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Lucrarea tratează instituţia urmăririi penale,pe de o parte,  în întregul său,urmărind 

parcursul procesual derulat între momentul sesizării organelor judiciare şi terminarea 

acesteia, prin soluţia dispusă de procuror,iar pe de altă parte,din perspectivă istorică şi de 

drept comparat. 

Capitolul I al tezei se referă la  aspecte introductive privind urmărirea penală - 

noţiune, obiect, trăsături, consideraţii terminologice, precum şi la istoricul acestei instituţii, 

de la Codul de procedură penală din 1865 până la cel actual. 

Necesitatea luptei contra manifestărilor infracţionale din societate a determinat 

realizarea reprimării acestora în anumite forme şi tipare juridice, reglementate minuţios în 

normele penale sau de procedură penală. 

Atragerea  răspunderii penale a celor ce au săvârşit infracţiuni se realizează în 

cadrul procesului penal, însă din această caracteristică, de instrument prin care se 

realizează această angrenare a răspunderii penale, decurge şi necesitatea de a constitui un 

mijloc eficient prin care, persoanele învinuite pe nedrept, să se poată apăra şi să-şi poată 

dovedi nevinovăţia. 

Multitudinea şi complexitatea activităţilor ce se desfăşoară şi realizează în cadrul 

procesului penal au impus o divizare a acestora, fără să afecteze unitatea întregului, 

ajungându-se astfel la împărţirea în faze a procesului penal. 

Împărţirea procesului penal,ca şi structură, în mai multe faze, a apărut în legislaţiile 

moderne, fiind însă consemnate şi reglementări în istoria procesului penal, din care lipseşte 

o asemenea structură. De exemplu, activitatea premergătoare judecăţii lipsea în „forma 

acuzatorială” a procesului penal, rezolvarea cauzei fiind făcută aproape în întregime în 

şedinţa de judecată,.  

Primele forme ale urmăririi penale, ca etapă de sine stătătoare a procesului penal, 

apar în secolul al XIII-lea, în Europa Apuseană ,când s-a profilat aşa numita „investigaţie” 

sau „anchetă”. 

Din punct de vedere calitativ, gruparea activităţilor procesuale în cadrul unei faze 

trebuie făcută astfel încât să corespundă necesităţilor rezolvării sarcinilor şi obiectivelor 

impuse de desfăşurarea procesuală din faza respectivă. 

Ca o consecinţă a acestei divizări a procesului penal, sarcinile şi măsurile fiind 

diferenţiate în raport cu fazele acestuia, a apărut necesitatea diversificării organelor 

judiciare care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui proces. 

Pentru a descoperi autorul unei infracţiuni, a-l identifica şi administra probe  în 

vederea trimiterii în judecată, este necesar ca înaintea judecăţii, să fie o fază procesuală 

premergătoare acesteia, etapă consacrată ca  „urmărirea penală”. 

Lămurirea cauzei penale din punctul de vedere al stării de fapt şi al autorilor 

infracţiunii, presupune stabilirea adevărului cu privire la toate aspectele comiterii acesteia, 

în scopul cunoaşterii întregii activităţi infracţionale , corect şi complet stabilită. 

Urmărirea penală, ca etapă distinctă a procesului penal- şi funcţie judiciară, este 

activitatea exercitată  de organele de urmărire penală, de strângere a probelor cu privire la 

săvârşirea unei infracţiuni, de analiză şi interpretare a acestora, pentru descoperirea, 

identificarea şi stabilirea răspunderii penale a infractorilor, finalizată cu decizia trimiterii 

sau netrimiterii în judecată. 

Activitatea menţionată, de strângere a probelor cu privire la săvârşirea 

infracţiunilor, la stabilirea persoanelor care le-au comis şi la antrenarea răspunderii penale 

a acestora, constituie obiectul urmăririi penale, reglementat expres de art.285 C.pr.pen. 

Particularităţile acestei funcţii judiciare îi conferă şi trăsături sau caractere 

specifice, care fie sunt reglementate expres de legiuitor-caracterul nepublic, fie sunt 

recunoscute de doctrină – caracterul preponderent scris sau cel al necontradicţionalităţii.  



