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Abrevieri 
 

alin. alineat 
art. articol 
c. contra 
Cart  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
C. civ. Codul civil  
C. pen. noul Cod penal  
C. pr. civ. Codul de procedur  civil  
CEDO Curtea European  a Drepturilor Omului 
Conven ie Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor 

fundamentale (Conven ia european  a drepturilor omului) 
Dreptul Revista „Dreptul” 
ed. edi ie 
Ed. Editura 
etc. et caetera („ i celelalte”) 
H.G. Hot rârea Guvernului 
hot.  hot rârea 
ibidem în acela i loc 
ICCJ Înalta Curte de Casa ie i Justi ie 
lit. litera 
M. Of. Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. num rul 
O.G. Ordonan a Guvernului 
O.U.G. Ordonan a de urgen  a Guvernului 
op. cit. opera citat  
p. pagina 
par. paragraful 
pct. punctul 
pp. paginile 
RDP Revista de drept penal 
s.n. sublinierea noastr  
urm. urm toarele 
 
NOTE: -  Ori de câte ori în lucrare sunt men ionate articole de lege f r  
indicarea legii din care fac parte, avem în vedere Codul de procedur  
penal  al României, intrat în vigoare la 1 februarie 2014, cu modific rile 
ulterioare. 
 - Folosirea sintagmei „legea veche” indic  trimiterile f cute la 
Codul de procedur  penal  al României din 1969.  



TITLUL I. URM RIREA PENAL  | 11 
 

P A R T E A  S P E C I A L  

T I T L U L  I  
Urm rirea penal  

 COMENTARIU: Institu ia urm ririi penale a suferit multe modi-
fic ri, atât ca structur 1, cât i sub aspectul con inutului.  

Reglement rile privind organele de urm rire penal  i competen a 
acestora, precum i utilizarea investigatorilor sub acoperire nu mai sunt 
prev zute în Titlul I al P r ii speciale a noului Cod de procedur  penal , ci 
în Partea general . 

Nu se mai reg sesc, în structura legii noi, institu iile privind: actele pre-
merg toare2, încetarea urm ririi penale i scoaterea de sub urm rire 
penal , prezentarea materialului de urm rire penal , urm rirea f r  
punerea în mi care a ac iunii penale. 

Clasarea a fost extins  la toate cazurile prev zute de art. 16 alin. (1), 
care împiedic  punerea în mi care i exercitarea ac iunii penale. 

Au fost introduse institu ii noi, cum ar fi: procedura audierii anticipate, 
renun area la urm rirea penal , solu ionarea plângerii împotriva solu iilor de 
neurm rire sau netrimitere în judecat  de c tre judec torul de camer  preli-
minar . Astfel cum vom detalia la nota art. 318, institu ia renun rii la urm -
rirea penal  a fost declarat  neconstitu ional  de Curtea Constitu ional 3. 
                                                            
1 În unele cazuri se p streaz  structura din legea veche, de i este discutabil . Astfel, pre-
vederea dispozi iilor privind rezolvarea cauzelor i sesizarea instan ei în afara capitolului 
intitulat „Efectuarea urm ririi penale” ar putea l sa impresia c  aceast  activitate s-ar situa 
în afara urm ririi penale, ceea ce, evident, nu este adev rat. 
2 Noua institu ie, privind „Efectuarea de verific ri prealabile”, prev zut  de dispozi iile  
art. 2941, este total diferit , informa iile ob inute fiind necesare pentru solicitarea autoriz rii 
prealabile, cerut  de lege pentru începerea urm ririi penale, referatul prin care se constat  
aceste verific ri neavând niciodat  valen ele unui mijloc de prob .  
3 Potrivit comunicatului rela ii externe, rela ii cu presa i protocol (www.ccr.ro), în ziua de 
20 ianuarie 2016, Curtea Constitu ional  a admis excep ia de neconstitu ionalitate i a 
constatat c  dispozi iile art. 318 sunt neconstitu ionale. 
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Capitolul I 
Dispozi ii generale 

 COMENTARIU: Spre deosebire de legea veche, dispozi iile 
generale se rezum  doar la obiectul urm ririi penale, actele organelor de 
urm rire penal  i p strarea unor acte de urm rire penal . Este de men-
ionat c  procurorul i organele de cercetare penal  dispun asupra actelor 
i m surilor procesuale numai prin ordonan , procurorul solu ionând 

cauza prin ordonan  sau rechizitoriu, dup  caz.  
 

