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I. ARGUMENT 

a. Anul 2010 a marcat un moment extrem de important în evoluția dreptului român. Prin Legea 

nr. 135/01.07.2010, Parlamentul a adoptat Noul Cod de procedură penală, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 486/15.07.2010.  

Noul act normativ avea ca scop reformarea procesului penal român, în raport de obiectivele 

stabilite prin HG nr. 829/20071, respectiv: „crearea unui cadru normativ în care procesul penal să 

fie mai rapid, mai eficient și în mod semnificativ mai puțin costisitor; protecția unitară a drepturilor 

omului și a libertăților garantate de Constituție și de actele normative internaționale; armonizarea 

soluțiilor derivate din Codul de procedură penală cu dispozițiile legilor speciale în materia dreptului 

procesual penal; armonizarea conceptuală cu prevederile noului Cod penal, în special cu cele privind 

noua definiție a infracțiunii; reglementarea adecvată a obligațiilor internaționale asumate de 

România privind actele normative din domeniul dreptului procesual penal; stabilirea unui echilibru 

corespunzător între cerințele pentru o procedură penală eficientă și protejarea drepturilor 

procesuale ale participanților la procesul penal, pe de o parte, și respectarea unitară a principiilor 

care privesc desfășurarea echitabilă a procesului penal, pe de altă parte” 

Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală și punerea sa în aplicare, la 01.02.20142, a 

fost urmată de o amplă activitate de interpretare a noilor instituții, în raport de reglementările 

anterioare, de obiectivele urmărite de legiuitor și de realitățile sociale ce impun realizarea justiției ca 

un serviciu public.   

Prezenta cercetare științifică a fost efectuată în cadrul amintit anterior, având ca scop analiza 

soluțiilor oferite de Noul Cod de procedură penală pentru eficientizarea procesului penal și reducerea 

costurilor necesare realizării justiției penale, păstrând echilibrul dintre celeritate și respectarea 

drepturilor fundamentale ale participanților la proces, în special a dreptului la apărare, prevăzut de 

Constituție și de Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale.  

b. Importanța temei alese, în cadrul cercetărilor doctrinare de drept procesual penal este 

conturată de rolul celerității și a termenului rezonabil în atingerea scopului procesului penal. În acest 

sens, am arătat că stabilirea faptelor socialmente periculoase trebuie făcută într-un termen cât mai 

scurt și în mod complet, pentru ca nicio persoană vinovată să nu rămână nepedepsită și niciun 

nevinovat să nu fie învinuit pe nedrept3. Justiția în general, iar cea represivă în special, trebuie să fie 

urgentă pentru a fi aptă să asigura restabilirea ordinii de drept. Dreptul sau codul penal și-ar pierde 

utilitatea dacă până la efectuarea activităților specifice de către organele judiciare a dispărut 

                                                 
1 Pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură penală, publicată în M.Of. nr. 556 din 14 

august 2007.  
2 Prin intrarea în vigoare la Legii nr. 255/19.07.2013, publicată în M.Of. nr. 515 din 14 august 2013.  
3 S. Kahane, Curs de procedură penală, Litografia Învățământului București, 1955, pag. 4 – 5.  
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infractorul sau urmele infracțiunii; dacă procurorul sau judecătorul nu au o adevărată pasiune ori chiar 

vocație pentru chestiunile penale; dacă actele și formele procesuale sunt arhaice și excesiv de 

formaliste; ori dacă judecata se mărginește la aparență, fără să cerceteze adevărul real4.   

Pe de altă parte, procesul penal trebuie să asigure și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale 

participanților, astfel că rapiditatea soluționării cauzelor nu trebuie să constituie premisa unei 

îngrădiri nejustificate a acestora.  

„Justiția penală trebuie să fie rapidă, fără a fi expeditivă. Părțile într-o cauză, atât acuzarea, cât 

și apărarea, au același interes: un proces rapid. […] Justiția nu trebuie să fie expeditivă. Dar ea 

durează mult, lucru intolerabil. Excesul de lentoare discreditează justiția, la fel ca și excesul de 

celeritate. Cred că justiția își va găsi întreaga sa credibilitate când francezii vor dobândi siguranța 

că ea durează atât cât trebuie, dar nu prea mult.”5 

b. Având în vedere complexitatea temei abordate, în cadrul prezentului demers am utilizat o paletă 

largă de metode de cercetare juridică. Un loc deosebit îl ocupă, cu evidență, metoda logică. Am avut 

în vedere ca premise în analiza noastră un mare număr de spețe din practica judiciară națională, a 

Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și din cea a altor state, în materia termenului rezonabil 

și a instituțiilor de drept procesual penal în legătură cu acesta. 

De asemenea, având în vedere abordarea unui domeniu relativ tehnic, metoda istorică, dar și cea 

comparativă, ne-au fost de mare folos în a decela în toată complexitatea lor instituțiile analizate. Prin 

analiza evolutivă (pe verticală) a normelor, dar și comparativă (surprinzând în plan orizontal, la 

momentul actual, reglementările), am putut trage o serie întreagă de concluzii cu privire la 

modalitatea în care se pot îmbunătăți atât fiecare text de lege în parte cât și reglementarea privită ca 

un tot unitar. 

II. DESCRIEREA CONȚINUTULUI LUCRĂRII 

Teza este structurată în patru capitole, cărora li se alătură introducerea și secțiunea finală în cadrul 

căreia sunt exprimate concluziile cercetării efectuate.  

1. În primul capitol am analizat dimensiunea istorică a principiului celerității, precum și rolul 

acestuia în structura instituțiilor de drept procesual penal.  

Am arătat astfel că termenul rezonabil este o instituție complexă, care a determinat multiple 

modificări ale legislației procesual penale încă de la apariția primelor Coduri de procedură penală. 

                                                 
4 Tr. Pop, Drept Procesual Penal, vol. I, Tipografia Națională SA, Cluj, 1946, pag. 13.  
5 Dominique Perben, „Ministrul de Justiție al Franței. Extras din dezbaterile din Adunarea Națională a Franței, 21 

mai 2003, cu ocazia adoptării legii privind introducerea procedurii speciale de „plaider coupable” – acordul de 

recunoaștere a vinovăției în legislația franceză. M. Duțu, Recunoașterea vinovăției și negocierea pedepsei, Ed. 

Economică, București, 2005, pag. 124.” 
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Necesitatea soluționării cauzelor penale cu celeritate a constituit, în legislațiile de la sfârșitul secolului 

al IX-lea – începutul secolului XX, o condiție pentru realizarea scopului procesului penal, devenind 

ulterior anului 1948 unul dintre principiile fundamentale ale procesului penal.  

Ca principiu fundamental al procesului penal, celeritate a determinat legiuitorul să adopte 

constant norme de natură a eficientiza activitatea organelor judiciare, simplificând procedurile, 

înlăturând pe cât posibil formalismul, limitând domeniul de aplicare al sancțiunilor procesuale, 

restructurând sistemul căilor de atac și creând proceduri speciale pentru infracțiunile de gravitate 

redusă.  

