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Capitolul I  

Considera ii cu caracter general privind institu iile 

infirm rii, revoc rii i încet rii de drept a actelor 

procesuale 
 

1. Introducere  
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2. Aspecte generale privind institu iile infirm rii, revoc rii i 

încet rii de drept a actelor procesuale  

„Principiile i limitele aplic rii 

legii procesuale penale”, 

                                                 
Tratat de procedur  penal . Partea General , 
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procesul penal se desf oar  potrivit dispozi iilor prev zute 

de lege. 

obligativitatea punerii în mi care i a exercit rii ac iunii penale. 

                                                 
Noul Cod de procedur  penal  comentat, 
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 c  

Justi ia se înf ptuie te în numele legii, este unic , impar ial  i egal  

pentru to i”,  „Competen a organelor judiciare i proce-

dura judiciar  sunt stabilite de lege  „Toate persoanele au 

dreptul la un proces echitabil i la solu ionarea cauzelor într-un termen 

rezonabil, de c tre o instan  impar ial  i independent , constituit  

potrivit legii”. 

                                                 
Tratat de procedur  penal . Partea General , 
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Cauzele de nulitate în procesul penal

Drept procesual penal

Tratat de procedur  penal , Partea general
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Abateri judiciare. 

Tratat de procedur  penal . Partea general , 

Tratat de procedur  penal ..., op. cit.
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 Ibidem. 
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exercitarea unui drept procesual penal cu nerespectarea termenului 

prev zut, atrage dec derea din exerci iul dreptului i nulitatea actului f cut 

peste termen

                                                 
Noul Cod de procedur  penal  comentat..., op. cit.
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înc lcarea oric ror dispo-

zi ii legale în afara celor prev zute de art. 281 determin  nulitatea actului

de plano

                                                 

Traite theorique et practique d’instruction criminelle et de procedure 

penale
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De lege lata, 

                                                 
Tratat de procedur  penal . Partea general , 

Tratat de procedur  penal ..., op. cit.
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. 