În ceea ce priveşte caracterul nepublic al urmăririi penale, înţelegând prin 

publicitate în procesul penal prezenţa oricărei persoanei, care nu este participant, sub nici o 

formă, în cadrul acestuia, condiţiile în care se desfăşoară cercetarea – de regulă, în biroul 

organului de urmărire penală – exclud atributul publicităţii. 

Caracterul nepublic al urmăririi penale nu înseamnă că aceasta este secretă,ci doar 

că nu există publicitatea specifică judecăţii,deoarece martorii şi martorii 

asistenţi,experţii,persoanele cercetate, avocaţii, etc., au cunoştinţă,mai mult sau mai 

puţin,de materialul de urmărire penală. 

Caracterul contradictoriu din faza de judecată, presupunând cunoaşterea de către 

persoanele implicate în procesul penal a activităţilor efectuate de către ceilalţi participanţi, 

pentru a le putea contracara, nu se regăseşte decât parţial în cadrul urmăririi penale, urmare 

a condiţiilor specifice în care se desfăşoară aceasta, dar şi a complexităţii activităţii 

procurorului, care susţine învinuirea, administrează probe în acuzare sau în favoarea 

învinuitului ori inculpatului şi hotărăşte cu privire la soluţia finală. 

Există totuşi o limitare şi a acestei trăsături,urmărirea penală nefiind 

necontradictorie în totalitate,deoarece în desfăşurarea sa ,în baza rolului activ al organelor 

de cercetare, apar şi elemente de contradictorialitate. 

Acelaşi mod de evaluare a unor fapte diferite, raportat la opinia şi evaluarea juridică 

a acestora faţă de o anumită realitate (adevărul judiciar), poate duce la consecinţe juridice 

diferite. În acest context, este firesc ca principiul contradictorialităţii, în cursul urmăririi 

penale, să nu se manifeste tot atât de plenar ca în timpul cercetării judecătoreşti, 

desfăşurată în faţa instanţei. 

Întrucât actele de urmărire penală, de regulă, nu sunt şi nu pot fi cunoscute de 

subiecţii procesuali sau instanţă, este necesar ca acestea să fie consemnate în scris, pentru 

ca în cursul judecăţii să poată fi analizate şi, eventual, combătute sau contestate, fie în 

conţinut, fie în formă. 

De asemenea, actele organelor de cercetare penală sau ale procurorului, prin care se 

dispune cu privire la toate activităţile procesuale sau procedurale, se întocmesc întotdeauna 

în formă scrisă, actul procedural fiind ordonanţa, în actuala reglementare a procedurii 

penale nemaifiind regăsită rezoluţia motivată. 

O parte din actele procesuale sunt însă administrate oral – 

declaraţii,confruntări,denunţuri sau plângeri orale – consemnarea acestora fiind făcută în 

formă scrisă, prin actele procedurale corespunzătoare, calificarea urmăririi penale ca fiind 

preponderent scrisă fiind inexactă. 

Între aceste trăsături sau caractere ale urmăririi penale există însă şi o anumită 

intercondiţionare, lipsa unei publicităţi de genul celei atribuite instanţei determinând lipsa 

de contradictorialitate, aşa cum ea se manifestă în cursul judecăţii,amândouă impunând 

forma preponderent scrisă a acestei etape. 

Noţiunea de ,,urmărire” în vocabularul juridic, are o vechime foarte mare, fiind 

folosită de la primele legiferări din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în materie 

penală şi procesual penală, preluată din limba franceză, unde era folosită cu acelaşi sens 

larg, ca şi în limba română, cu posibilităţi largi de aplicare în terminologia procedurilor 

judiciare, în legislaţia franceză termenul fiind folosit încă de la legiferarea napoleoniană, 

întâlnit în Codul de procedură penală din anul 1808. 

Ca şi conţinut, urmărirea nu însemna investigaţie (cercetarea faptelor şi a 

făptuitorilor), ci punerea în mişcare a unei instituţii judiciare prin intermediul căreia se 

ajungea la responsabilizarea penală a unei persoane inculpate. Mai precis, în „Codul de 

procedură penală din anul 1936” apare precizarea că prin urmărire se înţelege punerea în 

mişcare a acţiunii penale şi exercitarea ei, dar nu şi rezolvarea acesteia, principiu care se 

regăseşte în majoritatea reglementărilor procesual penale din multe alte coduri. 