 Art. 285. Obiectul urm ririi penale 
(1) Urm rirea penal  are ca obiect strângerea probelor necesare cu 
privire la existen a infrac iunilor, la identificarea persoanelor care au 
s vâr it o infrac iune i la stabilirea r spunderii penale a acestora, 
pentru a se constata dac  este sau nu cazul s  se dispun  trimiterea 
în judecat . 
(2) Procedura din cursul urm ririi penale este nepublic . 

Not : Dispozi iile alin. (1) sunt asem n toare celor din legea 
veche. Consider m deficitar  i amplificat  inutil formularea 
sintagmei folosite în locul termenului de „f ptuitori”. De i din 
majoritatea noilor prevederi1 s-ar putea în elege c  f ptuitorul 
este în afara procesului penal, din unele reglement ri rezult  
totu i c  „f ptuitor” este i persoana indicat  în actul de sesi-
zare a organelor de urm rire penal , între momentul începerii 
urm ririi penale in rem i momentul dobândirii de c tre aceasta 
a calit ii de suspect. Astfel, potrivit art. 158 alin. (7) lit. h), 
mandatul de perchezi ie trebuie s  cuprind  numele f ptui-
torului, dac  este cunoscut2. De asemenea, conform art. 2521 
alin. (5), suma de bani rezultat  din valorificarea bunurilor 
mobile sechestrate poate fi consemnat  pe numele f ptui-
torului, ceea ce presupune c  m surile asigur torii au fost 

                                                            
1 A se vedea dispozi iile art. 104, art. 286 alin. (2) lit. c), art. 310.  
2 De i textul se refer  i la suspect sau inculpat, condi ia „dac  este cunoscut” îl poate privi 
doar pe f ptuitor, având în vedere c  efectuarea în continuare a urm ririi penale in 
personam i punerea în mi care a ac iunii penale privesc întotdeauna o anumit  persoan . 
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dispuse fa  de acesta. Or, m surile asigur torii pot fi dispuse 
numai în cursul procesului penal.  
De asemenea, credem c  este de prisos sublinierea referitoare 
la natura r spunderii persoanelor care au s vâr it infrac iuni, 
fiind evident c  aceasta este penal . 
 În alin. (2) se face referire la una dintre tr s turile urm ririi 
penale, ar tându-se c  aceasta este nepublic . Dac , în legea 
veche, din aceast  tr s tur  deriva caracterul secret sau relativ 
secret al urm ririi penale, având în vedere c  dispozi iile art. 94 
permit p r ilor i subiec ilor procesuali principali consultarea 
dosarului i în cursul urm ririi penale, dispozi ia din alin. (2) se 
limiteaz  numai la faptul c  urm rirea penal  se desf oar  
f r  publicitatea specific  fazei de judecat . Aceasta nu înseamn  
c  materialul dosarului poate fi adus la cuno tin a publicului, 
dispozi iile art. 94 alin. (5) i (8) obligând p r ile, subiec ii 
procesuali principali i avoca ii acestora s  p streze confi-
den ialitatea sau secretul datelor i actelor de care au luat 
cuno tin  cu ocazia consult rii dosarului.  
În Proiect se prevedea i c  urm rirea penal  este necon-
tradictorie. Legiuitorul a înl turat aceast  prevedere, pe bun  
dreptate, având în vedere c , în unele situa ii, apar i elemente 
de contradictorialitate1. 