Odată cu ratificarea Convenției Europene pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 

fundamentale, principiul celerității a fost analizat în dreptul procesual penal român din perspectiva 

„termenului rezonabil”, ca o garanție fundamentală pentru realizarea procesului echitabil.  

2. a. În cel de-al doilea capitol am analizat termenul rezonabil din perspectiva Convenției 

Europene a Drepturilor Omului, apreciind că majoritatea modificărilor legislative realizate prin 

Noul Cod de procedură penală au avut ca reper evoluțiile jurisprudenței Curții Europene de 

Drepturilor Omului, în materia dreptului la un proces echitabil. Pentru acest motiv, am considerat că 

examinarea instituțiilor din dreptul procesual penal român, reglementate în scopul reducerii duratei 

de soluționare a cauzelor penale, presupun analiza premergătoare a naturii juridice și a scopului 

termenului rezonabil, a modalității de calcul a duratei de soluționare a cauzei, precum și a criteriilor 

de apreciere a caracterului „rezonabil” al acesteia.  

În fiecare etapă a analizei termenului rezonabil, au fost realizate trimiteri atât la jurisprudența 

Curții Europene, cât și la instituțiile de drept procesual penal român în raport de care se apreciază 

caracterul „rezonabil” al termenului și se calculează durata acestuia. Totodată, au fost avute în vedere 

jurisprudența Curții Constituționale și a instanțelor judecătorești, în materiile analizate, pentru a 

releva modalitatea în care garanția termenului rezonabil a fost implementată în dreptul român, precum 

și pentru a da o utilitate practică prezentei cercetări. 

b. Analizând noțiunea de proces echitabil, am concluzionat că aceasta reprezintă un proces civil 

sau penal, desfășurat în condițiile legii, cu respectarea tuturor „garanțiilor fundamentale ale unei 

bune justiții”, astfel încât să fie asigurat echilibrul între titularii acțiunilor judiciare și persoanele 

împotriva cărora aceasta se exercită.  

Termenul rezonabil de soluționare a cauzelor este una dintre garanțiile fundamentale ale dreptului 

la un proces echitabil, motiv pentru care această instituție cunoaște o reglementare expresă atât în 

CEDO, cât și în multiple acte internaționale în materia protecției drepturilor omului, respectiv: 

articolul 14 paragraful 3 litera c) din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, art. 
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8 paragraful 1 al Convenției Americane a Drepturilor Omului sau art. 47 paragraful 2 din Carta 

Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.  

b. Scopul termenului rezonabil este este ca persoanele care sunt acuzate de săvârșirea unei 

infracțiuni să nu rămână o perioadă foarte mare de timp sub imperiul respectivei acuzații, iar aceasta 

să fie soluționată. Astfel, cauzele penale trebuie judecate cu celeritate pentru a evita ca o persoană să 

rămână o perioadă îndelungată într-o stare de incertitudine cu privire la destinul său. 

c. Ca natură juridică, termen rezonabil reprezintă o garanție a echității procedurii, cu aplicare 

globală în procesul penal, prevăzută expres în art. 6 parag. 1 CEDO. De asemenea, în dreptul 

comparat s-a arătat că au arătat că, pe lângă o garanție generală a procesului echitabil, termenul 

rezonabil poate să asigure posibilitatea acuzatului de a efectua o apărare corespunzătoare și din 

perspectiva probațiunii, dacă trecerea timpului ar avea ca efect pierderea posibilității de a dovedi 

împrejurări esențiale în favoarea sa.  

d. Pentru aprecierea caracterului „rezonabil” al duratei de soluționare a cauzelor penale, analiza 

Curții Europene s-a bazat pe patru coordonate:  

 Care sunt criteriile în raport de care se va stabili caracterul „rezonabil” al duratei?  

 Care este momentul de la care trebuie calculat termenul? – dies a quo;  

 Care este momentul de sfârșit al perioadei? – dies a quem;  

 Care sunt remediile puse la dispoziția persoanelor cărora le-a fost încălcat acest drept?  

e. Criteriile în raport de care se va stabili caracterul „rezolabil” al duratei de soluționare a 

procesului penal au fost enunțate de Curtea Europeană în cauza Philis c. Greciei (nr. 2)6, reținându-se 

că: „aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii se realizează în funcție de 

circumstanțele cauzei și având în vedere criteriile consacrate de jurisprudența sa, în special 

complexitatea cauzei, comportamentul reclamanților și cel al autorităților competente. De asemenea, 

cu privire la acest ultim punct trebuie să se țină seama de miza litigiului pentru reclamanți”7.  

Analizând hotărârea Curții, urmează a reține patru criterii în raport de care se va aprecia caracterul 

rezonabil al duratei procesului penal: 

 conduita părților, în special cel al persoanei care reclamă încălcarea termenului rezonabil; 

 miza litigiului pentru persoana care reclamă încălcarea termenului rezonabil; 

 complexitatea cauzei; 

 conduita organelor judiciare.   

                                                 
6 Hotărârea din 27 iunie 1997, cererea nr. 19773/92, par. 35.  
7 A se vedea și Hotărârea pronunțată la 19 aprilie 2007, în cauza Vilho Eskelinen și alții c. Finlandei, cererea nr.  

63235/00, par. 67. 
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Cele patru criterii au fost evaluate de Curte în mod individual, după care a fost examinat efectul 

cumulativ al acestora.  

În doctrină8, s-a arătat că, în cadrul acestei analize, trebuie stabilit, în primul rând, dacă depășirea 

duratei rezonabile a procesului penal a fost cauzată de comportamentul necorespunzător al apărării. 

În caz afirmativ, nu va exista nicio încălcare a termenului rezonabil. Cel de-al doilea criteriul, al 

complexității cauzei, necesită o analiză mai puțin elaborată, întrucât este evident că o cauză penală 

mai complexă, care presupune administrarea multor probe, va avea o durată mai mare, comparativ cu 

o cauză mai simplă. Miza litigiului este relativ ușor de stabilit, din perspectiva dreptului procesual 

penal, având în vedere că inculpatul este persoana cu privire la care statul dorește angajarea 

răspunderii penale pentru fapta urmărită și judecată.  

Cel mai important criteriu, în opinia doctrinei9, pentru evaluarea caracterului rezonabil al duratei 

procesului penal, este comportamentul autorităților, care au obligația de a depune toate diligențele 

pentru ca procesul penal să se desfășoare fără întârzieri nejustificate.  

În cadrul evaluării comportamentului autorităților, Curtea va determina momentul de început și 

cel de sfârșit al perioadei relevante, pentru a calcula durata totală a procesului penal. Dacă aceasta 

este prea mare, va solicita statului intimat să ofere argumente suficiente pentru a justifica durata 

excesivă a procedurii. În concret, reclamantul va avea obligația de a indica perioadele de inactivitate 

a organelor judiciare. Ulterior, statul va trebui să furnizeze o justificare pentru existența respectivelor 

perioade de inactivitate. În ipoteza în care statul poate justifica inactivitatea temporară a organelor 

judiciare, Curtea va reține că termenul rezonabil nu a fost încălcat. În caz contrar, va constata 

încălcare art. 6 parag. 1 CEDO10.  

f. În privința momentului de început și de sfârșit al perioadei relevante pentru calcularea 

termenului rezonabil, am arătat că garanțiile ce compun dreptul la un proces echitabil sunt 

recunoscute persoanelor acuzate de săvârșirea unor infracțiuni. Astfel, momentul formulării acuzației 

în materie penală, va coincide cu momentul de început al perioadei relevante în calcularea 

termenului rezonabil.  