După schimbările politice intervenite după 23 august 1944, mai exact după căderea 

monarhiei şi instaurarea aşa-zisului regim de democraţie populară, şi în domeniul juridic, 

ca în întreaga societate, se impunea, din ce în ce mai mult ,,lumina care venea de la 

răsărit”. 

În consecinţă această influenţă s-a manifestat prin preluarea din legislaţia sovietică 

a anumitor reglementări de procedură penală (uneori instituţii identice, în limbaj juridic şi 

conţinut), precum şi preluarea unor lucrări ştiinţifice de specialitate din teoria dreptului. 

Această situaţie a avut ca efect inexistenţa în literatura juridică din domeniul procedurii 

penale, timp de circa 15 ani, a unor lucrări de specialitate, destinate profesioniştilor 

dreptului sau studenţilor, viitori jurişti. 

De exemplu,din cele trei facultăţi de drept existente în perioada respectivă în 

Republica Populară Română (Bucureşti, Cluj şi Iaşi), în niciuna nu exista un manual 

universitar de procedură penală, primul fiind publicat abia în 1963. 

Primele reglementări moderne cu privire la această fază a procesului penal le 

regăsim în Codul de procedură penală adoptat în cadrul reformelor legislative ale 

Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cod care se aplica,  până în anul 1919, doar în Vechiul 

regat şi în Basarabia. 

Şi după Marea Unire din 1918, pe teritoriul României a continuat o perioadă de 

tranziţie, în materia procedurii penale, în provinciile alipite rămânând în vigoare legile 

aplicabile, respectiv Codul ungar de procedură penală din anul 1896, în Ardeal, şi  Codul 

austriac de procedură penală din anul 1873, în Bucovina. 

Cele două coduri aveau la bază principiul „acuzaţiunii”, cu consecinţa separării 

funcţiilor judecătoreşti, ale acuzaţiunii şi apărării, iniţiativa urmăririi penale, precum şi 

continuarea acesteia, aparţinând exclusiv Ministerului Public.  Un alt principiu care 

guverna codurile respective era cel al egalităţii părţilor,acuzatorul şi acuzatul fiind părţi cu 

drepturi egale. Parchetul nu efectua acte de cercetare,acestea fiind făcute de către poliţie, 

judecătoriile de ocoale şi judecătorul de instrucţie. 

În Ardeal şi Bucovina, dispoziţiile din codul românesc au fost extinse începând cu 

01.09.1925, prin Legea de organizare judecătorească din  25.06.1924, iar în Basarabia 

această unificare s-a făcut prin decretele – legi din 4 şi 27.05.1919. 

Având ca izvor principal Codul francez de instrucţie criminală din 1808 – care a 

consacrat pentru prima dată principiile în materie, abandonat însă ulterior  de codificările 

europene,Codul de procedură penală a fost elaborat şi a intrat în vigoare odată cu Codul 

penal, la 1 mai 1865, şi cuprindea dispoziţii preliminarii, referiri privind poliţia judiciară şi 

judecata.  

Pe lângă amintitul Cod de instrucţie criminală francez din 1808, principalele surse 

de inspiraţie pentru legislatorii lui Cuza au fost legiuirile romaneşti anterioare şi doctrina 

juridica a vremii. 

Codul în cauză prevedea că procesul penal cuprindea două faze,prima fază, cea 

premergătoare judecaţii, având ca obiective descoperirea, urmărirea şi instrucţia 

infractorilor. 

Urmărirea penală, în sensul actual al sintagmei, cumula de fapt faza de căutare şi 

descoperire a infractorilor, în care se constatau natura, circumstanţele, timpul şi locul 

delictului, urmărirea - punerea în mişcare a acţiunii penale, urmată de sesizarea „justiţiei 

represive”, şi instrucţia, care presupunea adunarea probelor şi hotărârea dacă „afacerea” 

urma să fie trimisă instanţei de judecată. 

Erau reglementate atribuţiile persoanelor investite de stat cu descoperirea şi 

urmărirea faptelor considerate infracţiuni, cu strângerea probelor şi trimiterea făptuitorilor 

în judecată.  



