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CAPITOLUL I 

NOŢIUNEA ŞI SISTEMUL PROCESULUI PENAL  

ŞI ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL 

Secţiunea I 

Procesul penal ca mijloc de realizare  

a justiţiei penale 

§ 1. Definiţia procesului penal 

Împotriva celor care s vârşesc infrac iuni, statul, prin intermediul 
organelor sale specializate, intervine pentru a-i sanc iona, reeduca şi reda 
societ ii. 

Reac ia societ ii fa  de cei ce intr  în conflict cu legea penal  nu 
este arbitrar , ci, dimpotriv , chibzuit , amplu reglementat  prin dispozi iile 
legii1. De aceea, între s vârşirea infrac iunii şi aplicarea unei sanc iuni 
penale autorului ei se situeaz  procesul penal ca activitate organizat  în 
vederea adopt rii unei solu ii corespunz toare datelor concrete ale fiec rei 
cauze penale.  

Descoperirea infrac iunilor, identificarea şi prinderea infractorilor, 
strângerea şi administrarea probelor, tragerea la r spundere penal  se 
constituie într-o activitate complex  desf şurat  de c tre organele spe-
cializate ale statului. 

La înf ptuirea justi iei penale particip  şi persoanele care au drepturi 
şi obliga ii ce decurg din s vârşirea infrac iunii, persoane care poart  
denumirea de p r i, respectiv subiec i procesuali principali, precum şi al i 
subiec i procesuali care, potrivit legii, au drepturi, obliga ii sau atribu ii în 
procedurile judiciare penale. De asemenea, un rol foarte consistent în 
desf şurarea procesului penal îl are avocatul, participant procesual c ruia 
actualul Cod de procedur  penal  îi recunoaşte importan a, dovad  fiind 
reglementarea detaliat  a atribu iilor acestuia pe parcursul procesului 
penal. 

Fa  de cele ar tate mai sus, definim procesul penal ca fiind 
activitatea reglementată de lege, desfăşurată de organele judiciare, cu 

                                                 
1 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Procédure pénale, 21e éd., Dalloz, Paris, 

2008, p. 1; J. Larguier, P. Conte, Procédure pénale, 21e éd., Dalloz, Paris, 2006, p. 1; Pop I, 
p. 3; G. Stefani, G. Levasseur, Droit pénal général et procédure pénale, Dalloz, Paris, 
1975, t. II, p. 1. 
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participarea avocatului, a părţilor şi a subiecţilor procesuali, în scopul 
constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni, astfel 
ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit 
vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere 
penală. 

Deşi în actualul Cod de procedur  penal  legiuitorul nu a mai con-
sacrat expres scopul procesului penal, consider m c  defini ia enun at  îşi 
p streaz  valabilitatea, având în vedere dispozi iile art. 1 alin. (2), în care 
este prev zut faptul c  normele de procedură penală urmăresc asigurarea 
exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drep-
turilor părţilor şi a celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie 
respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii 
Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie 
procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului la care România este parte. 

În aceste condi ii, observ m c  sunt reglementate trei mari obiective 
ale aplic rii normelor procesual penale: 1) asigurarea exercit rii eficiente a 
atribu iilor organelor judiciare, 2) garantarea drepturilor p r ilor şi a celor-
lal i participan i şi 3) respectarea legii. Cu toate acestea, dezideratele 
men ionate se subsumeaz  principalului scop al oric rui proces penal, şi 
anume constatarea infrac iunilor, în vederea tragerii la r spundere penal  
a celor care se fac vinova i de înc lcarea legii penale, cu respectarea 
garan iilor cuprinse în normele interne şi interna ionale agreate de 
România. 

În acelaşi timp, reamintim c  obiectul acestui complex de regle-
ment ri îl constituie procesul penal, în care este cuprins şi scopul acestuia. 

Defini iile date în literatura de specialitate anterioar  intr rii în vigoare 
a actualului Cod de procedur  penal  sunt apropiate de aceea formulat  
de noi, con inând unele aspecte specifice. 

Astfel, unii autori1 arat  c  la procesul penal particip  p r ile „ca 
titulare de drepturi şi obligaţii”. Sub acest aspect, apreciem c  şi ceilal i 
participan i sunt titulari de drepturi şi obliga ii şi, în consecin , pentru sim-
plificarea defini iei, am renun at la precizarea amintit . 

