma unui accident,
cu toate consecinţele patrimoniale care decurg pentru
urmaşii decedatului şi multe asemenea cazuri.
Problema care s-a pus în practica judiciară şi în
literatura juridică de specialitate a fost aceea de a se şti dacă
se iau în considerare, ca prejudicii, numai rezultatele
încălcării, prin fapta ilicită, a unor drepturi subiective sau
dacă nu este cazul de a se reţine răspunderea făptuitorului şi
pentru pagubele rezultate din încălcarea unor simple
interese ale persoanei vătămate, aceste interese nealcătuind
conţinutul unui drept subiectiv.
Astfel vor trebui acordate despăgubiri ori de câte ori
prejudiciul constituie rezultatul încălcării unui drept
subiectiv, spre exemplu: a unui drept real, a unui drept de
creanţă, a unui drept de întreţinere, ş.a.1
Poblema se pune diferit în situaţia în care o anumită
persoană presta întreţinere unei alte persoane, fără însă a
avea o astfel de obligaţie legală, având deci calitatea de
simplu susţinător de fapt care nu ar fi putut în nici un caz, să
fie obligat să acorde această întreţinere. Întrebarea, care
firesc se ridică este următoarea: vor putea – persoanele care
au beneficiat de întreţinere – să pretindă despăgubiri de la
autorul accidentului care a provocat decesul persoanei fizice
ce presta întreţinerea ?
Persoanele întreţinute nu aveau nici un drept
subiectiv legal privitor la întreţinere dar ele aveau anumite
1

C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 135
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interese rezultate dintr-o situaţie de fapt, interese care au
fost vătămate prin infracţiunea săvârşită.
În jurisprudenţă s-a admis obligarea autorului
prejudiciului la repararea daunei şi în aceste situaţii în care
pierderea suferită era consecinţa încălcării nu unui drept
subiectiv civil ci doar a unui simplu interes. Aceste soluţii
au fost apreciate favorabil şi în doctrina de specialitate1.
S-a decis, spre exemplu, în practica judiciară să se
acorde despăgubiri concubinei şi copilului acesteia dacă, în
fapt, au fost întreţinuţi de victimă2.
Într-o altă speţă s-a decis plata de despăgubiri pentru
pierderea întreţinerii pe care victima accidentului o presta în
fapt, fără a avea vreo obligaţie legală, copiilor soţului său
care erau proveniţi dintr-o altă căsătorie a acestui soţ3.
Pentru a putea fi reţinută situaţia reparării
prejudiciilor cauzate prin vătămarea simplelor interese este
necesar ca prestarea întreţinerii, în fapt, să fi avut un anumit
caracter de stabilitate. Aceasta înseamnă că: "cel ce presta
întreţinerea, în fapt, îşi asumase un adevărat angajament
juridic în acest sens4.
Este necesar să facem precizarea că lezarea unui
simplu interers nu dă dreptul la despăgubire dacă este vorba

1

M. Eliescu, Opere citate, pag. 101
Tribunalul mun. Bucuresti, Secţia a-II-a penala, Decizia nr. 593/1974, inRevista
Romana de Drept nr. 10/1974, pag. 74 (cu nota de Octavian Radulescu si Corneliu
Barsan)
3
Tribunalul Suprem, Colegiul Penal, Decizia nr. 39/1963 în Justitia Noua, nr.
4/1964, pag. 178
4
C. Statescu, C. Barsan, Opere citate, pag. 136
2
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de vătămarea unui interes ilicit sau a unui interes contrar
normelor de convieţuire socială.
Condiţiile de existenţă a prejudiciului cauzat prin
săvârşirea unei infracţiuni (în general, a unei fapte ilicite)
sunt următoarele1:
prejudiciul trebuie să fie cert, adică să se fi
produs şi să poată fi dovedit; cu toate
acestea se acordă dezdăunare şi în cazul în
care victima a pierdut o şansă;
prejudiciul trebuie să fie determinat, adică să
poată fi apreciat sub aspect material,
pecuniar;
prejudiciul trebuie să fie actual. Privitor la
această condiţie, în jurisprudenţă s-a admis
uneori, acordarea despăgubirii şi pentru un
prejudiciu viitor, dacă acesta este cert,
inevitabil şi determinabil
(generic
determinat);
prejudiciul trebuie să fie direct, adică să fie
consecinţa directă a faptului generator.
Ca un aspect de drept comparat, în doctrina şi
jurisprudenţa franceză s-a admis şi prejudiciul indirect –
"prin ricoşeu"- când reparaţia nu este cerută de persoana ce
a suferit paguba, ci de altcineva2.
d).Prejudiciul trebuie să nu fi fost reparat.
1