Competenţa în prima etapă era a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară, care nu 

trebuie confundaţi cu cei de poliţie administrativă deoarece, chiar dacă uneori o singură 

persoană putea avea ambele calităţi, în timp ce rolul poliţiei administrative era să prevină 

infracţiunile (poliţie preventivă), poliţia judiciară intervenea după ce acestea erau 

comise, având ca atribuţii identificarea făptuitorilor şi strângerea de probe împotriva 

acestora (poliţie represivă). 

Procurorul şi judecătorul de instrucţie, competenţi cu urmărirea, respectiv cu 

instrucţia, aveau şi dreptul de a efectua acte de cercetare şi descoperire a infracţiunilor. 

Această prerogativă rămânea însă pur formală, doar în teorie, în practică desemnându-se cu 

instrumentarea  acestei etape poliţia sau jandarmeria. 

În doctrină se atrăgea atenţia că, în interesul libertăţilor cetăţeneşti, era indicat ca 

legiuitorul să ia acest drept procurorului şi judecătorului de instrucţie, existând temerea că 

judecata va fi afectată dacă „se fuzionează ofiţerul de poliţie judiciară cu urmăritorul sau 

instructorul”. 

O altă consecinţă negativă, prin posibilitatea de a efectua ambele atribuţii, era că 

judecătorul de instrucţie, ca ofiţer de poliţie judiciară, devenea (în această calitate) 

subordonat Ministerului Public, fiind de neacceptat ca un organ de jurisdicţie  să fie 

subordonat, chiar numai sub acest aspect, acestui minister, în condiţiile în care procurorul, 

cu rol de parte în procesul penal, avea, „în mai mic grad, dacă nu pasiunea, cel puţin 

pornirea şi apucăturile unei părţi litigante”. 

Aceste consecinţe erau şi mai grave în cazul judecătorilor de ocol rurali care, fiind 

şi ofiţeri de poliţie judiciară, cumulau cele trei atribuţii – descoperire, urmărire şi instruire 

– revenindu-le şi judecarea în fond a pricinii, de multe ori în primă şi ultimă instanţă. 

 După ce prima (descoperirea infracţiunii), din cele patru etape ale tragerii la 

răspundere penală, efectuată de poliţia judiciară, s-a epuizat, venea rândul procurorului să 

continue „activitatea represivă”, fază care preceda instrucţia prealabilă, fără a se confunda 

cu ea. 

Urmărirea, atribut al Ministerului Public, ca putere executivă, era considerată 

manifestarea de voinţă prin care puterea publică, în realizarea scopului de a fi pedepsite 

persoanele care încălcau legea penală, presupunea punerea în mişcare a acţiunii penale, 

urmată de sesizarea „justiţiei represive”, cerându-i să aplice sancţiunile cuvenite, dacă 

învinuirea va fi apreciată ca temeinică. 

Şi partea vătămată avea însă această prerogativă (a acţiunii penale), fie prin 

sesizarea directă a instanţei, fie prin plângere la judecătorul de instrucţie şi constituirea ca 

parte civilă. 

În mod excepţional, promovarea acţiunii penale revenea chiar organelor 

judecătoreşti, investite astfel cu un atribut care excede acestei puteri, dar Ministerul Public 

avea însă obligaţia să-şi însuşească plângerea, în primul caz, sau urmărirea, în cel de-al 

doilea, şi să facă toate actele necesare desfăşurării acesteia, ca şi cum s-ar fi sesizat din 

oficiu. 

În esenţă, prin urmărire se înţelegea punerea în mişcare a acţiunii penale şi 

sesizarea instanţei de judecată, acte după care devenea irevocabilă, Ministerul Public 

nemaiputând lua nici o măsură. 

Instrucţia se efectua de un judecător al tribunalului, special însărcinat cu această 

atribuţie, care se numea judecător de instrucţie şi funcţiona la fiecare tribunal, iar la 

tribunalele cu mai multe secţii, câte unul la fiecare secţie. 

Legea le conferea şi judecătorilor de ocoale atribuţii de judecător de instrucţie, în 

ceea ce priveşte infracţiunile comise în raza lor de competenţă şi pentru care erau  

competenţi material, situaţie în care  aveau aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi judecătorii 

de instrucţie titulari, iar instrucţiunea prealabilă  urma aceeaşi procedură stabilită de lege.  