Codul de procedur  penal  anterior: „Art. 200. Obiectul urm ririi 
penale. Urm rirea penal  are ca obiect strângerea probelor 
necesare cu privire la existen a infrac iunilor, la identificarea 
f ptuitorilor i la stabilirea r spunderii acestora, pentru a se 
constata dac  este sau nu cazul s  se dispun  trimiterea în 
judecat ”. 

 

 Art. 286. Actele organelor de urm rire penal  
(1) Procurorul dispune asupra actelor sau m surilor procesuale i 
solu ioneaz  cauza prin ordonan , dac  legea nu prevede altfel. 
(2) Ordonan a trebuie s  cuprind : 
a) denumirea parchetului i data emiterii; 
b) numele, prenumele i calitatea celui care o întocme te; 

                                                            
1 Bun oar , în situa iile în care se dispune asupra m surilor preventive. 
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c) fapta care face obiectul urm ririi penale, încadrarea juridic  a 
acesteia i, dup  caz, datele privitoare la persoana suspectului sau 
inculpatului; 
d) obiectul actului sau m surii procesuale ori, dup  caz, tipul solu iei, 
precum i motivele de fapt i de drept ale acestora; 
e) date referitoare la m surile asigur torii, m surile de siguran  cu 
caracter medical i m surile preventive luate în cursul urm ririi; 
f) alte men iuni prev zute de lege; 
g) semn tura celui care a întocmit-o. 
(3) Abrogat. 
(4) Organele de cercetare penal  dispun, prin ordonan , asupra 
actelor i m surilor procesuale i formuleaz  propuneri prin referat. 
Dispozi iile alin. (2) se aplic  în mod corespunz tor. 

Not : Spre deosebire de legea veche, care se referea atât la 
ordonan , cât i la rezolu ie, de i marginalul art. 203 f cea 
vorbire numai de „ordonan ”, legea nou  se refer  expres 
numai la ordonan , cu toate c  marginalul ar l sa s  se 
în eleag  c  textul prive te toate actele organelor de urm rire 
penal . 
Din dispozi iile alin. (1) i (4) rezult  c  organele de urm rire 
penal  nu mai dispun asupra vreunui act prin rezolu ie1, 
ordonan a fiind singurul act prin care acestea dispun asupra 
actelor i m surilor procesuale, cu excep ia cazurilor când, 
pentru procuror, legea prevede altfel. În situa ia în care pro-
curorul rezolv  cauza prin trimiterea în judecat  a inculpatului, 
potrivit art. 327 lit. a), emite rechizitoriu, iar când inculpatul 
recunoa te comiterea faptei, în condi iile art. 478 i urm -
toarele, sesizeaz  instan a cu acordul de recunoa tere a 
vinov iei, potrivit art. 483. 
Alin. (4) prevede expres, spre deosebire de art. 203 alin. (3) din 
legea veche, c  organele de cercetare penal  formuleaz  
propunerile prin referat. 

                                                            
1 Este discutabil  natura actului prin care se dispune confirmarea rechizitoriului, potrivit  
art. 328 alin. (1), de c tre procurorul ierarhic superior. Consider m c , i în acest caz, 
men iunea f cut  pe rechizitoriu, „verificat sub aspectul legalit ii i temeiniciei”, se face în 
baza unei ordonan e de confirmare a rechizitoriului. Având în vedere c  infirmarea 
rechizitoriului se dispune prin ordonan , inând seama de regula simetriei actelor juridice, 
i confirmarea trebuie f cut  tot printr-o ordonan . 
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Un element de noutate este folosirea sintagmei de „solu-
ionarea cauzelor”, în locul celei de „rezolvare a cauzelor” din 

legea veche1, legiuitorul nefiind îns  consecvent, marginalul  
art. 327 fiind intitulat „Rezolvarea cauzelor”. De i termenii de 
„solu ionare” i „rezolvare” sunt sinonimi, primul este con-
sacrat pentru situa iile dezleg rii unei cauze de c tre instan 2. 
Men iunile pe care trebuie s  le cuprind  o ordonan  sunt mai 
detaliate decât în legea veche. Dac  în art. 203 alin. (2) se f cea 
referire generic la cauza penal , în alin. (2) lit. c) se arat  în 
concret men iunile de identificare ale cauzei3. 