P.M.Cosmovici, Drept Civil. Drepturi reale. Obligatii. Legislatie, Editura ALL;
Bucuresti, 1994, pag. 175
2
V. S. Curpăn, Răspunderea civilă delictuală a comitenţilor pentru faptele
prepuşilor, Bacau, 1999
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Dacă prejudiciul a fost recuperat integral acţiunea
civilă nu mai poate fi exercitată deoarece făptuitorul sau
faptuitorii nu mai pot fi traşi la răspundere juridică civilă
delictuală.
De principiu, făptuitorii sunt cei care trebuie să
acopere prejudiciul generat prin activitatea infracţională
(autor, coautori, instigatori, complici ori tăinuitori,
favorizatori).
Prejudiciul poate fi însă acoperit şi de un alt subiect
de drept, cum ar fi o societate de asigurări.
Dacă prejudiciul a fost doar parţial recuperat,
acţiunea civilă va avea ca obiect tragerea la răspundere
civilă pentru diferenţa de prejudiciu nerecuperată.
Nimic nu se opune ca un terţ subiect de drept să
acopere prejudiciul generat de inculpat, fie parţial fie total.
În aceste condiţii partea vătămată constituită parte
civilă în procesul penal va putea solicita diferenţa de
prejudiciu, dacă acoperirea a fost parţială.
Dacă terţul a reparat integral prejudiciul acţiunea
civilă rămâne fără obiect. În acest caz terţa persoană are
aptitudinea de a se subroga în drepturile părţii civile (a
victimei) putând solicita despăgubirea integrală de la
autorul prejudiciului.
e). Existenţa manifestării de voinţă din partea
persoanei vătămate material sau moral prin infracţiune în
sensul despăgubirii sale de către autorul sau de ceilalţi
participanţi la săvârşirea infracţiunii.
Manifestarea de voinţă a persoanei vătămate se
realizează prin constituirea de parte civilă în cadrul
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procesului penal sau în momentul în care acţiunea civilă
este pornită şi se exercită din oficiu, potrivit dispoziţiilor
art. 17 c.p.p.
Aceste chestiuni au fost tratate în partea I a lucrării de
faţă, capitolul III, § 3. În consecinţă nu vom reveni asupra
lor.
1. ELEMENTELE ACŢIUNII CIVILE
EXERCITATĂ ÎN CADRUL PROCESULUI
PENAL
A. OBIECTUL ACŢIUNII CIVILE
Art. 14 alin.1 c.p.p. prevede :" Acţiunea civilă are ca
obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, precum şi
a părţii responsabile civilmente".
Ce reprezintă tragerea la răspundere juridică civilă a
subiecţilor menţionaţi de textul legal?
Tragerea la răspundere juridică civilă presupune
obligarea inculpatului şi eventual a părţii responsabile
civilmente, la repararea prejudiciului generat prin activitatea
infracţională.
Acoperirea pagubei pricinuite prin infracţiune se face
potrivit legii civile, astfel:
în natură: prin restituirea lucrului, prin
restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii
infracţiunii şi prin desfiinţarea totală sau
parţială a unui înscris. De asemenea,
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repararea pagubei în natură se poate realiza
prin orice alt mijloc de reparare;
prin plata unei despăgubiri băneşti dacă
repararea pagubei înnatură nu este cu
putinţă.
Chestiunile referitoare la repararea pagubei şi analiza
sintetică a răspunderii civile delictuale au format obiectul
preocupărilor noastre anterioare 1.
În prezenta lucrare vom puncta câteva chestiuni
legate de obiectul acţiunii civile, mai concret, probleme în
legătură cu modalităţile de reparare a pagubei.
O precizare credem că se impune cu necesitate:
repararea pagubei în natură constituie regula.
Aceasta inseamnă că dacă repararea pagubei în natură
nu este posibilă, prejudiciul va fi acoperit prin echivalent
(despăgubiri băneşti).
Prejudiciul generat prin activitatea infracţională
(fapta ilicită ce constituie şi infracţiune şi delict civil)
cuprinde atât prejudiciul efectiv creat (damnum emergens)
cât şi beneficiul sau câştigul nerealizat (lucrum cessans).
Beneficiul sau profitul nerealizat trebuie să se afle în
directă corelaţie cu activitatea infracţională.
În jurisprudenţa recentă a instanţei noastre supreme sa stabilit că instanţele de judecată, la solicitarea părţii civile,
trebuie să procedeze la actualizarea cuantumului
despăgubirilor, ţinând seama de coeficientul de inflaţie la
1

