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Cuvântul autorului 

Lucrarea a fost alc tuit  având în vedere propunerile privind 
tematica şi bibliografia concursului de admitere la Institutul Na ional al 
Magistraturii şi de admitere în magistratur , sesiunea august-octombrie 
2014, aprobate prin Hot rârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 449 din 3 aprilie 2014 dar şi tematica şi bibliografia 
concursului de admitere în avocatur , aprobat  prin Hot rârea nr. 961 
din 27 martie 2014 a Consiliului Uniunii Na ionale a Barourilor din 
România. 

Din experien a de cadru didactic a reieşit c  studen ii doresc 
prezentarea unor institu ii sub forma unor scheme sau schi e. În acest 
sens am încercat s  realizez câteva astfel de mijloace de prezentare 
care s  vin  în sprijinul candida ilor la cele dou  profesii juridice, 
respectiv cea de magistrat şi cea de avocat. 

Dup  fiecare institu ie am prezentat testul-gril . 
Testele-gril  urmeaz  structura noului Cod de procedur  penal  şi 

au ca scop testarea cunoştin elor pentru fiecare institu ie în parte dar şi 
formarea unui ra ionament logic. 

Deopotriv , lucrarea cred c  se adreseaz  şi poate fi utilizat  şi de 
c tre absolven ii facult ilor de drept care vor sus ine examenul de 
licen . 

Întreb rile au câte trei r spunsuri din care pot fi corecte unul, dou  
sau toate trei. Nu exist  întrebare cu niciun r spuns corect. 

Se pare c  metoda testelor-gril  a devenit una la mod , deşi eu 
personal nu agreez acest tip de testare a cunoştin elor. Dup  p rerea 
mea, singura justificare ar fi aceea c  nu se mai pot face contesta ii 
întemeiate atâta vreme cât r spunsurile trebuie s  fie de multe ori 
cuvânt cu cuvânt ca în Codul de procedur  penal . 

 
Conf. univ. dr. George Coca 
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1. PRINCIPIILE ŞI LIMITELE APLICĂRII  

LEGII PROCESUAL PENALE 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
principiului 

Con inut Sediul materiei 

1. Legalitatea Procesul penal se desf şoar  
potrivit dispozi iilor prev zute 
de lege. 

Art. 1 alin. (5) din 
Constitu ia 
României, art. 2 
alin. (3) din Legea 
nr. 303 din 2004 
privind statutul 
magistra ilor,  
art. 16 şi 17 din 
Legea nr. 304 din 
2004 privind 
organizarea 
judiciar , art. 2 
Cod procedur  
penal  

2. Separarea 

func iilor 

juridice 

În procesul penal se exercit  
urm toarele func ii judiciare: 
a) funcţia de urmărire penală;
b) funcţia de dispoziţie asupra 

drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanei în 

faza de urmărire penală; 
c) funcţia de verificare a 

legalităţii trimiterii ori 

netrimiterii în judecată; 
d) funcţia de judecată. 
Func iile judiciare se exercit  
din oficiu, în afar  de cazul 
când, prin lege, se dispune 
altfel. 
În desf şurarea aceluiaşi 
proces penal, exercitarea unei 
func ii judiciare este 
incompatibil  cu exercitarea 

Art. 3 Cod 
procedur  penal  
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unei alte func ii judiciare, cu 
excep ia celei prev zute la 
alin. (1) lit. b), care este 
compatibil  cu func ia de 
judecat . 
În exercitarea func iei de 
urm rire penal , procurorul şi 
organele de cercetare penal  
strâng probele necesare pentru 
a se constata dac  exist  sau 
nu temeiuri de trimitere în 
judecat . 
Asupra actelor şi m surilor 
din cadrul urm ririi penale, 
care restrâng drepturile şi 
libert ile fundamentale ale 
persoanei, dispune judec torul 
desemnat cu atribu ii în acest 
sens, cu excep ia cazurilor 
prev zute de lege. 
Asupra legalit ii actului de 
trimitere în judecat  şi 
probelor pe care se bazeaz  
acesta, precum şi asupra 
legalit ii solu iilor de 
netrimitere în judecat  se 
pronun  judec torul de 
camer  preliminar , în 
condi iile legii. 
Judecata se realizeaz  de c tre 
instan , în complete legal 
constituite. 

3. Prezum ia de 

nevinov ie 

Orice persoan  este 
considerat  nevinovat  pân  
la stabilirea vinov iei sale 
printr-o hot râre penal  
definitiv . 
Dup  administrarea întregului 
probatoriu, orice îndoial  în 
formarea convingerii 

Declara ia de 
independen  a 
S.U.A., Declara ia 
Drepturilor 
Omului şi 
Cet eanului de la 
1789 din timpul 
Revolu iei 



Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale 13 

organelor judiciare se 
interpreteaz  în favoarea 
suspectului sau inculpatului. 
 

