
Cuvânt-înainte 

Prezenta lucrare vine în întâmpinarea studenţilor de la specializările 
„Drept” şi „Administraţie Publică”, fiind de un real folos în studiul discipli-
nei Drept procesual penal – materie de o importanţă covârşitoare în cadrul 
studiului sistemului nostru de drept. 

Este un curs selectiv în acest domeniu şi se dovedeşte a fi un instrument 
cu atât mai util, cu cât aduce cu sine toate modificările şi completările 
recente intervenite asupra Codului de procedură penală până în prezent, 
respectiv: 

– Legea nr. 356/2006; 
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2006; 
– Legea nr. 79/2007; 
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 610/2007. 
Nu în ultimul rând, lucrarea are meritul de a conţine succinte comentarii 

asupra practicii judecătoreşti recente şi, mai ales, cu privire la deciziile 
pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor 
în interesul legii promovate în ultimii trei ani. 

Utilitatea cursului de faţă rezidă şi în aceea că, la finalul său, cu scopul 
verificării cunoştinţelor dobândite în urma studiului, sunt prezentate mai 
multe întrebări tip grilă şi răspunsul corespunzător fiecăreia.  
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Titlul I 

Partea generală 

Capitolul I. Noţiuni generale introductive  

privind dreptul procesual penal 

a) Procesul penal  

1. Definiţia procesului penal  

Procesul penal reprezintă activitatea strict reglementată de lege desfăşurată 
pe etape succesive, prin care organele competente îndrituite, alături de părţi, 
alţi subiecţi procesuali sau persoane abilitate, soluţionează un conflict de drept 
născut în urma săvârşirii unei fapte calificate ca infracţiune. 

2. Scopul procesului penal 

Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor 
care constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune 
să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie 
trasă la răspundere penală [art. 1 alin. (1) C. proc. pen.]. 

b) Dreptul procesual penal  

1. Noţiune 

Dreptul procesual penal este o ramură de drept care cuprinde un ansamblu 
de norme juridice privitoare la reglementarea procesului penal. Este împărţit 
astfel: 

– partea generală (corespunzătoare Părţii generale a Codului de procedură 
penală), care se referă la regulile de bază şi acţiunile în procesul penal, compe-
tenţa, probele şi mijloacele de probă, măsurile preventive şi alte măsuri proce-
suale, acte procesuale şi procedurale comune. 
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– partea specială (corespunzătoare Părţii speciale a Codului de procedură 
penală), care se referă la fazele procesului penal – urmărirea penală, judecata 
şi executarea hotărârilor penale –, precum şi la procedurile speciale. 

2. Obiectul dreptului procesual penal  

Obiectul dreptului procesual penal îl constituie procesul penal. Astfel, în 
vreme ce procesul penal este activitatea concretă pe etape desfăşurată în faţa 
organelor judiciare, dreptul procesual penal cuprinde regulile juridice obliga-
torii pe baza cărora se finalizează procesul penal. 

3. Norma juridică procesuală 

Normele juridice procesual penale au ca obiect de reglementare desfă-
şurarea procesului penal. De regulă, sunt concentrate în principalul izvor al 
dreptului procesual penal, Codul de procedură penală. 

4. Faptele juridice procesuale  

Faptele juridice procesuale constituie împrejurări care atrag apariţia, modifi-
carea sau stingerea raporturilor juridice procesual penale. 

5. Raporturile juridice procesual penale  

Raporturile juridice procesual penale constituie acele raporturi care se 
stabilesc în cursul desfăşurării procesului penal, între organul judiciar şi 
subiecţii procesuali sau persoanele care iau parte la activitatea de tragere la 
răspundere penală a infractorului. 

c) Ştiinţa dreptului procesual penal  

1. Noţiune 

Ştiinţa dreptului procesual penal reprezintă studiul normelor de drept 
procesual în vigoare, studiul practicii judiciare în aplicarea acestor norme, 
precum şi studiul comparat al dreptului procesual penal intern şi din alte state. 

2. Legătura cu alte ştiinţe 

Ştiinţa dreptului procesual penal face parte din sistemul general al dreptului, 
fiind, în cadrul acestuia, o ştiinţă autonomă, dar în strânsă corelaţie atât cu 
ştiinţe ale dreptului, cât şi cu ştiinţe auxiliare dreptului. 
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2.1. Corelaţia cu ştiinţe ale dreptului: 

– prin structura ei clasică – ipoteză, dispoziţie şi sancţiune –, norma juridică 
procesual penală ilustrează legătura cu teoria generală a dreptului; 

– aplicându-se numai în litera şi spiritul normei constituţionale, norma 
juridică procesual penală evidenţiază strânsa legătură cu ştiinţa dreptului 
constituţional;  

– legătura cu ştiinţa dreptului penal este marcată în principal prin aceea că 
numai în cadrul unui proces penal poate fi aplicată pedeapsa prevăzută de 
Codul penal; 

– înrudirea cu dreptul procesual civil reiese din faptul că în procesul penal, 
alături de acţiunea penală, în majoritatea cazurilor se exercită şi acţiunea 
civilă, caz în care principiul oficialităţii procesului penal se completează cu 
principiul disponibilităţii, propriu procesului civil; 

– ştiinţa dreptului civil este cea care oferă temeiul legal al dezdăunării părţii 
civile din procesul penal (art. 998 C. civ.1); 

– corelaţia cu dreptul administrativ este evidenţiată prin faptul că executarea 
mandatului de către poliţie este o activitate administrativă; 

– legătura cu dreptul familiei este marcată în special în cazul soluţionării 
furtului comis între soţi sau rude apropiate, când, pentru a soluţiona un astfel 
de proces penal declanşat la plângerea prealabilă a părţii vătămate, se apelează 
la cunoştinţele dreptului familiei, singurele în măsură să ofere o definiţie pentru 
calitatea de „soţ”. În ceea ce priveşte „ruda apropiată”, dreptul procesual penal 
operează cu noţiunea din Codul penal, aşa cum este ea prevăzută în art. 1492.  