Vasile Sorin Curpăn, cu participarea Mihaela Curpăn, Drept Civil, Drepturi Reale,
Obligaţii, Contracte Speciale. Succesiuni. Sinteze, Bacau, Editia I -2006, Editia a IIa - 2007
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data pronunţării sentinţei penale în raport cu data când a fost
generat prejudiciul prin activitatea cu caracter infracţional1.
În literatura de specialitate mai ales au apărut opinii
controversate în legătură cu posibilitatea acordării
depăgubirilor morale. Majoritatea covârşitoare a
doctrinarilor români au susţinut teza acordării
despăgubirilor morale pentru prejudiciile generate prin fapte
ilicite, inclusiv infracţiuni, care aduc atingere personalităţii
umane.
Această tendinţă s-a manifestat pregnant după
evenimentele din Decembrie 1989 şi până la modificarea
Codului de procedură penală prin Legea nr. 281/2003
(Monitorul Oficial nr. 468/01.07.2003), modificată în ceea
ce priveşte intrarea în vigoare a anumitor dispoziţii prin
OUG. Nr. 66/2003 (Monitorul Oficial nr. 502/11.07.2003).
În perioada 1990 – 2003 jurisprudenţa s-a manifestat
fără rezerve în sensul acordării de despăgubiri cu caracter
moral pentru atingerea adusă drepturilor subiective civile cu
caracter personal – nepatrimonial, privitoare la: existenţa şi
integritatea fizică şi morală a persoanei, privitoare la
identificarea şi individualizarea subiectelor de drept şi cu
privire la creaţia intelectuală a persoanei.
În perioada regimului socialist totalitar a existat
celebra decizie nr. 6/1952 a fostului Tribunal Suprem care
statua asupra imposibilităţii acordării unei despăgubiri civile
pentru prejudicii de ordin moral.
De altfel, Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele
fizice şi la persoanele juridice, prevedea în dispoziţiile art.
1

