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ABREVIERI 
 
 alin. alineat 

apud citat după, indică o citare preluată de la alt autor, nu din original art.  articol B. Of.  Buletinul Oficial al României, Partea I c.  contra C. Ap.  Curtea de Apel Cas.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României C.C.  Curtea Constituţională C. civ.  Codul civil C. com.  Codul comercial C.D.  Culegere de decizii CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului C. jud.  Revista „Curierul judiciar”- serie nouă CJCE Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (Luxembourg) Convenţie Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) C. pen.  Codul penal C. pr. civ.  Codul de procedură civilă C. pr. pen.  Codul de procedură penală CSJ Curtea Supremă de Justiţie (1990-2003) cf.  a se compara cu  dec.  decizia dec. civ.(pen.)  decizia civilă (penală) dreptul revista „Dreptul” D.  decret D.L.  decret-lege ed.  ediţie Ed.  Editura 
Et.alii şi alţii (altele) etc.  etcaetera („şi celelalte”)  ex.   (de) exemplu fr.  francez g.  german HCM Hotărârea Consiliului de Miniştri HG Hotărârea Guvernului României 
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ibidem în acelaşi loc (în aceeaşi lucrare)  
idem aceeaşi referinţă (acelaşi autor) i.d.  id. est. „adică” 
infra mai jos (dedesubt)  
it.  italian ÎCCJ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie lit.  litera loc. cit.  locul citat M. Of.  Monitorul Oficial al României, Partea I n.a.  nota autorului NCC noul Cod civil român NCP noul Cod penal NCPC noul Cod de procedură civilă NCPP noul Cod de procedură penală nr.  numărul OG Ordonanţa Guvernului României 
op. cit.  operă citată OUG Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României p.n.  paranteza noastră p.  pagina par.  paragraful 
passim în diverse locuri pct.  punctul Plen TS Plenul Tribunalului Suprem pt.  pentru PR  „Pandectele Române”- Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie- serie nouă RDP  „Revista de drept penal” RRD  „Revista română de drept” RRDP  „Revista română de drept privat”  s. civ.  secţia civilă s. civ. propr. int.  secţia civilă şi de proprietate intelectuală s. com.  secţia comercială s. cont. adm.  secţia contencios administrativ s.n.  sublinierea noastră (a autorului) sent. civ.(pen.)  sentinţă civilă (penală) s. pen.  secţia penală ş.a.  şi alţii (altele) 
supra mai sus (deasupra) 



 Abrevieri | 7 t.  tomul T.  tribunalul TJ Tribunalul Judeţean TMB Tribunalul Municipiului Bucureşti T. reg.  Tribunalul Regional  T.S.  Tribunalul Suprem urm.  următoarele V.  a se vedea vs.  versus, „contra” vol.  volumul 
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Prefaţă   Lucrarea cuprinde o abordare cuprinzătoare a problematicii acţiunii civile în procesul penal şi este realizată în lumina dispoziţiilor cuprinse în noile noastre reglementări procesuale. Lucrarea este divizată în două părţi principale, prima fiind consacrată acţiunii civile în procesul penal, iar cea din urmă exercitării acţiunii în răspundere civilă delictuală. Această împărţire se justifică datorită faptului că exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal este o consecinţă a săvârşirii unei infracţiuni, ceea ce antrenează şi răspunderea civilă delictuală a făptuitorului. Monografia reprezintă o cercetare amplă şi contributivă a unei teme interdisciplinare, de drept procesual civil şi penal. Cercetarea realizată, este, fără îndoială, una meritorie, căci intervine la un timp scurt după intrarea în vigoare a celor două coduri de procedură.  Cercetarea se întemeiază pe o bogată doctrină de specialitate, precum şi pe jurisprudenţa publicată până la data elaborării lucrării. La sfârşitul lucrării regăsim şi o prezentare a principalelor propuneri de lege ferenda formulate de către autoare. Este relevant să remarcăm şi cercetarea comparativă a instituţiilor atât din perspectiva dreptului anterior şi a celui actual, cât şi din punct de vedere al reglementărilor existente în alte state democratice. Autoarea a avut în vedere cu deosebire codurile francez, italian, spaniol şi german. Lucrarea beneficiază de o sistematizare corespunzătoare şi este redactată într-un stil clar, precis şi accesibil tuturor celor interesaţi în cunoaşterea instituţiei cercetate.   Prof. univ. dr.h.c. Ioan Leş 
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Partea I 
Acţiunea civilă în procesul penal 

  

Capitolul I 

Aspecte introductive 

 În funcţie de ramura care conţine norma juridică nerespectată de o persoană a cărei răspundere juridică se cere a fi antrenată, un proces este clasi-ficat ca: penal, civil, comercial, fiscal etc. Astfel, dacă norma juridică încălcată este penală, procesul va fi penal ş.a.m.d. În procesul penal există situaţii în care prin aceeaşi faptă se încalcă atât o normă penală, cât şi o normă civilă. Desigur, este necesar ca acea normă civilă să vizeze exclusiv cazurile care atrag răspunderea civilă delictuală atât pentru fapta proprie, cât şi, în unele cazuri, pentru fapta altei persoane.  Această încălcare este cea care poate să genereze naşterea a două acţiuni în procesul penal, respectiv: acţiunea penală şi acţiunea civilă. Între cele două există un raport de subordonare de tipul principal-accesoriu. Acţiunea civilă este accesorie acţiunii penale, deoarece, în multe cazuri, urmează soarta acţiunii penale, fiind soluţionate împreună sau acţiunea civilă fiind disjunsă de cea penală (dacă soluţionarea sa tergiversează rezolvarea acţiunii penale) ori stingându-se odată cu aceasta sau fiind lăsată nesoluţionată. Pentru început considerăm că se impune să expunem principalele definiţii, cuprinse în noile Codurile de procedură civilă şi penală, în doctrina naţională, precum şi în doctrina şi legislaţia străină, ale noţiunilor de: acţiune, acţiune în justiţie, acţiune civilă şi drept la acţiune urmând ca ulterior să definim acţiunea civilă în procesul penal. Am enumerat definiţii din dreptul procesual civil deoarece considerăm că acţiunea civilă în procesul penal este, în principiu, o instituţie care aparţine dreptului procesual civil, de natura unei acţiuni civile în responsabilitate delictuală, dar care se exercită în condiţii speciale în cadrul procesului penal.  