                                                 
8 S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2006, pag. 142. 
9 Ibidem. 
10 Cauza Eckle c. Germaniei, precitată, par. 80 – 93. „În speță, Curtea a reținut că procedurile ce au avut loc în fața 

instanțelor din Trier au fost întârziate din culpa autorităților, care au deschis trei dosare de urmărire penală, întocmind 

rechizitorii diferite și sesizând trei instanțe diferite pentru judecarea unor infracțiuni aflate în pluralitate și care, potrivit 

legislației germane, puteau fi urmărite și judecate într-un singur proces. Astfel, inculpații au trebuit să aștepte și 

procedurile de contopire a pedepselor pronunțate (par. 81 – 88). În cauzele ce au avut loc în fața instanței din Cologne, 

motivul întârzierii a privit organizarea necorespunzătoare a instanței, în raport de volumul său de activitate (în anul 1973 

existau doar două secții specializate, în timp în anul 1977, totalul acestora era de șase). Cu toate acestea, deficiențele de 

organizare a sistemului judiciar nu se datorau conduitei inculpaților ci, în mod exclusiv statului, care trebuie să răspundă 

și pentru încălcarea termenului rezonabil al procedurii (par. 89 – 93).”  
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Potrivit jurisprudenței Curții Europene11, acuzația în materie penală reprezintă „notificarea 

oficială, ce emană de la o autoritate competentă, a faptului că unei persoane i se impută săvârșirea 

unei fapte penale, ceea ce înseamnă producerea unor consecințe importante privitoare la persoana 

astfel suspectată”. Din perspectiva dreptului român, am arătat că „notificarea oficială, ce emană de 

la o autoritate competentă, a faptului că unei persoane i se impută săvârșirea unei fapte penale” se 

realizează conform art. 307 CPP, prin intermediul procedurii „Aducerii la cunoștință a calității de 

suspect”. 

Momentul de sfârșit al perioadei relevante pentru calcularea termenului rezonabil al procedurii 

coincide cu momentul la care procesul penal se finalizează12. Hotărârea asupra temeiniciei acuzației 

în materie penală trebuie să soluționeze în mod definitiv procesul penal pentru a constitui momentul 

final al perioadei relevante în calcularea termenului rezonabil.  

Dacă instanța de apel, admițând calea de atac, dispune casarea sau desființarea hotărârii și 

trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe, durata procedurii de rejudecare va intra în calculul 

termenului rezonabil al procedurii13.  

În privința căilor extraordinare de atac, Curtea a considerat că hotărârea definitivă este aptă a 

finaliza procesul penal, chiar dacă instanța învestită cu soluționarea căii extraordinare de atac are 

competența de a dispune rejucarea în cazul admiterii cererii14.  

3. În următorul capitol al lucrării, au fost examinate remediile pentru încălcarea termenului 

rezonabil, oferite de dreptul intern. Studiul a pornit de la analiza standardului convențional în materia 

remediilor, în raport de care au fost examinate soluțiilor legislative și jurisprudențiale din dreptul 

intern și din dreptul comparat.  

a. Potrivit Convenției, persoanelor ale căror drepturi și libertăți fundamentale au fost încălcate 

trebuie să li se asigure: 

 un remediu efectiv în fața instanțelor naționale, în condițiile art. 13 CEDO; 

 „o satisfacție echitabilă”, în condițiile art. 41 CEDO, dacă, sesizând CtEDO, aceasta a 

constat, prin hotărârea pronunțată, încălcarea Convenției, iar dreptul intern al statului pârât 

nu permite o înlăturare completă a consecințelor respectivei încălcări.  

În privința aplicării acestor remedii, în jurisprudența Curții, am identificat două etape de evoluție 

a interpretării art. 6 și 13 ale Convenției. Într-o primă etapă, în cauzele ce aveau ca obiect încălcări 

ale termenului rezonabil, Curtea a acordat reclamanților „o satisfacție echitabilă”, în condițiile art. 

                                                 
11 C. Bîrsan, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole, ediția a 2a, Ed. C.H. Beck, 

București, 2010, pag. 411.   
12 C. Bîrsan, op. cit., pag. 528.  
13 Cauza I.A. c. Franței, Hotărârea din 23 septembrie 1998, cererea nr. 28213/95, par. 115.  
14 S. Trechsel, op. cit., pag. 141. Cauza Metzger c. Germaniei, hotărârea din 31 mai 2001, cererea nr. 37591/97, par. 

34.  
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41 CEDO, sub forma unei sume de bani, pe care statul trebuie să o achite persoanelor cărora le-a fost 

încălcat art. 6 § 1 CEDO, pentru prejudiciul suferit. În cea de-a doua etapă, Curtea Europeană a 

revenit asupra jurisprudenței anterioare, constatând necesitatea examinării separate a plângerii 

privind art. 13, în ciuda faptului că a constatat în prealabil încălcarea art. 6 par. 1 privind termenul 

rezonabil.  

Revirimentul jurisprudențial s-a realizat în cursul anului 2000, prin hotărârea Marii Camere, 

pronunțată în cauza Kudla c. Poloniei. În speță, art. 13 a fost interpretat în sensul că generează dreptul 

la un recurs efectiv în fața unei instanțe naționale pentru ca o persoană se să poată plânge de 

nerespectarea garanțiilor prevăzute de art. 6 § 1 CEDO, printre care și aceea de soluționare a cauzelor 

într-un termen rezonabil. În aceste condiții, accesul la o instanță pentru a reclama încălcarea unui 

drept procesual prevăzut de Convenție nu mai trebuie dublată de o prevedere națională care să 

reglementeze respectiva cale de atac. Mai mult, lipsa unei căi de atac specifice pentru reclamarea 

încălcării unui drept procesual prevăzut de Convenție reprezintă o încălcare a art. 13 CEDO.  

Ulterior, în cauza Scordino c. Italiei (nr. 1)15, Marea Cameră a stabilit criteriile pe care trebuie să 

de îndeplinească recursul prevăzut de art. 13 CEDO, pentru a fi unul „efectiv”, în sensul Convenției.  

În primul rând, Curtea a reamintit obligația statelor de a își organiza sistemele judiciare astfel încât 

instanțele naționale să poată soluționa cauzele într-un termen rezonabil. Dacă sistemele naționale sunt 

deficitare în acest sens, statele trebuie să reglementeze două tipuri de remedii: 

 o cale de atac ce are ca scop accelerarea procesului, pentru a îl împiedica să devină excesiv 

de lung; 

 o cale de atac ce are ca scop acordarea unei juste compensații părților, pentru prejudiciile 

cauzate prin încălcarea termenului rezonabil de soluționare a cauzei.  