Curtea Supremă de Justiţie, Sectia Penala, decizia nr. 826/03.04.1997
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54 si art. 55 obligaţia autorului faptei ilicite (inclusiv
infracţiune) de a plăti o amendă către stat, cu caracter de
"pedeapsă civilă".
Până la apariţia Legii nr. 281/2003 este de menţionat
intrarea în vigoare a OUG nr. 53/2000 pentru unele măsuri
privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de
despăgubiri pentru daunele morale ( Monitorul Oficial nr.
227/23.05.2000).
Acest act normativ prevede posibilitatea acţionării în
judecată civilă, în vederea acordării de despăgubiri civile cu
caracter moral, de către subiectele de drept care se consideră
prejudiciate prin atingerea adusă unui drept subiectiv civil
cu caracter persoanl – nepatrimonial.
Alin 5 al art. 14 c.p.p. – introdus prin Legea nr.
281/2003, art. I pct. 8- prevede că : "acţiunea civilă poate
avea ca obiect şi tragerea la răspundere civilă pentru
repararea daunelor morale, - potrivit legii civile".
La data intrării în vigoare a respectivului alineat
jurisprudenţa consacrase deja acordarea daunelor morale în
cazul încălcării unui drept subiectiv civil cu caracter
personal – nepatrimonial.
"Complinirea " legislativă are însă menirea de a
spulbera orice urmă de îndoială în privinţa acordării
despăgubirilor morale.
B. SUBIECŢII ACŢIUNII CIVILE
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Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal
dispune de: un subiect activ si de un subiect pasiv.
Subiectul activ este persoana fizică sau persoana
juridcă care a suferit prejudiciul material sau moral.
Subiectul pasiv este inculpatul şi uneori, partea
responsabilă civilmente.
Dacă una dintre părţile acţiunii civile decedează în
acea cauză penală urmează a fi introduşi moştenitorii
respectivei persoane fizice.
Dacă una dintre părţi este o persoană juridică, iar
aceasta este supusă reorganizării, în cauza penală vor fi
introduşi succesorii în drepturi.
Dacă persoana juridică, subiect al acţiunii civile în
procesul penal, e supusă desfiinţării sau dizolvării, urmează
a fi introduşi în cauză lichidatorii.
Succesorii unei părţi civile dintr-un proces penal pot
exercita acţiunea civilă în nume şi în drept propriu, dacă
infracţiunea a generat decesul părţii civile şi respectiv în
temeiul dreptului de succesiune, dacă decesul părţii civile
nu a fost urmarea activităţii cu caracter infracţional.
2. PARTICULARITĂŢILE SAU TRĂSĂTURILE
CARACTERISTICE ALE ACŢIUNII CIVILE
Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal
prezintă o serie de trăsături caracteristice, denumite şi
paticularităţi.
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Doctrina de specialitate recunoaşte următoarele
trăsături caracteristice ale acţiunii civile promovată şi
exercitată în cadrul procesului penal:
 Acţiunea civilă este disponibilă.
Disponibilitatea acţiunii civile rezultă din dreptul
recunoscut persoanei vătămate prin infracţiune şi care a
suferit un prejudiciu material sau moral, de a promova şi de
a exercita acţiunea civilă în procesul penal şi totodată din
dreptul părţii civile de a renunţa la despăgubirile solicitate.
Acţiunea civilă este o acţiune accesorie în procesul
penal.
Desigur, acţiunea civilă este accesorie acţiunii penale,
aceasta din urmă reprezentând, cum este şi firesc, acţiunea
principală.
Accesoriul urmează soarta principalului, adagiu fiind
concretizat în faptul că soluţiile date în acţiunile civile sunt
dependente desfăşurării acţiunii penale şi mai ales modului
în care se soluţionează acţiunea penală.
Acţiunea civilă este o acţiune divizibilă. Ea poate
fi exercitată împotriva inculpatului dar şi împotriva părţii
responsabile civilmente (părinţi, institutori şi artizani,
comitenţi, persoanele menţionate în dispoziţiile Legii nr.
22/1969).
3. DESFĂŞURAREA ACŢIUNII CIVILE ÎN
CADRUL PROCESULUI PENAL
A. CHESTIUNEA DREPTULUI DE OPŢIUNE
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Dacă prin activitatea infracţională desfăşurată a fost
generat un prejudiciu material sau moral, persoana
prejudiciată are un drept de opţiune în privinţa exercitării
acţiunii civile, fie la instanţa penală, fie la instaţa civilă.
Pentru a exista deptul la opţiune este necesar să fie
pornit procesul penal pentru infracţiunea săvârşită.
Dacă persoana prejudiciată se constituie parte civilă
în procesul penal, în temeiul principiului disponibilităţii
acţiunii civile, ea a exercitat dreptul de opţiune. În
consecinţă, partea civilă din procesul penal nu mai are
posibilitatea de a se adresa instanţei civile, promovând o