Instrucţia unei cauze penale debuta cu învestirea judecătorului de instrucţie, acesta 

neputându-se învesti singur,iar derularea propriu-zisă continua cu adunarea probelor, cu 

aplicarea măsurilor privative de libertate şi a altor măsuri,finalizându-se cu  emiterea 

ordonanţei definitive. 

Învestirea judecătorului de instrucţie se făcea pe baza unui rechizitoriu introductiv 

al procurorului, care deschidea acţiunea penală, pe baza dovezilor strânse de poliţia 

judiciară, uneori cercetările fiind completate de judecător. 

În activitatea de instruire a cauzei, judecătorul avea dreptul să facă cercetări la faţa 

locului, percheziţii, confiscări, să dispună expertize şi să asculte martorii sau autorii 

infracţiunii,sau să dispună arestarea acestora. 

Actele prin care judecătorul dădea dispoziţii sau lua anumite măsuri se numeau 

ordonanţe, fie că erau luate în timpul instrucţiei, cu ocazia administrării probelor, fie că se 

dădeau la sfârşitul acesteia. 

După terminarea instrucţiei, etapă în care judecătorul a administrat probatoriul, 

acesta hotăra dacă persoana cercetată, bănuită că a săvârşit o infracţiune urma să fie trimisă 

sau nu în judecată, şi trimitea dosarul procurorului, pentru emiterea rechizitoriului 

definitiv, sau declara că nu este caz de urmărire şi dădea ordonanţă în acest sens. 

După Unirea din 1918, normele de procedură penală au fost extinse în Basarabia, în 

1918, şi în Ardeal şi Bucovina, în 1925, încercându-se unificarea  acestora, perioadă de 

tranziţie care a durat până la adoptarea  Codului de procedură penală din 1936, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 19.03.1936. 

Din acest moment,procesul penal era structurat în patru faze distincte: 

1. Primele cercetări (faza poliţienească sau informativă); 

2. Urmărirea; 

3. Instrucţia prealabilă sau preparatorie; 

4. Judecata. 

Fiecare dintre aceste faze  avea funcţiuni şi finalităţi specifice, fiind îndeplinite de 

către autorităţile competente şi uneori de către particulari, primele trei având relevanţă 

pentru tema tratată în lucrare. 

Primele cercetări aveau ca obiect descoperirea infracţiunilor şi a infractorilor şi 

strângerea dovezilor pentru deschiderea acţiunii penale. În această fază nu se efectuau 

cercetări aprofundate, fiind suficient ca din examinarea sumară (însă nu superficială) a 

dovezilor, să rezulte probabilitatea vinovăţiei persoanelor cercetate. 

După primirea denunţurilor sau plângerilor referitoare la crimele şi delictele comise 

în circumscripţia sa, ofiţerul de poliţie judiciară îl încunoştinţa, de îndată, pe procurorul 

tribunalului, începea cercetările şi lua măsuri pentru ca infractorii să nu se ascundă sau să 

dispară, precum şi pentru păstrarea intactă a urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a 

altor obiecte probatorii. 

Tot poliţia judiciară efectua primele cercetări din ordinul judecătorului de pace, 

care nu putea face personal nici un act de cercetare, urmărire sau instrucţie prealabilă, 

pentru infracţiunile de competenţa acestuia. 

 Urmărirea era a doua fază a procesului penal şi însemna „ punerea în mişcare, 

intentarea sau promovarea acţiunii penale”, investind astfel pe judecătorul de instrucţie sau 

instanţa de judecată. 

Ca şi acum, acţiunea penală se exercita de Ministerul Public, punându-se în mişcare 

din oficiu, când nu era necesară o plângere sau o autorizare prealabilă.  

În anumite cazuri şi condiţii, prevăzute de lege, acţiunea penală mai putea fi pusă în 

mişcare şi susţinută de partea vătămată, de unele autorităţi, precum şi de persoanele 

juridice autorizate în acest scop (art.3). 

http://lege5.ro/Gratuit/g42doojq/codul-de-procedura-penala-din-1936
http://lege5.ro/MonitorOficial/mongezdemrvgi/monitorul-oficial-partea-i-nr-66-19-03-1936


În consecinţă, titularul acestei activităţi era parchetul de pe lângă tribunal care, după 

primirea actelor privitoare la primele cercetări, sau pe baza actelor de primă cercetare 

efectuate, proceda în funcţie de obiectul cauzei cercetate. 