Franceze, 
Declara ia 
Universal  a 
Drepturilor 
Omului adoptat  
la New York în 
1948, Conven ia 
European  a 
Drepturilor 
Omului adoptat  
în 1959, Pactul 
Interna ional 
asupra drepturilor 
civile şi politice 
adoptat în 1966, 
art. 23 alin. (11) 
din Constitu ia 
României, art. 4 
Cod procedur  
penal

4. Aflarea 

adev rului 

Organele judiciare au 
obliga ia de a asigura, pe baz  
de probe, aflarea adev rului 
cu privire la faptele şi 
împrejur rile cauzei, precum 
şi cu privire la persoana 
suspectului sau inculpatului. 
Organele de urm rire penal  
au obliga ia de a strânge şi de 
a administra probe atât în 
favoarea, cât şi în defavoarea 
suspectului sau inculpatului. 
Respingerea sau 
neconsemnarea cu 
rea-credin  a probelor 
propuse în favoarea 
suspectului sau inculpatului se 
sanc ioneaz  conform 
dispozi iilor prezentului cod. 

Art. 5 Cod 
procedur  penal  
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5. Ne bis in idem Nicio persoan  nu poate fi 
urm rit  sau judecat  pentru 
s vârşirea unei infrac iuni 
atunci când fa  de acea 
persoan  s-a pronun at 
anterior o hot râre penal  
definitiv  cu privire la aceeaşi 
fapt , chiar şi sub alt  
încadrare juridic . 

Art. 6 Cod 
procedur  penal  

6. Obligativitatea 

punerii în 

mişcare şi 
exercit rii 

ac iunii penale 

(principiul 

oficialit ii) 

Procurorul este obligat s  
pun  în mişcare şi s  exercite 
ac iunea penal  din oficiu 
atunci când exist  probe din 
care rezult  s vârşirea unei 
infrac iuni şi nu exist  vreo 
cauz  legal  de împiedicare, 
alta decât cele prev zute la 
alin. (2) şi (3). 
(2) În cazurile şi în condi iile 
prev zute expres de lege, 
procurorul poate renun a la 
exercitarea ac iunii penale 
dac , în raport cu elementele 
concrete ale cauzei, nu exist  
un interes public în realizarea 
obiectului acesteia. 
(3) În cazurile prev zute 
expres de lege, procurorul 
pune în mişcare şi exercit  
ac iunea penal  dup  
introducerea plângerii 
prealabile a persoanei 
v t mate sau dup  ob inerea 
autoriz rii ori sesiz rii 
organului competent sau dup  
îndeplinirea unei alte condi ii 
prev zut  de lege. 
 

Art. 7 Cod 
procedur  penal , 
art. 295-298 Cod 
procedur  penal , 
art. 72, art. 96, din 
Constitu ia 
României, 
Conven iile 
interna ionale 
privitoare la 
rela iile 
diplomatice şi 
consulare adoptate 
la Conferin ele 
O.N.U. de la 
Viena din 1961 şi 
1963 la care 
România a aderat 
în 1968 şi 1971, 
art. 95 alin. (2) din 
Legea nr. 303 din 
2004 privind 
statutul 
magistra ilor, art. 9 
şi 10 Cod penal, 
art. 288 alin. (3) 
Cod procedur  
penal  coroborat 
cu art. 413-417 
Cod penal 
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7. Caracterul 

echitabil şi 
termenul 

rezonabil al 

procesului penal

Organele judiciare au 
obliga ia de a desf şura 
urm rirea penal  şi judecata 
cu respectarea garan iilor 
procesuale şi a drepturilor 
p r ilor şi ale subiec ilor 
procesuali, astfel încât s  fie 
constatate la timp şi în mod 
complet faptele care constituie 
infrac iuni, nicio persoan  
nevinovat  s  nu fie tras  la 
r spundere penal , iar orice 
persoan  care a s vârşit o 
infrac iune s  fie pedepsit  
potrivit legii, într-un termen 
rezonabil. 

Art. 8 Cod 
procedur  penal , 
Conven ia 
European  a 
Drepturilor 
Omului 

8. 
 

Dreptul la 

libertate şi 
siguran  

În cursul procesului penal este 
garantat dreptul oric rei 
persoane la libertate şi 
siguran . 
Orice m sur  privativ  sau 
restrictiv  de libertate se 
dispune în mod excep ional şi 
doar în cazurile şi în condi iile 
prev zute de lege. 
Orice persoan  arestat  are 
dreptul de a fi informat  în cel 
mai scurt timp şi într-o limb  
pe care o în elege asupra 
motivelor arest rii sale şi are 
dreptul de a formula 
contesta ie împotriva 
dispunerii m surii. 
Atunci când se constat  c  o 
m sur  privativ  sau 
restrictiv  de libertate a fost 
dispus  în mod nelegal, 
organele judiciare competente 
au obliga ia de a dispune 
revocarea m surii şi, dup  

Declara ia 
Universal  a 
Drepturilor 
Omului, art. 9 Cod 
procedur  penal , 
art. 23 Constitu ia 
României, art. 
202-244 Cod 
procedur  penal , 
art. 281, 281 şi art. 
283 Cod penal 