acţiune civilă separată, având ca obiect pretenţii rezultate
din săvârşirea infracţiunii.
Se recunoaşte subiectului de drept prejudiciat
prerogativa alegerii instanţei în vederea obţinerii reparaţiei
prejudiciului generat. Dacă instanţa a fost aleasă persoana
prejudiciată (în speţă partea civilă din procesul penal) nu
mai are posibilitatea să deschidă, să promoveze acţiune la o
altă instaţă (respectiv la instanţa civilă).
Acesta este principiul care generează şi asigură
materializarea dreptului de opţiune al persoanei prejudiciate
printr-o infracţiune.
Firesc, principiul admite şi excepţii sau derogări,
limitativ prevăzute de textele legale. Astfel:
 Art. 19 alin. 3 c.p.p. prevede că " poate să
pornească acţiune în faţa instanţei civile
persoana vătămată care s-a constituit parte
civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu
acţiunea civilă din procesul penal, dar acesta a
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fost suspendat. În caz de reluare a procesului
penal, acţiunea introdusă la instanţa civilă se
suspendă";
 Când s-a dispus scoaterea de sub urmărire
penală sau încetarea urmăririi penale, se poate
exercita acţiunea civilă în faţa instanţei de
judecată civile, întrucât soluţia procurorului nu
dispune de autoritate de lucru judecat;
 Art. 20 alin 1 c.p.p. care prevede " persoana
vătămată constituită parte civilă în procesul
penal poate să pornească acţiune în faţa
instanţei civile, dacă instanţa penală, prin
hotărârea
rămasă
defintivă,
a
lăsat
nesoluţionată acţiunea civilă";
 Art. 20 alin 2 c.p.p. prevede o situaţie specială
:" în cazurile în care acţiunea civilă a fost
exercitată din oficiu, dacă se constată din probe
noi că paguba şi daunele morale nu au fost
integral reparate, diferenţa poate fi cerută pe
calea unei acţiuni la instanţa civilă":
 Art. 20 alin 3 c.p.p. prevede o altă ipoteză:"...
persoana vătămată se poate adresa cu acţiune la
instanţa civilă pentru repararea pagubelor
materiale şi a daunelor morale care s-au născut
ori s-au descoperit după pronunţarea hotărârii
penale de prima instanţă".
Ultimele două cazuri apar ca fiind situaţii speciale în
care acţiunea civilă deşi a fost exercitată în procesul penal
poate fi, în continuare, promovată şi exercitată şi în faţa
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instanţei de judecată civile, în vederea reparării integrale a
pagubei generate prin activitatea infracţională.
B. PORNIREA ACŢIUNII CIVILE
Pornirea acţiunii civile în cadrul procesului penal se
realizează prin constituirea de parte civilă (art. 15 alin. 1
c.p.p.).
Se poate constitui parte civilă orice subiect de drept
(persoană fizică sau juridică) care a suferit un prejudiciu
material sau moral prin infracţiunea săvârşită.
Art. 17 c.p.p. menţionează cazurile în care acţiunea
civilă se exercită din oficiu în cadrul procesului penal.
În legătură cu constituirea de parte civilă şi cu analiza
cazurilor prevăzute de art. 17 c.p.p. am făcut referiri cu
ocazia analizei capitoului III, § 3. În consecinţă nu vom
reveni asupra acestor chestiuni.
C. EXERCITAREA ACŢIUNII CIVILE
Acţiunea civilă se exercită de partea civilă, în
procesul penal, în faţa organelor judiciare penale.
Exercitarea acţiunii civile are ca scop tragerea la
răspundere civilă a inculpatului şi eventual a părţii
responsabile civilmente.
În cadrul exercitării acţiunii civile, partea civilă
trebuie să producă dovada existenţei prejudiciului şi a
cuantumului despăgubirilor civile materiale pretinse (numai
în ipoteza solicitării daunelor materiale). Pentru
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despăgubirile cu caracter moral partea civilă nu este
obligată să producă dovada cuantumului daunelor morale
solicitate.
Art. 18 alin. 1 c.p.p. prevede aptitudinea
procuroruluii de a susţine acţiunea civilă în faţa instanţei de
judecată penale.
Procurorul nu are obligaţie în acest sens, activitatea
de susţinere potenţială a acţiunii, sau a acţiunilor civile din
cadrul procesului penal fiind, de principiu, facultativă.
Alin 2 al articolului precizat instituie obligaţia
procurorului, dacă participă la judecată, de a susţine
interesele civile ale persoanelor fizice fără capacitate de
exerciţiu sau ale parsoanelor fizice cu capacitate de
exerciţiu restrânsă. Aceasta chiar în condiţiile în care
categoriile de persoane fizice nominalizate nu sunt
constituite părţi civile.
La rândul ei, instanţa de judecată penală este obligată
să se pronunţe din oficiu asupra reparării pagubei materiale
şi asupra despăgubirilor morale, deşi persoana vătămată nu
este constituită parte civilă ( art. 17 alin 3 c.p.p.).