În toate cazurile de urmărire, Ministerul Public întocmea rechizitoriul (actul prin 

care învinuiţii erau trimişi în judecată în faţa instanţei de instrucţie sau de fond), în care se 

preciza fapta urmărită şi numele persoanelor considerate vinovate, calificarea juridică a 

faptei şi textele de lege pe care s-a întemeiat urmărirea, cu indicarea martorilor ce urmau să 

fie audiaţi (când cauza era trimisă instanţei de judecată), sau cu privire la persoanele a 

căror arestare se considera a fi necesară. 

Spre deosebire de aceste situaţii, dacă fapta nu se dovedea a fi ori nu întrunea 

elementele unei infracţiuni, sau acţiunea penală nu putea fi promovată, Ministerul Public 

dispunea clasarea motivată a cauzei. 

Rolul instrucţiei era acela de a descoperi şi constata probele şi indiciile, în caz de 

crime ori delicte mai grave, sau când autorii faptelor nu erau cunoscuţi, în urma efectuării 

acesteia stabilindu-se dacă este cazul ca inculpatul să fie trimis în judecată. 

Ca şi competenţă materială, instrucţia se făcea în toate cazurile de crimă, iar pentru 

anumite  delicte grave,prevăzute de lege în mod expres, numai atunci când Ministerul 

public aprecia că este necesară. În materie criminală erau două grade de jurisdicţie - 

Judecătorul de instrucţie şi Camera de acuzare, în timp ce în materie de delicte era un 

singur grad - Judecătorul de instrucţie. 

La 20 martie 1937, a fost adoptat  Codul justiţiei militare, care cuprindea o normare 

complexă a regimului juridic penal, referindu-se atât la dispoziţiile  privind organizarea 

sistemului judiciar, cât şi dispoziţii legate de dreptul penal şi dreptul procesual penal.  

Pe lângă toate instanţele funcţionau, cu excepţia consiliilor de judecată, judecători 

militari, instructori şi procurori militari, toţi aceştia având calitatea de magistraţi militari. 

De asemenea, codul prevedea că primele cercetări se realizau de ofiţeri de poliţie judiciară, 

sub supravegherea şi conducerea procurorilor militari. 

Odată cu abolirea monarhiei în România, la 30 decembrie 1947, conţinutul puterii 

de stat s-a schimbat, art. 3 din Constituţia  RPR din 13 aprilie 1948 prevăzând că puterea 

de stat emană de la popor şi aparţine poporului.  

Era clar că în condiţiile de început ale codificării în cadrul unei societăţi noi, 

împărţită în clase sociale,rolul justiţiei nu era să facă  dreptate tuturor, lupta de clasă fiind 

elementul pe care se baza dictatura proletariatului.  

Interesant de consemnat este faptul că la începuturile sistemului, asesorii populari - 

elementul popular participant la realizarea actului jurisdicţional în noul regim comunist - 

au avut o participare şi în cadrul  parchetelor, pentru înlăturarea eventualelor ,,derapaje” 

ale foştilor procurori,parchetele funcţionând iniţial, până la apariţia organelor de 

procuratură, în cadrul instanţelor, cu excepţia judecătoriilor, care organizatoric reprezentau 

prima verigă a instanţelor. 

La scurtă vreme de la apariţia Constituţiei RPR, care a trasat în mare problemele 

importante ale organelor de jurisdicţie, prin noua organizare a instanţelor s-a ivit 

necesitatea ca sistemul juridic ce urma să acopere activitatea procesuală  care anticipa 

judecata – respectiv ce înţelegem azi prin urmărirea penală – să fie adus la nivelul 

corespunzător  necesităţilor  noului regim politic. 

În materia urmăririi penale, judecătorii de instrucţie au fost înlocuiţi de noi 

organisme de cercetare şi anchetă penală, respectiv organe de cercetare ale  miliţiei şi 

anchetatorii penali din cadrul procuraturii şi cele ale securităţii. 

Potrivit art. 63, Ministerul Public reprezenta Statul în cauzele penale, urmărea 

infracţiunile şi exercita acţiunea penală, fiind titularul acesteia şi având iniţiativa 

promovării ei. 