Remediul acceleratoriu este „eficient”, în sensul Convenției, în măsura în care grăbește 

pronunțarea unei hotărâri definitive în cauză. În privința remediului compensatoriu, Curtea a precizat 

că acesta nu se limitează la acordarea unei despăgubiri bănești. În materie penală, de exemplu, 

reparația poate consta și în reducerea corespunzătoare a pedepsei aplicate inculpatului, când instanța 

constată încălcarea termenului rezonabil. În final, Curtea a reamintit că art. 13 CEDO permite și 

combinarea celor două tipuri de remedii, statele având posibilitatea să reglementeze atât o cale de 

atac care să acceleze procedura, cât și una care să permită acordarea unei compensații pentru 

încălcarea termenului rezonabil.  

b. În materia remediilor acceleratorii, am analizat instituția contestației privind durata 

procesului penal. Prezentarea a vizat compatibilitatea instituției cu standardul Convenției Europene, 

comparația reglementării interne cu remediile acceleratorii din legislațiile unor state europene, 

                                                 
15 Hotărârea Marii Camere din 29 martie 2006, cererea nr. 36813/97, par. 181 – 186.  
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examinarea eficienței instituției, precum și formularea de critici la adresa acesteia, în raport de care 

să putem aprecia propunerile de lege ferenda care se impun.   

În partea finală a secțiunii, am apreciat reglementarea procedurii contestației privind durata 

procesului penal reprezintă un progres pentru legislația română și în același timp o necesitate, urmând 

a observa în continuare dacă prin conținutul său instituția este aptă a asigura participanților la proces 

un mijloc apt a opri încălcarea obligației organelor judiciare de a soluționa cauza într-un termen 

rezonabil în raport de circumstanțele fiecărei cauze.  

În același timp însă nu trebuie pierdute din vedere vulnerabilitățile procedurii, în raport de practica 

deja conturată a Curții Europene, fiind necesară intervenția urgentă a legiuitorului pentru corectarea 

dispozițiilor în privința cărora există un risc crescut de menține încălcări ale art. 6 și 13 privind 

termenul rezonabil. În acest sens, trebuie reamintite concluziile studiului privind inaplicabilitatea 

procedurii în procesele penale începute anterior intrării în vigoare a Codului, inadmisibilitatea 

promovării recursului în accelerare în camera preliminară, precum și imposibilitatea formulării unei 

noi contestații în aceeași fază, în cazul retragerii precedentei, indiferent de data apariției motivelor pe 

care s-ar putea fundamenta noua contestație. 

Totodată, în crearea unui mecanism eficient de accelerare a procedurilor, practica va avea un rol 

deosebit de important, aceasta fiind chemată să asigure aplicarea în practică a remediilor existente la 

nivel teoretic. 

c. Sub aspect compensatoriu, am arătat că legislația română nu prevede un remediu pentru 

încălcarea termenului rezonabil, însă instanțele judecătorești au făcut o aplicare directă a art. 6 parag. 

1 și 13 CEDO în cauzele deduse judecății, pronunțând soluții de admitere a acțiunilor în despăgubirea 

persoanelor cărora le-a fost încălcat dreptul la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. Acest 

remediu jurisprudențial a fost validat de către Curte, prin hotărârile pronunțate în cauzele Brudan c. 

României și Negrea și alții c. României.  

4. a. Al patrulea capitol al lucrării a privit analiza principalelor instituții în materia termenului 

rezonabil de soluționare a cauzelor penale. Cele șase instituții selectate pot fi încadrate în două 

categorii: 

 instituții reglementate în Noul Cod de procedură penală, în scopul de a eficientiza procesul 

penal și a reduce durata de soluționare a cauzelor: renunțarea la urmărirea penală, acordul 

de recunoaștere a vinovăției, judecata în cazul recunoașterii învinuirii și camera 

preliminară; 

 instituții al căror regim juridic a fost modificat în Noul Cod de procedură penală, pentru 

a reduce durata de soluționare a cauzelor: nulitățile și căile de atac.  
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Instituțiile reglementate în Noul Cod de procedură penală au fost amplu analizate, pornind de la 

noile trăsături ale procesului penal de tip mixt în epoca contemporană, reglementările instituțiilor 

similare în dreptul comparat și eventualele precedente legislative din dreptul român, pentru a arăta 

modalitatea în care acestea au fost preluate în noua legislație, precum și a releva principalele critici 

privind eficiența acestora în actualul context intern și internațional.  

Cealaltă categorie de instituții a fost analizată, în primul rând, din perspectivă istorică pentru a 

arăta în ce măsură soluțiile legislative adoptate prin Noul Cod de procedură penală s-au mai regăsit 

în dreptul procesual penal român și care au fost principalele critici ce au dus la modificarea în timp a 

acestora. Am apreciat această metodă ca fiind utilă pentru o examinare completă a eficienței acestora.  

De asemenea, în prima secțiune a acestui capitol, am examinat principiul oportunității, dezvoltat 

în actele normative europene și preluat în Expunerea de motive a Proiectului Noului Cod de procedură 

penală, apreciindu-l a fi principala linie directoare în adoptarea majorității modificărilor legislative 

de la nivelul anului 2010.  

b. Analizând principiul oportunității, am arătat că orientările actuale în materia dreptului 

comparat relevă o tendință de preluare a unor instituții specifice sistemelor de tip anglo-american în 

procedurile penale de drept continental ce au la bază principiile legalității și al aflării adevărului. 

Aparentul succes în gestionarea resurselor necesare realizării justiției penale în statele ce au adoptat 

sistemul anglo-american a justificat demersurile celorlalte state de a renunța la constrângerile impuse 

de principiile legalității și aflării adevărului și a căuta implementarea unor instituții care să presupună, 

pe de o parte, posibilitatea negocierii limitelor angajării răspunderii penale, iar pe de altă parte, 

renunțarea la exercitarea acțiunii penale în situații în care, deși condițiile pentru angajarea răspunderii 

penale ar fi îndeplinite, faptele prezintă o gravitate atât de redusă, încât costurile realizării procesului 

penal ar fi disproporționate. 

Aceste proceduri au la bază principiul oportunității, care stabilește limitele marjei de apreciere a 

procurorului în formularea acuzației, stabilirea conținutului acesteia și negocierea soluției care va fi 

propusă judecătorului în cauză.  

Deși eficiența aplicării principiului oportunității a dus la preluarea acestuia în legislațiile statelor 

europene, implementarea acestuia a variat în funcție de specificul fiecărui sistem. Pentru acest motiv, 

în prima secțiune a capitolului IV am realizat o scurtă prezentare a reformei procesului penal european 

și modalitatea în care s-a realizat preluarea principiului oportunității, iar ulterior am analizat 

implementarea în noua legislație procesual penală română a principiului oportunității și a elementelor 

de justiție negociată. 

c. Prima instituție ce are ca efect reducerea semnificativă a termenului de soluționare a cauzelor 

penale este renunarea la urmărirea penală. Structurată pe modelul „Diversions” din dreptul 
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comparat, procedura implică posibilitatea procurorului de a înceta procesul, întrucât fapta prezintă o 

gravitate redusă și nu se impune tragerea la răspundere penală a făptuitorului.  