4. SOLUŢIONAREA ACŢIUNII CIVILE.
RAPORTUL EXISTENT ÎNTRE ACŢIUNEA
PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ
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Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal
se stinge prin soluţia adoptată de instanţa de judecată cu
privire la pretenţiile afirmate de partea civilă în
contradictoriu cu inculpatul şi, eventual, cu partea
responsabilă civilmente.
Stingerea sau epuizarea acţiunii civile are loc prin
admiterea pretenţiilor, prin admiterea în parte a
despăgubirilor solicitate de partea civilă sau prin
respingerea pretenţiilor afirmate.
Dacă sunt incidente cazurile prevăzute de art. 10 lit.a
şi lit. c c.p.p. când fapta nu există sau când deşi există în
materialitatea sa, fapta nu a fost săvârşită de învinuit sau de
inculpat, nu pot fi acordate despăgubiri civile de către
instanţa de judecată penală ( art. 346 alin 3 c.p.p.). în aceste
cazuri instanţa civilă nu poate fi sesizată cu o acţiune civilă
în despăgubiri.
Instanţa de judecată civilă poate fi sesizată cu
soluţionarea acţiunii civile în cazurile prevăzute de art. 10
lit.b, d, e, f, g c.p.p.,dacă în faza de urmărire penală s-a
dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea
urmăririi penale.
În faza de judecată, instanţa penală se pronunţă prin
sentinţă penală de condamnare, de achitare sau de încetare a
procesului penal şi asupra acţiunii civile.
Instanţa de judecata poate acorda despăgubiri civile
în cazurile de încetare a procesuluii penal prevăzute de art.
10 lit. g, i, i¹, c.p.p.
Dacă 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 instanţa de
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judecată penală poate obliga la repararea pagubei materiale
şi a daunelor morale, potrivit legii civile ( art. 346 alin 2
c.p.p.).
Art. 346 alin 4 c.p.p. menţionează cazurile în care
instanţa de judecată penală nu soluţionează acţiunea civilă :
în caz de achitare pentru cazul prevăzut de art. 10 alin 1 lit.
b c.p.p. ori în caz de încetare a procesuluii penal pentru
cazurile prevăzute de art. 10 alin. 1 lit. f şi j c.p.p.
De asemenea, instanţa de judecată penală nu
soluţionează acţiunea civilă în cazul prevăzut de art. 10
alin.1 lit h, teza I c.p.p. (retragerea plângerii prealabile).
Art. 347 c.p.p. prevede posibilitatea instanţei de
judecată penale de a disjunge acţiunea civilă şi de a amâna
judecarea acesteia la un nou termen de judecată, într-o altă
şedinţă dacă rezolvarea pretenţiilor civile ar provoca
întârzierea solouţionării acţiunii penale.
Conform dispoziţiilor art. 348 c.p.p. instanţa de
judecată penală se pronunţă din oficiu asupra reparării
pagubelor materiale şi a acoperirii daunelor morale, chiar
dacă nu există constituire de parte civilă, în situaţiile
prevăzute de art. 17 dinc.p.p.
Instanţa de judecată penală se pronunţă din oficiu, în
celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului,
desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris şi restabilirea
situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.
Art. 476 c.p.p. prevede că în cazul infracţiunilor
flagrante, dacă soluţionarea acţiunii civile ar conduce la
amânarea cauzei, instanţa de judecată rezervă soluţionarea
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acţiunii civile pe calea unei acţiuni separate, care este
scutită de plata taxelor de timbru.
Cu privire la raportul dintre acţiunea penală şi
acţiunea civilă, legiuitorul a prevăzut în art. 19 şi art. 22
c.p.p. câteva reguli importante.
Art. 19 alin 2 c.p.p. prevede că în cazul în care
subiectul de drept prejudiciat material sau moral a introdus
acţiunea civilă în despăgubiri la instanţa de judecată civilă,
judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la
rezolvarea definitivă a cauzei penale.
Art. 22 alin 1 c.p.p. prevede autoritatea de lucru
judecat a hotărârii penale în faţa instanţei civile care judecă
acţiunea civilă.
Este vorba, desigur, de ipoteza judecării separate a
celor două acţiuni în justiţie : acţiunea penală judecată de
instanţa penală, iar acţiunea civilă judecată de instanţa
civilă.
În acest caz hotărârea definitivă a instanţei penale are
autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă
acţiunea civilă, cu privire la existenţa faptei, a persoanei
care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia.
Art. 22 alin 2 c.p.p. prevede că hotărârea definitivă a
instanţei civile prin care a fost soluţionată acţiunea civilă nu