Al i autori2, în defini ia pe care au dat-o procesului penal, având în 
vedere dispozi iile art. 1 alin. (2) din Codul de procedur  penal  anterior, 
completau scopul procesului penal cu urm toarele imperative: ap rarea 
ordinii publice, a propriet ii, înt rirea legalit ii, prevenirea infrac iunilor, 
precum şi educarea cet enilor în spiritul respect rii legilor şi a regulilor de 
convie uire social 3. Apreciam, în lucr ri anterioare, c  scopul relevat mai 

                                                 
1 Theodoru III, p. 20. 
2 Volonciu I, p. 7; în acelaşi sens, a se vedea: Volonciu III, p. 13; M. Basarab, Drept 

procesual penal, ed. a 2-a, rev zut  şi ad ugit , Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, 1973, vol. I, p. 5. 

3 Theodoru III, p. 20. 
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sus nu este propriu procesului penal, acesta fiind realizat şi prin specificul 
altor activit i judiciare1 sau f r  caracter judiciar. 

În alte defini ii se men ioneaz  şi raporturile ce se nasc între parti-
cipan ii la activitatea procesual penal 2. Apreciem c  nu este necesar  o 
asemenea precizare, deoarece, aşa cum se arat  în opinia unor autori3, 
desf şurarea activit ii procesual penale implic  în mod necesar existen a 
unor raporturi juridice tipice. 

În sfârşit, în alte opinii, defini ia procesului penal cuprinde sublinierea 
c  acesta se înf işeaz  ca o suit  de acte diverse, efectuate de auto-
rit ile publice pentru rezolvarea problemelor legate de consecin ele ce 
decurg din s vârşirea unei infrac iuni4. 

Procesul penal este o categorie juridic  foarte complex  şi nu trebuie 
confundat cu no iunea de „activitate judiciar  în materie penal ”, aceasta 
din urm  având o arie de cuprindere mai restrâns , incluzând numai 
totalitatea manifest rilor organelor judiciare penale5. Or, în perimetrul 
procesului penal, al turi de organele judiciare penale, particip  şi p r ile, 
avocatul, subiec ii procesuali principali (suspectul şi persoana v t mat ), 
precum şi al i subiec i procesuali (organele operative din Ministerul 
Afacerilor Interne, organele de constatare, martorii, exper ii etc.). 

Procesul penal nu poate fi confundat nici cu justi ia penal , aceasta 
din urm  fiind opera organelor judec toreşti. În acest sens, în art. 126  
alin. (1) din Constitu ia României6 se precizeaz  c  justi ia se realizeaz  
prin Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie şi prin celelalte instan e judec toreşti 
stabilite de lege. Justi ia penal  este deci actul de justi ie subsumat pro-
cesului penal. 

Conchizând, putem spune c  procesul penal este o categorie juridică 

cu o sferă de cuprindere mai largă decât activitatea judiciară penală, iar 

justiţia penală este un segment al activităţii judiciare penale incluse în 

procesul penal. 

                                                 
1 Acest scop îl are şi procesul civil (a se vedea: V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi 

practic de procedură civilă. Teoria generală, Ed. Na ional, Bucureşti, 1996, vol. I,  
pp. 148-149; I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1995, vol. I, 
pp. 24-25; I. Stoenescu, S. Zilberstein, Tratat de drept procesual civil, Tipografia 
Universit ii din Bucureşti, 1973, p. 17). 

2 A se vedea, în acest sens, M. Basarab, op. cit., p. 5. 
3 Volonciu I, p. 8. 
4 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., p. 5; J. Pradel, Droit pénal. Procédure 

pénale, Ed. Cujas, Paris, 1980, t. II, p. 4. 
5 Volonciu III, p. 9. 
6 Constitu ia României a fost republicat  în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003, în 

urma modific rii şi complet rii prin Legea nr. 429/2003, publicat  în M. Of. nr. 758 din 29 
octombrie 2003. 
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§ 2. Analiza definiţiei procesului penal 

Fiind o activitate complex , cu o autonomie bine determinat  în 
cadrul activit ilor sociale, procesul penal, în defini ia pe care am 
enun at-o, cuprinde o serie de tr s turi specifice, ce se impun a fi expli-
cate, pentru a în elege cum se cuvine acest fenomen de viaţă juridică1, de 
importan  major  în restabilirea ordinii de drept înc lcate prin s vârşirea 
unor fapte ce prezint  pericol social. 

a) Denumirea de proces deriv  din cuvântul latin „processus”, care 
semnific  înaintare, progres (pro – înainte şi cessus, cedere – a merge). În 
cazul procesului penal, aceast  no iune indic  mişcarea, ac iunea, acti-
vitatea ce trebuie s  se desf şoare pentru aplicarea dreptului penal, pentru 
descoperirea, prinderea, cercetarea şi judecarea acelora care s vârşesc 
infrac iuni2. 