În privința celorlalte elemente caracteristice ale procedurilor tip „Diversions” din dreptul 

comparat, observăm că procurorul are competența de a dispune renunțarea la urmărirea penală chiar 

anterior cunoașterii persoanei care răspunde pentru fapta urmărită. Dacă în cauză există suspect sau 

inculpat, procurorul va dispune renunțarea la urmărirea penală fără să aplice sau să propună aplicarea 

unei pedepse. Pentru acest motiv, adoptarea soluției de renunțare la urmărirea penală nu presupune 

acordul suspectului sau al inculpatului și nici nu este aptă a răsturna prezumția de nevinovăție, întrucât 

prin ordonanța de renunțare procurorul nu îl declară pe suspect sau inculpat vinovat de săvârșirea 

infracțiunii urmărite16.  

Utilizându-se procedura renunțării la urmărirea penală, procesul ia sfârșit îndată ce procurorul 

apreciază că nu există interes public pentru efectuarea acestuia. În aceste condiții, dacă nu există 

suspect în cauză, acuzația în materie penală nu a fost încă formulată și nu a început calcularea 

termenului rezonabil de soluționare a cauzei, în accepțiunea art. 6 § 1 CEDO. Dacă făptuitorul a 

dobândit calitatea de suspect sau de inculpat în cauză, termenul de soluționare a cauzei se reduce în 

mod semnificativ, având în vedere că nu mai este parcursă faza judecății, procesul penal încetând 

încă din faza urmăririi penale.  

Pe de altă parte, o critică ce poate fi adusă instituției renunțării la urmărirea penală privește lipsa 

unui termen sau a fixării unui stadiu până la care poate fi dispusă soluția renunțării la urmărirea 

penală. Fiind fundamentată, în principal, pe lipsa de interes în efectuarea procesului penal datorită 

gravității reduse a faptei, renunțarea la urmărirea penală ar trebui dispusă într-un moment procesual 

cât mai apropiat de cel al începerii urmăririi penale sau chiar să aibă valoarea unei soluții de 

neîncepere a urmăririi penale, dacă, din cuprinsul sesizării, ar rezulta că fapta prezintă un pericol 

social scăzut. Tot astfel, dacă procurorul ar aprecia renunțarea întemeiată după evaluarea 

împrejurărilor legate de persoana făptuitorului, ar trebui să dispună această soluție cât mai aproape 

de continuarea urmăririi penale față de suspect, potrivit art. 305 alin. (3) CPP  

Analizând ansamblul reglementării instituției, apreciem că o soluție de renunțare la urmărirea 

penală adoptată într-un stadiu avansat al procesului, cât mai aproape de terminarea urmăririi penale 

sau chiar prin rechizitoriu, ar fi de natură a vătăma drepturile suspectului sau ale inculpatului, din mai 

multe perspective.  

În primul rând, este nejustificată prelungirea procesului penal și menținerea făptuitorului sub 

constrângerile procesuale și sociale subsumate calității sale de suspect sau inculpat, în cazul unor 

                                                 
16 Cu toate acestea, legiuitorul are în vedere caracterul mai favorabil al unei soluții de clasare, întemeiată pe existența 

unui caz de împiedicare a exercitării acțiunii penale, motiv pentru care, a reglementat în cuprinsul art. 318 alin. (15) lit. 

b) CPP, posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a respinge propunerea de conformare a ordonanței de 

renunțare și a dispune clasarea, dacă este incident vreunul din cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) CPP  
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fapte a căror gravitate redusă nu justifică efectuarea procesului penal și pentru care oricum se va 

dispune renunțarea la urmărirea penală.  

În al doilea rând, soluția de renunțare la urmărirea penală presupune constatarea lipsei interesului 

public în efectuarea urmăririi penale și a unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica 

desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin 

săvârșirea infracțiunii. Atât lipsa interesului public în efectuarea urmăririi, cât și disproporția dintre 

cheltuieli presupun că urmărirea penală nu este încă efectuată și nici nu ar mai trebui efectuată. Or, 

după terminarea acesteia sau aproape de terminarea acesteia, în condițiile art. 321 și urm. CPP, este 

greu de justificat în ce măsură nu ar mai exista interes public pentru efectuarea unei urmăriri penale, 

care deja a fost efectuată complet. 

d. O altă procedură care contribuie la reducerea termenului de soluționare a cauzelor penale este 

acordul de recunoaștere a vinovăției. În cadrul acestei proceduri, legiuitorul a optat pentru 

restrângerea principiului aflării adevărului, permițând inculpatului să renunțe în tot sau în parte la 

dreptul său de acces la o instanță, atunci când recunoaște învinuirea ce i se aduce și nu mai consideră 

necesară continuarea urmăririi penale sau efectuarea cercetării judecătorești în cauza sa. 

Acordul de recunoaștere a vinovăției este o procedură specială prin care inculpatul, recunoscând 

săvârșirea faptei pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și acceptând încadrarea juridică 

reținută prin actul de inculpare, stabilește de comun acord cu procurorul, felul și cuantumul pedepsei 

ce urmează a-i fi aplicată, precum și forma de executare a acesteia. Rezultatul negocierilor îmbracă 

forma unui act juridic – acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorul urmând a sesiza instanța 

pentru a încuviința înțelegerea și a pronunța o hotărâre prin care să rezolve latura penală și, în unele 

cazuri, latura civilă a cauzei.  

Cel mai important efect al procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției îl constituie 

reducerea termenului de soluționare a cauzelor penale. În acest sens, s-a pronunțat și Curtea 

Europeană în Cauza Nicolov c. Bulgariei, arătând că acest tip de proceduri are avantaje incontestabile 

pentru acuzat, pentru administrarea justiției și pentru victimă, ducând la rapiditatea determinării 

răspunderii penale și civile a infractorilor.  

Odată cu încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, urmărirea penală este finalizată, cauza 

avansând în faza judecății, care se va realiza în temeiul unei proceduri speciale, abreviate. Dacă 

acordul se admite, hotărârea va fi pusă în executare, iar procesul penal se încheie în mod definitiv. În 

situația respingerii acordului, urmărirea penală se reia, urmând a fi continuată potrivit procedurii 

obișnuite.  

În jurisprudența Curții Europene a fost analizat și efectul acordului de recunoaștere a vinovăției 

când încălcarea termenului rezonabil deja intervenise în procedură. În Cauza Dimitrov și Hamanov 

c. Bulgariei, s-a reținut că încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției pentru a beneficia de o 
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pedeapsă mai redusă, nu este suficient pentru a înlătura calitatea de victimă a reclamanților, dacă 

anterior intervenirii acestuia, art. 6 § 1, fusese deja încălcat, sub aspectul termenului rezonabil.  

Deși acordul de recunoaștere a vinovăției a împiedicat prelungirea nejustificată a termenului de 

soluționare a cauzei și a dus la aplicarea unei pedepse mai reduse decât cea pe care ar fi putut primi-

o dacă dosarul ar fi ajuns în fața instanței de judecată, totuși acesta nu poate conduce la pierderea 

calității de victimă în persoana reclamanților. Simpla împiedicare a prelungirii nejustificate a 

procesului nu poate înlătura încălcarea deja intervenită, iar aplicarea unei pedepse mai ușoare 

reclamanților în considerarea renunțării la dreptul de a avea cauza examinată de o instanță, nu poate 

constitui o reparare echitabilă a încălcării, din moment ce, în conformitate atât cu legislația bulgară, 

cât și cu cea europeană, oricărei persoane care își recunoaște vinovăția i se recunoaște dreptul de a 

primi o pedeapsă mai redusă în comparație cu cea care îi putea fi aplicată în condițiile continuării 

procesului.  