are autoritate de lucru judecat în faţa organului de urmărire
penală şi a instanţei penale, cu privire la existenţa faptei
penale, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia.
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CONCLUZII
Partea a II-a a prezentei lucrări constituie o
monografie distinctă dedicată analizei " acţiunilor în
procesul penal român". Redactarea ei a pornit de la ideea
corelării instituţiei participanţilor în procesul penal român
cu instituţia acţiunilor în procesul penal român pentru a
putea surprinde activitatea participanţilor şi în special a
părţilor în procesul penal, atât din punct de vedere static
(partea I) cât şi sub aspect dinamic ( fapt concretizat în
partea a II-a).
Din acest punct de vedere cele două părţi prezintă o
continuitate organică.
În această scurtă monografie au fost creionate câteva
aspecte cu caracter general referitoare ala acţiunea în
justiţie.
Ulterior au fost analizate succint acţiunea penală şi
acţiunea civilă.
Desigur, analiza realizată de noi este sumară dar ea se
întemeiază pe concepţiile şi teoriile afirmate în doctrina
juridică procesual – penală publicată în România.
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ÎNCHEIERE
În cuprinsul acestui volum se regăsesc două scurte
monografii : prima parte este dedicată participanţilor în
procesul penal român, a doua monografie are ca temă
acţiunile în procesul penal român.
Cele două monografii alcătuiesc părţile prezentului
volum. La redactarea lor a fost avută în vedere doctrina de
specialitate elaborată de profesorii de drept procesual penal
precum şi doctrina elaborată de profesorii de drept civil şi
drept procesual civil.
Reuşita demersului nostru rămâne, bineînţeles, la
aprecierea cititorilor. Cartea a apărut pentru a omagia
profesorii de Drept procesual penal, Drept penal şi Drept
procesual civil care mi-au îndrumat paşii în anii studenţiei
petrecuţi în capitala Moldovei, la Iaşi.
Vom păstra o vie amintire tuturor dar mai ales
regretaţilor profesori Octavian Loghin ( Drept penal –
partea specială) şi Dumitru Radu ( Drept civil – drepturi
reale şi obligaţii şi Drept procesual civil).
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SUPLIMENT
Acest volum cuprinde două monografii în care sunt
analizate instituţii proprii Dreptului procesual penal.
Rugăm eventualii lectori să privească cu îngăduinţă
posibilele inadvertenţe ce pot fi regăsite în cuprinsul
volumului.
Tehnica de redactare adoptată de autor a fost extrem
de simplă; noi nu am analizat în mod exhaustiv instituţiile
supuse cercetării. Ne-am mărginit la punctarea chestiunilor
apreciate ca fiind esenţiale, în acord cu doctrina elaborată de
valoroşii profesori procedurişti – penalişti din ţara noastră.
După cum juriştii cunosc, în materia Dreptului
procesual penal doctrina este extrem de bogată.
Şi noi am apelat la "izvorul" de cunoştinţe
înmagazinat de celebrele tratate şi cursuri universitare
publicate de autorii de specialitate.
Merită această lucrare să fie lecturată?
Răspunsul nu poate să fie decât relativ. Dacă
prezentul volum îl veţi privi prin perspectiva valoroaselor
lucrări apărute în materia Dreptului procesual penal, desigur
că îndoiala persistă.
Credem însă că juriştii practicieni şi studenţii
Facultăţilor de Drept pot lectura volumul fără a fi în vreun
fel "prejudiciaţi". Esenţial este ca prezenta lucrare să
stârnească măcar curiozitatea şi să nu fie acoperită de eterna
şi pasiva indiferenţă.
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Desigur, aşteptăm cu interes eventualele sugestii,
observaţii şi critici în vederea elaborării unei noi ediţii.
Prezentul volum constituie o tentativă de incursiune
pe tărâmul DREPTULUI PROCESUAL PENAL,
concretizată prin cele două monografii care îl compunParticipanţii în procesul penal român & Acţiunile în
procesul penal român.

141

CUPRINS

Partea I. Participan ii în procesul penal
român.
Cuvânt introductiv…………………………pag. 3
Cap. I. Chestiuni preliminarii…………….pag. 5
Cap. II. Organele judiciare penale………..pag. 9
Cap. III. Părţtile în procesul penal………..pag. 54
Concluzii…………………………………...pag. 87

Partea a IIII-a. Acţiunile
Ac iunile în procesul penal
român.
Cuvânt introductiv………………………...pag. 89
Cap. I.Acţiunea în justiţie.
Aspecte generale…………………………..pag. 91
Cap. II. Acţiunea penală…………………pag. 96
Cap. III. Acţiunea civilă…………………pag.112
Concluzii…………………………………..pag. 137

Încheiere…
Încheiere ……………………pag. 139
142

Supliment…
Supliment ……………………pag. 140

143