În sensul ar tat mai sus, procesul penal se înfăţişează ca un 

complex de acte succesive, care, datorită desfăşurării lor coordonate şi 
progresive

3
, dă imaginea unei activităţi organizate în care se urmăreşte 

aflarea adevărului şi pronunţarea unei soluţii juste în legătură cu conflictul 

de drept dedus spre rezolvare organelor competente. 
Termenul de proces a intrat în patrimoniul conceptelor juridice 

aproximativ în secolul al XII-lea gra ie activit ii glosatorilor4. 
În vorbirea curent , no iunea de proces cap t , în mod neştiin ific, 

semnifica ia de „cauză penală” sau „pricină penală”5. 
b) Procesul penal este o activitate reglementat  de lege; aceast  

înscriere între coordonatele stricte ale legii s-a materializat în timp în adagiul 
„nullum judicium sine lege”. Deşi reglementarea de c tre lege nu caracte-
rizeaz  numai procesul penal, apreciem totuşi c , în mod special, se cuvine 
subliniat acest lucru în cazul acestei activit i sociale. O asemenea 
men iune îşi g seşte justificarea în faptul c , mai mult decât orice alt sector 
al activit ii judiciare, legiuitorul, prin reglementarea pe care o face procesului 

                                                 
1 Dongoroz I, p. 10. 
2 Pop I, pp. 5-6. I. Tanoviceanu, întemeietorul şcolii de drept procesual penal român, 

considera procedura penal  ca fiind „modul cum de la infrac iune se ajunge la pedeaps , 
ar tând autorit ile competente de a judeca, precum şi modul lor şi al justi iabililor de a 
proceda” (I. Tanoviceanu, Curs de procedură penală română, Atelierele grafice SOCEC & 
Co., Societate Anonim , Bucureşti, 1913, p. 2). 

3 Dongoroz I, p. 7; în acelaşi sens, a se vedea V. Manzini, Trattato di diritto 

procesuale penale, Unione Tip. Edit. Torinese, Torino, 1931, vol. I, p. 69. 
4 Glosele sunt altera iuni de texte, f cute din greşeal , cu ocazia transcrierii 

manuscriselor jurisconsul ilor clasici. Glosele nu trebuie confundate cu noti ele prin care 
specialiştii de la începuturile Evului mediu explicau textele legisla iei lui Iustinian şi care 
poart  acelaşi nume (E. Molcu , Drept privat roman. Terminologie juridică romană,  
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 56). 

5 Theodoru I, p. 10. 
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penal, precizeaz  pân  în cele mai mici am nunte cum s  se procedeze în 
rezolvarea cauzelor penale1. 

De asemenea, trebuie ar tat c  stricta legalitate a procesului penal 
se impune şi datorit  unor institu ii procesuale cu caracter de constrângere 
(m surile preventive, m surile asigur torii), care, în cazul folosirii lor în 
afara legii, pot aduce v t m ri drepturilor şi libert ilor fundamentale ale 
persoanei. 

În cazul procesului penal, drepturile p r ilor şi ale subiec ilor 
procesuali principali sunt înso ite de o suit  de garan ii, iar eficien a 
exercit rii drepturilor prev zute de lege este strâns legat  de realizarea 
tuturor activit ilor procesuale în conformitate cu legea. 

În cazul înc lc rii legalit ii în procesul penal, pot fi aplicate sanc iuni 
de ordin administrativ2, civil3 sau penal4 subiec ilor procesuali care au 
realizat activitatea procesual  f r  respectarea legii. În acelaşi timp, actele 
procesuale şi procedurale neconforme cu legea sunt invalidate prin 
sanc iuni procedurale5. 

c) La desf şurarea procesului penal particip  organele judiciare, 
avocatul, p rţile şi subiecţii procesuali. 

Organele competente s  realizeze activitatea procesual  sunt orga-
nele judiciare. 

Organele judiciare sunt organe de stat care, prin prepuşii lor, ac io-
neaz  ca subiec i oficiali în anumite faze ale procesului penal6. 

                                                 
1 Uneori, legea prevede chiar orele între care poate fi efectuat un act procedural. 

Spre exemplu, potrivit art. 159 alin. (3), perchezi ia domiciliar  nu poate fi început  înainte 
de ora 6.00 sau dup  ora 20.00. 