Cu toate acestea, procedura de acordului de recunoaștere a vinovăției poate constitui o reparație 

pentru încălcarea termenului rezonabil, în condițiile în care este aptă a oferi inculpatului, pe lângă 

finalizarea imediată a procesului, o reducere a pedepsei, în următoarele condiții17: 

- autoritățile să recunoască într-un mod neechivoc încălcarea dispozițiilor art. 6 § 1, sub 

aspectul termenului rezonabil; 

- autoritățile să înlăture încălcarea Convenției prin acordarea unei reduceri de pedeapsă 

exclusiv în considerarea încălcării termenului rezonabil; 

- posibilitatea solicitării unei astfel de reduceri, trebuie să fie exprimată în mod clar prin 

regulamente sau printr-o în jurisprudență constantă, astfel încât să fie privită ca un drept la 

îndemâna inculpatului.  

e. Procedura judecății în cazul recunoașterii învinuirii a avut, de asemenea, ca scop reducerea 

termenului de soluționare a cauzelor penale, în procesele în care inculpatul recunoaște învinuirea 

reținută în actul de sesizare a instanței. Cercetarea judecătorească în această procedură are o formă 

specială, abreviată, fiind permisă doar administrarea probei cu înscrisurile încuviințate. Înscrisurile 

pot fi prezentate la termenul la care instanța se pronunță asuprea cererii de judecare în procedura 

recunoașterii învinuirii sau la un termen ulterior, acordat în acest scop.  

În ce privește efectul procedurii asupra încălcării termenului rezonabil deja intervenită în 

procedură, am făcut din nou trimitere la criteriile reținute de Curtea Europeană în Cauza Dimitrov și 

Hamanov c. Bulgariei. Astfel, am arătat că procedura judecății în cazul reunoașterii învinuirii poate 

oferi un remediu echitabil pentru repararea încălcării obligației de a soluționa procesul într-un termen 

rezonabil, dacă instanța oferă inculpatului o reducere a pedepsei, suplimentară celei prevăzută de lege 

                                                 
17 Cauza Dimitrov și Hamanov c. Bulgariei, cererile nr. 48059/06 și 2708/09, hotărârea din 10.05.2011, §128-130.  
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în art. 396 alin. (10) CPP, în considerarea încălcării dreptului său la soluționarea cauzei într-un termen 

rezonabil.  

f. În vederea reducerii duratei de soluționare a cauzelor penale, legiutorul a modificat regimul 

juridic al nulităților, cu privire la termenele de invocare, persoanele sau organele judiciare care pot 

invoca nulitatea, precum și mijloacele procesuale prin care poate fi invocată nulitatea. Sub acest ultim 

aspect, au fost menținute procedura infirmării actelor de urmărire penală nelegal efectuate și cea 

plângerii împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală, iar în faza judecății, căile de atac prin 

intermediul cărora poate fi invocată nulitatea actelor efectuate de către instanță.  

O modificare substanțială a constituit înlocuirea procedurii verificării regularității actului de 

sesizare, potrivit art. 300 CPP 1968, cu procedura camerei preliminare. Prin intermediul acestei 

proceduri, legiuitorul a urmărit eficientizarea controlului judecătoresc al legalității actelor de 

urmărire penală, anterior debutului etapei judecății în primă instanță. S-a urmărit astfel înlăturarea 

uneia dintre cauzele principale ce atrăgeau depășirea duratei rezonabile de soluționare a procesului 

penal, eliminându-se definitiv orice posibilitate de restituire a cauzei la parchet ulterior începerii 

judecății în primă instanță.  

Analiza camerei preliminare s-a relizat prin cercetarea precedentelor legislative în această 

materie, a procedura camerei preliminare și a efectelor adoptării acesteia cu privire la reducerea 

duratei de soluționare a cauzelor penale.  

În finalul secțiunii am arătat că procedura camerei preliminare a fost reglementată pentru a reduce 

durata de soluționare a cauzelor penale, înlăturându-se întârzierile generate de restituirea cauzelor la 

parchet în faza judecății. Cu toate acestea, am identificat o serie de vulnerabilități ale procedurii de 

cameră preliminară care pot duce la prelungirea duratei acestei etape dincolo de termenul de 60 de 

zile reglementat de art. 343 CPP, fără ca legiuitorul să fi prevăzut remedii procesuale eficiente 

pentru accelerarea procedurii.  

Pentru aceste motive, în proiectul de lege pentru modificarea CPP, elaborat de Parlament, sub nr. 

PLX-373/2018, s-a prevăzut abrogarea procedurii de cameră preliminară și înlocuirea acesteia cu 

procedura de „Verificări prealabile la judecata în primă instanță”, prevăzută de art. 3701 – 3705 

C.proc.pen. Analizând propunerile de lege ferenda, am constatat că procedura verificărilor prealabile 

la judecata în primă instanță aduce multiple modificări ce pot eficientiza activitatea de judecată și 

reduce durata de soluționare a procesului penal.  

În primul rând, procedura verificărilor prealabile la judecata în primă instanță permite 

soluționarea fondului cauzei la primul termen de judecată, dacă părțile și persoana vătămată nu au 

formulat cereri și excepții cu privire la regularitatea sesizării sau la efectuarea actelor de urmărire 

penală și nici instanța nu a ridicat din oficiu vreo excepție.  
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În al doilea rând, modificările propuse oferă o soluție și pentru problema schimbării încadrării 

juridice în această etapă, pentru a stabili competența instanței. În temeiul art. 386 alin. (1) CPP, 

schimbarea încadrării juridice poate fi dispusă inclusiv în etapa verificărilor prevăzute la art. 3701 – 

art. 3704. Astfel, dacă instanța constată, în raport de probele administrate în cursul urmăririi penale, 

că încadrarea juridică dată faptei cu care a fost sesizată este greșită, va dispune schimbarea încadrării 

juridice la primul termen de judecată, înainte de efectuarea verificărilor prealabile, urmând a își 

declina competența în favoarea instanței care, potrivit legii, este competentă să judece cauza.  

În al treilea rând, noua procedură oferă remedii specifice pentru accelerarea procedurii, în cazul 

întârzierilor nejustificate. Dacă durata procedurii verificărilor prealabile este excesivă, procurorul, 

părțile și persoana vătămată pot formula contestație privind durata procesului penal, în temeiul 

dispozițiilor art. 4881 – 4888 CPP  

Pe de altă parte, o problemă care a rămâne actuală și în procedura verificărilor prealabile la 

judecata în primă instanță este cea a examinării legalității probelor administrate în cursul urmăririi 

penale. Pentru a pune în aplicare decizia Curții Constituționale nr. 802/2017, în noua procedură 

legiuitorul a prevăzut expres că cererile și excepțiile invocate sau ridicate din oficiu vor fi soluționate 

de către instanță pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul de urmărire penală și a oricăror alte 

mijloace de probă încuviințate. De asemenea, nulitatea actelor prin care au fost dispuse, autorizate 

sau administrate probele în cursul urmăririi penal poate fi invocată în cursul judecății, indiferent de 

soluția pronunțată în cursul verificării prealabile.  