Codul de procedur  penal  anterior: „Art. 203. Ordonan ele 
organului de urm rire penal . (1) În desf urarea urm ririi 
penale, organul de urm rire dispune asupra actelor sau m surilor 
procesuale prin ordonan , acolo unde legea prevede aceasta, iar în 
celelalte cazuri prin rezolu ie motivat . (2) Ordonan a trebuie s  fie 
motivat  i s  cuprind  totdeauna data i locul întocmirii, numele, 
prenumele i calitatea celui care o întocme te, cauza la care se 
refer , obiectul actului sau m surii procesuale, temeiul legal al 
acesteia i semn tura celui care a întocmit-o. Ordonan a va 
cuprinde de asemenea men iunile speciale prev zute de lege pentru 
anumite acte sau m suri. (3) Când organul de cercetare penal  
consider  c  este cazul s  fie luate anumite m suri, face propuneri 
motivate”. 

 

 Art. 287. P strarea unor acte de urm rire penal  
(1) Când legea prevede c  un act sau o m sur  procesual  trebuie s  
fie încuviin at , autorizat  sau confirmat , un exemplar al actului 
r mâne la procuror. 
(2) În cazurile în care procurorul sesizeaz  judec torul de drepturi i 
libert i, judec torul de camer  preliminar  ori alte autorit i pre-
v zute de lege, în vederea solu ion rii propunerilor ori cererilor 
formulate în cursul urm ririi penale, va înainta copii numerotate i 
certificate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe 
cele care au leg tur  cu cererea sau propunerea formulat . Organul 
de urm rire penal  p streaz  originalul actelor, în vederea continu rii 
urm ririi penale. 

                                                            
1 A se vedea art. 262 din legea veche. 
2 A se vedea art. 391, art. 421, art. 462 etc. 
3 Consider m c , în cazul dispunerii unor m suri asigur torii în stadiul urm ririi penale in 
rem, ordonan a trebuie s  cuprind  i datele privitoare la persoana f ptuitorului. 
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Not : De i, aparent, dispozi iile alin. (1) sunt asem n toare cu 
cele ale art. 205 alin. (1) din legea veche, este de observat c , în 
lipsa preciz rii organului care trebuie s  încuviin eze, autorizeze 
sau s  confirme actul sau m sura procesual , precum i a 
naturii actului prin care se realizeaz  aceste opera ii, în elesul 
legii noi ar putea fi mult mai amplu1. inând seama de margi-
nalul articolului, credem c  interpretarea alin. (1) trebuie s  fie 
restrictiv , norma juridic  exprimând mai mult decât a inten-
ionat legiuitorul, i anume p strarea de c tre procuror a unui 

exemplar al ordonan ei2 prin care acesta s-a pronun at asupra 
încuviin rii, autoriz rii sau confirm rii actului sau m surii 
procesuale.  
Dispozi iile alin. (2) au în vedere toate cazurile în care, în cursul 
urm ririi penale, este necesar  sesizarea judec torului de 
drepturi i libert i3, a judec torului de camer  preliminar 4 ori 
a altei autorit i5. 
Spre deosebire de legea veche, întotdeauna originalul actelor 
dosarului se p streaz  de organul de urm rire penal , 
organului judiciar sau autorit ii sesizate fiindu-i înaintate copii 
de pe acestea ori numai de pe unele acte ale dosarului6.  