2 Amenda judiciară, care se aplic  în cazul s vârşirii unor abateri în cursul 
procesului penal, este, în opinia noastr , o sanc iune cu caracter administrativ (a se vedea 
art. 283). 

3 În ipoteza repar rii pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciar  
sau în caz de privare nelegal  de libertate, potrivit art. 542, statul are acţiune în regres 
împotriva persoanei care, cu rea-credin  sau din culp  grav , a provocat situa ia 
generatoare de daune sau împotriva institu iei la care aceasta este asigurat  pentru 
desp gubiri în caz de prejudicii provocate în exerci iul profesiunii. În literatura de specialitate 
anterioar  actualului Cod de procedur  penal  s-a exprimat, în mod corect, opinia c  poate 
interveni şi o r spundere civil  delictual  a tribunalelor sau a parchetelor de pe lâng  
tribunale, pentru actele de procedur  întocmite de magistrat sau de personalul auxiliar de 
specialitate, sub semn tura magistratului, având în vedere calitatea de comitent a tribunalului 
şi a parchetului corespunz tor (G.C. Fren iu, Răspunderea civilă delictuală, în calitate de 
comitent, a tribunalului sau, respectiv, a Parchetului de pe lângă tribunal, pentru actele de 
procedură întocmite de magistrat sau de personalul auxiliar, sub semnătura magistratului, în 
Dr. nr. 3/2001, p. 39). 

4 În cazul în care se s vârşesc anumite infrac iuni împotriva înf ptuirii justi iei, când 
subiectul este circumstan iat prin calitatea de organ de cercetare penal , judec tor, 
procuror (a se vedea art. 280 C. pen., art. 283 C. pen.) sau avocat ori reprezentant al unei 
p r i (a se vedea art. 284 C. pen.). 

5 Sanc iunile procedurale sunt: inexisten a, dec derea, inadmisibilitatea şi nulit ile. 
6 V. R mureanu, Competenţa penală a organelor judiciare, Ed. Ştiin ific  şi 

Enciclopedic , Bucureşti, 1980, pp. 30-31. 
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În faza de urm rire penal  îşi desfăşoară activitatea organele de 
cercetare penală, procurorul şi judecătorul de drepturi şi libertăţi. 
Procurorul are rolul de organ de supraveghere a întregii urm riri penale, 
conducând şi controlând nemijlocit activitatea organelor de cercetare 
penal  [art. 56 alin. (1)]. Judec torul de drepturi şi libert i func ioneaz  în 
cadrul instan ei şi, potrivit art. 53, solu ioneaz , în cursul urm ririi penale, 
cererile, propunerile, plângerile, contesta iile sau orice alte sesiz ri privind 
m surile preventive, m surile asigur torii, m surile de siguran  cu 
caracter provizoriu, actele procurorului, în cazurile expres prev zute de 
lege, încuviin area perchezi iilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale 
de supraveghere sau cercetare ori a altor probatorii potrivit legii, procedura 
audierii anticipate, precum şi alte situa ii expres prev zute de lege. 

În faza de judecat  îşi desf şoar  activitatea judecătorul de cameră 
preliminară, procurorul

1
 şi instanţele judecătoreşti. Conform art. 54, în 

cadrul instan ei, potrivit competen ei acesteia, judec torul de camer  
preliminar  verific  legalitatea trimiterii în judecat  dispuse de procuror, 
verific  legalitatea administr rii probelor şi a efectu rii actelor procesuale 
de c tre organele de urm rire penal , solu ioneaz  plângerile împotriva 
solu iilor de neurm rire sau de netrimitere în judecat , solu ioneaz  alte 
situa ii expres prev zute de lege. Instan ele judec toreşti au rolul dominant 
în aceast  etap  a procesului penal, deoarece ele pronun  solu ia la 
terminarea judec rii cauzei. 

Judec torul de camer  preliminar  şi instan ele judec toreşti, în 
activitatea pe care o desf şoar , colaboreaz  cu procurorul şi, foarte rar, 
cu organele de cercetare penal 2. 

                                                 
1 Procurorul particip  la judecarea tuturor cauzelor penale, conform art. 363. 

Remarc m, din aceast  perspectiv , un aspect de noutate fa  de reglementarea 
anterioar . Astfel, conform art. 315 din Codul de procedur  penal  anterior, procurorul 
participa obligatoriu la şedin ele de judecat  ale judec toriilor în cinci categorii de cauze, 
existând posibilitatea desf şur rii unor şedin e de judecat  unde participarea procurorului 
era facultativ . 