În aceste condiții, noua procedură nu înlătură riscul dublării cercetării judecătorești, care există 

în actuala procedură de cameră preliminară. Mai mult, dacă legiuitorul permite invocarea nulității în 

cursul judecății, indiferent de soluția pronunțată în procedura verificărilor prealabile, demersurile 

procesuale pentru a examina legalitatea administrării probelor în acest stadiu devin inutile, prelungind 

în mod nejustificat durata procesului penal.  

Conchizând asupra celor evocate anterior, am apreciat că noua procedură de „Verificări 

prealabile la judecata în primă instanță”, prevăzută de art. 3701 – 3705 din propunerea de modificare 

a Codului de procedură penală, aduce o serie de corecții necesare etapei camerei preliminare. Deși 

am arătat că reglementările propuse prezintă anumite deficiențe, adoptarea acestora va eficientiza 

activitatea de verificare a legalității sesizării și a efectuării urmăririi penale, reducând în final 

termenul rezonabil de soluționare a cauzelor. 

g. În vederea reducerii duratei de soluționare a cauzelor penale, legiutorul a adus o serie de 

modificări importante și regimului juridic al căilor de atac.  

În privința căilor ordinare de atac, NCPP introduce o modificare deosebit de importantă, 

renunțând la sistemul triplului grad de jurisdicție, cu două căi ordinare de atac – apelul și recursul. 

Astfel, funcționalitatea recursului a fost preluată de către apel, care reprezintă calea ordinară de atac 
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exercitabilă împotriva oricărei sentințe prin care prima instanță rezolvă acțiunea penală și acțiunea 

civilă în cauză. Odată cu judecarea apelului, hotărârea primei instanțe rămâne definitivă și este pusă 

în executare, participanții în proces nemaiavând la dispoziție nicio altă cale ordinară de atac împotriva 

hotărârii penale.  

Opțiunea legiuitorului, de renunțare la calea ordinară de atac a recursului, a fost motivată de 

nevoia reglementării unui proces penal care să asigure soluționarea cauzelor cu celeritate și 

respectarea termenului rezonabil în proces.  

Împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră 

preliminară sau a celor prin care instanța de judecată rezolvă chestiuni adiacente fondului cauzei, 

poate fi exercitată calea ordinară de atac a contestației, prevăzută de art. 4251 CPP 

În materia căilor extraordinare de atac, în Codul menține contestația în anulare și revizuirea, 

alături de care reglementează recursul în casație și redeschiderea procesului penal în cazul judecării 

în lipsa persoanei condamnate.  

Sub aspectul termenului rezonabil, reamintim că perioada relevantă pentru calcularea duratei 

procesului se finalizează la data pronunțării hotărârii prin care este soluționată ultima cale 

ordinară de atac.  

De asemenea, Curtea a arătat că hotărârea asupra temeiniciei acuzației în materie penală trebuie 

să soluționeze în mod definitiv procesul penal pentru a constitui momentul final al perioadei 

relevante în calcularea termenului rezonabil. Dacă instanța de apel, admițând calea de atac, dispune 

casarea sau desființarea hotărârii și trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe, durata procedurii 

de rejudecare va intra în calculul termenului rezonabil al procedurii18. În privința căilor extraordinare 

de atac, Curtea a considerat că hotărârea definitivă este aptă a finaliza procesul penal, chiar dacă 

instanța învestită cu soluționarea căii extraordinare de atac are competența de a dispune rejucarea în 

cazul admiterii cererii19. Însă procedura în fața instanței învestită cu soluționarea căii extraordinare 

de atac trebuie să respecte exigențele termenului rezonabil20, iar, în situația în care cererea este 

admisă, iar în cauză se dispune rejudecarea, perioada de timp în care are loc rejudecarea se va adăuga 

la cea inițială, pentru calcularea termenului rezonabil în care a fost pronunțată hotărârea asupra 

temeiniciei acuzației în materie penală formulată împotriva inculpatului.  

În raport de criteriile arătate, constatăm că opțiunea legiuitorului de a renunța la cea de-a doua 

cale ordinară de atac are ca efect reducerea termenului de soluționare a cauzelor penale. De 

asemenea, pentru a spori garanțiile dreptului la apărare, legea nouă atribuie competența de a judeca 

apelurile cel puțin curții de apel, chiar dacă hotărârea atacată a fost pronunțată de judecătorie.  

                                                 
18 Cauza I.A. c. Franței, Hotărârea din 23 septembrie 1998, cererea nr. 28213/95, par. 115.  
19 S. Trechsel, op. cit., pag. 141. Cauza Metzger c. Germaniei, hotărârea din 31 mai 2001, cererea nr. 37591/97, par. 

34.  
20 Cauza Gast și Pop c. Germaniei, hotărârea din 25 februarie 2000, cererea nr. 29357/95, par. 75.  
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Pe de altă parte, renunțând la calea ordinară de atac a recursului, concomitent cu reducerea 

semnificativă a cazurilor pentru care se poate formula recursul în casație, legea nouă a limitat rolul 

Înalta Curți de Casație și Justiție de a asigura unificarea practicii la nivelul întregii țări. În vechea 

reglementare, hotărârile pronunțate în primă instanță de către tribunale și curțile de apel puteau fi 

atacate cu recurs la Înalta Curți de Casație și Justiție pentru greșita interpretare și aplicare a legii. În 

acest fel, instanța supremă era competentă a soluția orice problemă de drept material sau procesual 

ivită cu ocazia judecății în primă instanță sau în apel a cauzelor aflate pe rolul tribunalelor sau a 

curților de apel, reușind astfel să asigure o interpretare unitară a legislației penale. Prin noua 

reglementare a recursului în casație, deși formal legiuitorul urmărește să atribuie în continuare Înaltei 

Curți de Casație și Justiție rolul de a asigura unificarea practicii la nivelul țării, prin cele 5 motive de 

casare menținute în Cod, limitează server acest rol al instanței supreme, care, în fapt, păstrează 

competența de a soluționa un număr foarte redus de cauze, respectiv de a tranșa un număr redus de 

probleme de drept material sau procesual ivite în practica instanțelor de pe teritoriul țării.  

Astfel, apreciem că, deși cantitativ garanțiile asigurării dreptului la un proces echitabil sporesc, 

reducându-se durata în care procesul este soluționat definitiv, la nivel calitativ acest standard este mai 

redus, inculpații ale căror cauze sunt judecate în primă instanță de către tribunale pierzând accesul la 

un grad de jurisdicție, care le asigura, în plus, și o ultimă judecată la nivelul Înaltei Curți de Casație 

și Justiție.  