– stabilirea legăturii dintre dreptul muncii şi dreptul procesual penal apare 
mai ales în situaţia desfacerii contractului de muncă – urmare a rămânerii 
definitive a hotărârii penale de condamnare. 

2.2. Corelaţia cu ştiinţe auxiliare dreptului:  

– prin metodele specifice criminalisticii sunt prelevate probe; 
– medicina legală este cea chemată să se pronunţe asupra numărului de zile 

de îngrijiri medicale necesare însănătoşirii părţii vătămate, număr în funcţie de 

                                                
1 Potrivit art. 998 C. civ., „Orice faptă a omului, care cauzează altuia preju-

diciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”. 
2 Potrivit art. 149 C. pen., „(1) «Rude apropiate» sunt ascendenţii şi descen-

denţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin înfiere, 
potrivit legii, astfel de rude. 

(2) Dispoziţiile din legea penală privitoare la rude apropiate, în limitele 
prevăzute de alineatul precedent, se aplică în caz de înfiere cu efecte depline, 
persoanei înfiate, cât şi descendenţilor acesteia şi în raport cu rudele fireşti, iar în 
caz de înfiere cu efecte restrânse, înfiatului, cât şi descendenţilor acestuia şi în 
raport cu rudele înfietorului”. 
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care se stabileşte atât încadrarea juridică a faptei, dar şi modalitatea declanşării 
procesului penal (din oficiu sau la plângerea prealabilă a părţii vătămate); 

– prin intermediul statisticii judiciare se poate afla frecvenţa comiterii unei 
anumite infracţiuni şi, în consecinţă, în cadrul procesului penal se pot adopta 
măsuri energice privind scăderea ratei criminalităţii; 

– psihiatria judiciară, prin expertizele efectuat, stabileşte dacă o faptă a fost 
comisă sau nu cu discernământ. 

d) Izvoarele dreptului procesual penal 

Acestea sunt de două feluri: 
– izvoare în sens material, respectiv condiţiile materiale de existenţă ale 

societăţii care determină evoluţia dreptului procesual penal; 
– izvoare în sens formal, respectiv formele juridice prin care sunt exprimate 

normele procesual penale: Constituţia1, Codul de procedură penală, Codul 
penal, Codul de procedură civilă, Codul civil, Legile de organizare a organelor 
judiciare, Decizii ale Curţii Constituţionale, acte normative care conţin 
dispoziţii procesual penale. 

e) Interpretarea normelor de drept procesual penal 

Reprezintă operaţiunea logică prin care se caută sensul exact al legii. 
Din punctul de vedere al subiectului care face interpretarea, se cunosc: 
– interpretarea legală, autentică (făcută de organul care a edictat legea); 
– interpretarea judiciară (făcută de organele judiciare cu prilejul soluţionării 

fiecărei cauze). 
Referitor la metodele folosite în explicarea sensului legilor, se cunosc:  
– interpretarea gramaticală (potrivit sensului etimologic al termenilor); 
– interpretarea logică (potrivit raţionamentelor logice per a contrario, a 

fortiori). 
 
 

                                                
1 Constituţia României, în forma iniţială, a fost adoptată în şedinţa Adunării 

Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicată în M. Of. nr. 233 din 21 
noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul 
naţional din 8 decembrie 1991. Ulterior, Constituţia a fost modificată şi completată 
prin Legea de revizuire nr. 429/2003 (M. Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003). Ca 
urmare, Constituţia, a fost republicată de Consiliul Legislativ, cu reactualizarea 
denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare. 
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f) Aplicarea legii procesual penale în spaţiu şi timp  

1. Aplicarea legii procesual penale în spaţiu  

Aplicarea legii procesual penale în spaţiu este guvernată de principiul 
teritorialităţii, potrivit căruia legea procesual penală română se aplică doar pe 
teritoriul statului român, ea nefiind aplicabilă pe teritoriul altui stat, după cum 
nici legea străină nu acţionează pe teritoriul ţării noastre. 

Excepţiile de la acest principiu sunt următoarele: 
– comisiile rogatorii internaţionale instituite în baza Legii nr. 302/2004 

privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală; 
– extrădarea (presupune o cerere din partea unui stat de a i se preda un 

infractor – extrădare activă – şi o remitere a acestuia de către statul solicitant – 
extrădare pasivă); 

– imunitatea de jurisdicţie vizând personalul diplomatic şi personalul 
consular, în anumite limite (art. 8 C. pen.1).  

2. Aplicarea legii procesual penale în timp 

Principiul aplicabil în această materie este cel al activităţii legii procesual 
penale, potrivit căruia legea procesual penală este activă (aplicabilă) între cele 
două momente ale sale: intrarea în vigoare şi ieşirea din vigoare. 

Excepţiile de la acest principiu sunt: 
– retroactivitatea legii procesul penale (legea nouă retroactivează când nu 

mai conţine condiţia sau formalitatea prevăzută de legea veche şi care, 
nerespectată la data efectuării unui act procesual, atrăgea nulitatea acestuia); 

– ultraactivitatea legii procesual penale (legea veche, a cărei putere a 
încetat, continuă să se aplice numai atunci când se referă la competenţă, căi de 
atac şi termene). 

 

                                                
1 Potrivit art. 8 C. pen., „Legea penală nu se aplică infracţiunilor săvârşite de 

către reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în 
conformitate cu convenţiile internaţionale, nu sunt supuse jurisdicţiei penale a 
statului român”. 