2 Colaborarea dintre instan  şi organele de cercetare penal  este exclus , 
deoarece procurorul este „stăpânul” fazei de urm rire penal  şi, în consecin , el este 
„reprezentantul” tuturor organelor de urm rire penal ; procurorului îi sunt imputabile 
eventualele neajunsuri, constatate de instan , în leg tur  cu desf şurarea urm ririi 
penale. Uneori îns , pentru a spori operativitatea în procesul penal, instan a colaboreaz  
direct cu organele de poli ie. În acest sens, conform art. 215 alin. (6), organele de poli ie 
desemnate de judec torul de camer  preliminar  sau de instan a de judecat  s  
supravegheze respectarea de c tre inculpat a obliga iilor stabilite odat  cu luarea m surii 
controlului judiciar verific  periodic respectarea obliga iilor, iar în cazul în care constat  
înc lc ri ale acestora, sesizeaz  de îndat  judec torul de camer  preliminar , în 
procedura de camer  preliminar , sau instan a de judecat , în cursul judec ii. De 
asemenea, potrivit art. 152, organele de urm rire penal  (inclusiv organele de cercetare 
ale poli iei judiciare), cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, pot 
solicita unui furnizor de re ele publice de comunica ii electronice sau unui furnizor de 
servicii de comunica ii electronice destinate publicului transmiterea datelor re inute. 
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Al turi de organele judiciare, la desf şurarea procesului penal parti-
cip  avocatul, p rţile şi subiecţii procesuali. 

Potrivit art. 31, avocatul asist  sau reprezint  p r ile ori subiec ii 
procesuali în condi iile legii. 

P rţile sunt persoane fizice sau juridice care au drepturi şi obliga ii 
localizate în con inutul principalelor raporturi juridice, de ordin penal sau civil, 
care se nasc în activitatea procesual penal . Sunt părţi în procesul penal: 
inculpatul, partea civil  şi partea responsabil  civilmente

1. 
În afara avocatului şi a p r ilor, la procesul penal particip  şi subiec ii 

procesuali principali (suspectul şi persoana v t mat ) şi al i subiec i pro-
cesuali (martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele spe-
ciale de constatare, precum şi orice alte persoane sau organe prev zute 
de lege având anumite drepturi, obliga ii sau atribu ii în procedurile judi-
ciare penale). 

Subliniem faptul c  nu to i subiec ii procesuali, oficiali sau particulari 
men iona i ca participan i în procesul penal, sunt prezen i în orice cauz  
penal , anumite p r i sau persoane putând s  fie absente din cauza 
aspectelor particulare ale cauzei. 

Aşadar, distribu ia procesual  este diferit  de la o cauz  la alta2. În 
orice caz, în procesul penal, indiferent de simplitatea sau complexitatea 
acestuia, trebuie s  fie prezent un subiect oficial din cadrul organelor 
judiciare. 

d) Activitatea subiecţilor oficiali şi particulari are ca scop 
constatarea la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infrac-
ţiuni, ceea ce prefigureaz  un principiu fundamental al procesului penal, şi 
anume operativitatea

3. 
Cu cât activitatea de adunare şi administrare a probelor este mai 

apropiat  de momentul comiterii infrac iunii, cu atât mai mult informa iile 
necesare afl rii adev rului vor fi fidele realit ii şi, implicit, va fi atins scopul 
procesului penal. 

Constatarea complet  a infrac iunilor impune organelor judiciare, dar 
şi celorlal i subiec i procesuali, obliga ia de a pune în lumin  toate aspec-
tele legate de fapta s vârşit  şi consecin ele ei. În Codul de procedur  
penal  sunt numeroase norme care subliniaz  necesitatea caracterului 
complet al activit ii procesuale4. 

                                                 
1 Analiza detaliat  a acestora va fi f cut , pe larg, în Capitolul III, Participanţii în 

procesul penal. 
2 Ne îng duim s  compar m procesul penal cu o pies  de teatru în care distribu ia 

este mai larg  sau mai restrâns , în func ie de scenariu, iar acesta din urm  este conturat 
de activitatea desf şurat  de persoana care a intrat în conflict cu legea penal . 

3 Principiul operativit ii în procesul penal va fi analizat, pe larg, în Capitolul II, 
Principiile fundamentale care stau la baza procesului penal în România. 

4 Art. 323 men ioneaz  obliga ia procurorului de a constata caracterul complet al 
urm ririi penale. Art. 346 alin. (3) men ioneaz  posibilitatea restituirii dosarului la parchet 