3. PROPUNERI DE LEGE FERENDA. CONCLUZII. 

a. În materia remediilor acceleratorii, am arătat că reglementarea contestației privind durata 

procesului penal a reprezentat o necesitate în dreptul procesual penal român, legiuitorul urmărind a 

asigura participanților la proces un mijloc apt a opri încălcarea obligației organelor judiciare de a 

soluționa cauza într-un termen rezonabil în raport de circumstanțele fiecărei cauze.  

Cu toate acestea, în cadrul Secțiunii 7 a Capitolului III din prezenta lucrare am arătat criticile ce 

pot fi aduse acestei proceduri, pentru a asigura realizarea deplină a scopului reglementării acesteia. 

Astfel, extinderea domeniului de aplicare al contestației privind durata procesului penal la camera 

preliminară, înlăturarea imposibilității reiterării contestației în faza procesuală în care a fost retrasă 

dacă apar noi motive, ulterioare celor care au fundamentat contestația anterior retrasă și reglementarea 

competenței judecătorului de a lua măsurile procesuale necesare înlăturării cauzei care a dus la 

tergiversarea urmăririi penale sau a judecății, ar spori eficiența acestui mijloc procesual, asigurând 

accelerarea procesului penal temporizat prin întârzierile nejustificate ale organelor judiciare.  

b. Sub aspect compensatoriu, am apreciat utilitatea unei reglementări exprese a remediilor 

pentru încălcarea termenului rezonabil de soluționare a cauzelor penale. Cea mai eficientă modalitate 

ar putea fi instituirea unei proceduri speciale, urmând modelul Procedurii reparării pagubei 
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materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate 

ori în alte cazuri, prevăzută în Capitulul VI al Titlului IV din Codul de procedură penală.  

Astfel, persoanelor cărora li s-a încălcat dreptul de soluționare a cauzei într-un termen rezonabil 

ar putea avea deschisă o acțiune în despăgubiri, într-un regim similar celui reglementat în art. 541 

C.proc.pen., exercitabilă într-un termen de 6 luni sau un an, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

instanței de judecată, împotriva statului român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice. 

Constatarea încălcării termenului rezonabil ar trebui constată de către instanța civilă sau penală, având 

în vedere criteriile prevăzute la art. 4885 alin. (2) C.proc.pen., prevăzute în materia contestației privind 

durata procesului penal.  

Repararea pagubei ar trebui realizată prin plata unei sume de bani, al cărei cuantum să se raporteze 

la valoarea prejudiciilor oferite de Curtea Europeană în cauze similare, precum și la un barem stabilit 

de legiuitor, prin acte de legislație secundară, revizuibile constant, în funcție de schimbarea condițiilor 

sociale din România.  

Deși Curtea Europeană a reținut în cauzele Brudan și Negrea că remediile compensatorii stabilite 

pe cale jurisprudențială sunt suficiente și previzibile pentru atingerea scopului art. 13 C.E.D.O., 

apreciem că reglementarea expresă a unei acțiuni judiciare compensatorii, ar consolida drepturile 

persoanelor ale căror termen rezonabil de soluționare a cauzei a fost încălcat, întărind astfel garanțiile 

prevăzute de Convenție. 

c. În privința renunțării la urmărirea penală, recomandăm reglementarea expresă a stadiului 

până la care poate fi dispusă această soluție în cursul procesului. Așa cum am arătat, fiind întemeiată 

pe lipsa de interes în efectuarea procesului penal datorită gravității reduse a faptei, renunțarea la 

urmărirea penală ar trebui dispusă într-un moment procesual cât mai apropiat de cel al începerii 

urmăririi penale in rem sau in personam, sau chiar să aibă valoarea unei soluții de neîncepere a 

urmăririi penale, dacă, din cuprinsul sesizării, ar rezulta că fapta prezintă un pericol social scăzut.  

De asemenea, similar procedurilor de „diversions” din dreptul comparat, legiuitorul ar trebui să 

condiționeze renunțarea la urmărirea penală dispusă față de suspect sau inculpat, de repararea 

prejudiciului cauzat persoanei vătămate prin infracțiune, dacă aceasta solicită repararea în natură sau 

prin echivalent. Mai mult, pentru realizarea scopului instituției, legiuitorul ar putea modifica 

dispozițiile art. 335 alin. (3) C.proc.pen., pentru ca redeschiderea urmăririi penale să poată fi dispusă 

și în cazurile în care, într-un termen fix, ulterior renunțării la urmărirea penală, suspectul sau 

inculpatul a săvârșit o nouă infracțiune intenționată sau praeterintenționată.  

d. În materia acordului de recunoaștere a vinovăției, apreciem că legiuitorul poate prelua mai 

multe elemente ale procedurilor de tip „plea bargain”, limitând mai mult principiile legalității și 

aflării adevărului, pentru a permite procurorului negocierea cu inculpatul a încadrării juridice date 



19 

 

faptei, ce face obiectul acordului. De asemenea, legiuitorul a putea prevedea un cuantum mai mare al 

reducerii limitelor de pedeapsă în cazul încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, comparativ 

cu procedura judecății în cazul recunoașterii învinuirii.  

Aceste măsuri ar extinde în practică domeniul de aplicare al procedurii acordului de recunoaștere 

a vinovăției, degrevând instanțele judecătorești și oferind inculpaților o compensație mai mare pentru 

importanța drepturilor procesuale la care au renunțat prin încheierea acordului.  

Totodată, legiuitorul ar trebui să reglementeze cu o mai mare precizie motivele pentru care 

instanța poate respinge acordul de recunoaștere a vinovăției, față de natura imprecisă a noțiunilor 

utilizate în prezentul Cod, respectiv „soluția cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror 

și inculpat este nelegală sau nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunii sau 

periculozitatea infractorului”.  

e. Cu privire la procedura de cameră preliminară, apreciem că, într-o viitoare reglementare, 

legiuitorul ar trebui să introducă dispoziții privind posibilitatea schimbării încadrării juridice în 

această etapă și să reglementeze într-un mod previzibil, în acord cu jurisprudența Curții 

Constituționale, noțiunile de legalitate și regularitate a actului de sesizare, stabilind în mod 

corespunzător obiectul verificărilor judecătorului de cameră preliminară.  

Totodată, apreciem că legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale ar trebui 

verificată direct în cursul judecății, pentru a evita efectuarea unei noi cercetări judecătorești în camera 

preliminară, conform deciziei Curții Constituționale nr. 802/2017.  

Mai mult, apreciem că propunerea legislativă ce au făcut obiectul Proiectului de lege nr. PLX-

373/2018, aduce o serie de corecții necesare etapei camerei preliminare, adoptarea acesteia va 

eficientiza activitatea de verificare a legalității sesizării și a efectuării urmăririi penale, reducând în 

final termenul rezonabil de soluționare a cauzelor. 

f. În concluzie, prin dispozițiile Noului Cod de procedură penală, au fost luate o serie de măsuri 

necesare reducerii termenului de soluționare a cauzelor în procesul penal. Aceasta nu înseamnă însă 

că textele nu pot fi perfecționate, iar o intervenție a legiuitorului, măcar sub unele aspecte învederate 

de noi mai sus, ar duce cu certitudine la o protecție mult mai bună a garanțiilor dreptului la un proces 

echitabil.  

 

 

 

 

 

 