                                                            
1 În cazul încuviin rii perchezi ion rii, re inerii sau arest rii unui parlamentar, actul care ar 
trebui p strat de procuror este hot rârea Camerei din care face parte deputatul sau 
senatorul. În cazul autoriz rii începerii urm ririi penale împotriva membrilor Guvernului, 
s-ar p stra hot rârea uneia dintre Camere sau decretul Pre edintelui României. 
2 inând seama de dispozi iile art. 286 alin. (1), singurul act prin care procurorul poate 
dispune asupra încuviin rii, autoriz rii sau confirm rii unui act sau a unei m suri 
procesuale este ordonan a.  
3 De exemplu, în cazul lu rii unor m suri procesuale date în competen a judec torului de 
drepturi i libert i. De men ionat c  procurorul trebuie s  procedeze la fel i în cazul în 
care inculpatul a formulat plângere împotriva ordonan ei de luare a m surilor restrictive de 
libertate. 
4 Bun oar , în cazul redeschiderii urm ririi penale, când, potrivit art. 335 alin. (4), este 
necesar  confirmarea judec torului de camer  preliminar . Este discutabil dac , în acest 
caz, este necesar  înaintarea de copii de pe dosar, organul de urm rire penal  neavând cum 
s  continue urm rirea penal  pân  ce judec torul de camer  preliminar  nu a confirmat 
redeschiderea urm ririi penale. 
5 Pentru perchezi ionarea, re inerea sau arestarea deputa ilor i senatorilor este necesar , 
potrivit art. 72 alin. (2) din Constitu ia României, încuviin area Camerei din care ace tia fac 
parte. 
6 De pild , dac  în cauz  sunt mai mul i inculpa i i propunerea de luare a m surii arest rii 
preventive prive te numai pe unul dintre inculpa i, vor fi trimise copii numai de pe actele 
care îl privesc pe acest inculpat. 
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Dispozi iile alin. (2) nu sunt imperative, chiar dac  termenii 
folosi i ar l sa s  se în eleag  aceasta. Astfel, potrivit art. 242 
alin. (6), în cazul formul rii de c tre inculpat a unei cereri de 
revocare sau înlocuire a unei m suri preventive, procurorul 
poate înainta judec torului de drepturi i libert i dosarul 
cauzei sau copie certificat  de pe acesta. inând seama de 
faptul c  prin dispozi iile analizate s-a urm rit ca desf urarea 
urm ririi penale s  nu fie tergiversat  de solu ionarea 
propunerilor ori cererilor formulate, este la latitudinea procu-
rorului de a aprecia, de la caz la caz, care este modalitatea cea 
mai adecvat 1. 

Codul de procedur  penal  anterior: „Art. 205. P strarea unor 
acte de urm rire penal . (1) Când legea prevede c  un act sau o 
m sur  procesual  trebuie s  fie încuviin at , autorizat  sau 
confirmat  de procuror, un exemplar al ordonan ei sau al actului 
procesual r mâne la procuror. (2) În cazurile în care procurorul 
înainteaz  dosarul cauzei instan ei în vederea solu ion rii pro-
punerilor ori cererilor formulate în cursul urm ririi penale, acesta 
sau organul de cercetare penal  p streaz  copii de pe toate actele 
dosarului, în vederea continu rii urm ririi penale. (3) În cazurile în 
care, în cursul urm ririi penale, dosarul cauzei este solicitat în 
acela i timp de instan e diferite, procurorul înainteaz  copii 
numerotate i certificate de grefa parchetului de pe toate actele 
dosarului. Organul de urm rire penal  p streaz  originalul actelor 
dosarului, în vederea continu rii urm ririi penale”. 

Capitolul II 
Sesizarea organelor de urm rire penal  

 COMENTARIU: „Sesizarea organelor de urm rire penal ” consti-
tuie un capitol distinct, structura fiind diferit  de aceea din legea veche, 
fiind excluse actele premerg toare i inclus  institu ia plângerii prealabile. 
Verificarea competen ei a fost înlocuit  cu institu ia examin rii sesiz rii, cu 
o formulare destul de formalist  care, în redactarea sa, limiteaz  posi-
bilitatea unor sesiz ri din oficiu. 
                                                            
1 Este posibil ca, în unele cauze complexe, cu foarte multe volume, s  fie mai scurt timpul 
de solu ionare a unei propuneri sau cereri prin trimiterea dosarului cauzei, decât dac  s-ar 
copia, numerota i certifica toate actele dosarului. 