Cercetările puteau fi pornite sau ordonate din oficiu ori în baza unui denunţ sau a 

unei plângeri,  dacă pentru infracţiunea comisă nu era nevoie de o plângere prealabilă, iar 

primele cercetări se făceau de către funcţionarii poliţiei judiciare. 

Toate aceste modificări, efectuate după perioada 1948 – 1952, prefigurau adoptarea 

Codului de procedură penală din 1968, procurorul supraveghind urmărirea penală, putând 

să dea dispoziţii cu privire la desfăşurarea acesteia sau să efectueze personal cercetări în 

orice cauză. 

Urmărirea penală era reglementată expres ca fază a procesului penal, putând fi 

efectuată „in rem” sau „in personam”, organele de urmărire penală dispunând cu privire la 

actele efectuate „pe cale de ordonanţă” (art.1794 C.pr.pen.). 

Organele de anchetă penală (ancheta penală obligatorie pentru infracţiuni grave) 

erau însă anchetatorii penali ai procuraturii (înfiinţată prin Legea nr.6/1952), care erau 

subordonaţi procurorului şi lucrau sub controlul şi îndrumarea acestuia, şi anchetatorii 

penali de securitate, cauzele considerate mai puţin importate fiind instrumentate de 

organele de cercetare penală, respectiv de către organele corespunzătoare ale miliţiei  , iar 

unele de către organele de stat cu atribuţii de urmărire penală ( art. 1875 C.pr.pen.). 

A fost prima modificare  majoră a procedurii penale, în general, şi a fazei urmăririi 

penale, în special, scopul declarat fiind punerea în concordanţă a reglementării procesului 

penal cu principiile procesului penal socialist, fiind folosite, ca model, legislaţ ia şi 

literatura juridică sovietică de specialitate. 

Obiectul urmăririi penale consta în strângerea şi verificarea probelor cu privire la 

pregătirea, încercarea sau consumarea unei infracţiuni, precum şi în descoperirea şi 

prinderea infractorilor, cercetările putând fi efectuate „in rem” şi „in personam” . 

Faza de urmărire penală avea un caracter secret, scris şi accentuat necontradictoriu, 

neaplicându-se principiile publicităţii şi oralităţii, elementele de contradictorialitate fiind 

puţine – obligaţia organului de urmărire penală de a pune în vedere învinuitului,învinuirea 

ce i se aduce, şi de a asculta explicaţiile acestuia, obligaţia de a prezenta învinuitului 

lucrările efectuate şi materialul de urmărire penală sau de a-l întreba dacă are de făcut 

declaraţii noi sau alte cereri de formulat. 

Au fost consacrate, în acelaşi timp, principiul legalităţii (organele de urmărire 

penală efectuează fiecare act de cercetare sau anchetă penală cu respectarea legii -  art. 

1793 C.pr.pen.) şi stabilirea elementului material (organele de urmărire penală au obligaţia 

să lămurească pricina sub toate aspectele ei, stabilind atât faptele cât şi împrejurările care 

pot conduce la confirmarea învinuirii, cât şi cele care pot duce la înlăturarea acesteia - art. 

1791 C.pr.pen.). 

A fost reglementată şi instituţia organelor de urmărire penală, acestea fiind organe 

de anchetă penală sau de cercetare penală.   

Supravegherea urmăririi penale era exercitată de procuror, acesta  controlând şi 

îndrumând activitatea de cercetare sau anchetă a  organelor de urmărire penală. 

Urmărirea penală se efectua de către organele de anchetă penală, în cazurile în care 

ancheta penală era obligatorie, în celelalte situaţii putând fi efectuată şi de organele de 

cercetare penală (art.186C.pr.pen.). Se sublinia astfel faptul că organele de anchetă penală 

constituiau organul principal de urmărire penală. 

Ancheta penală era obligatorie pentru toate cauzele în care o parte dintre învinuiţi  

sau toţi învinuiţii erau minori, precum şi pentru infracţiuni grave, prevăzute în Codul Penal 

şi în Codul Justiţiei Militare (infracţiuni contra securităţii statului, contra păcii şi omenirii, 

al catastrofei, dării şi luării de mită, falsificării de monede, omorului, lovirea superiorului, 

ş.a.). 

Procurorul putea dispune trecerea unei cauze de la un organ de cercetare penală la 

altul, de la un organ de anchetă penală la altul sau de la un organ de cercetare penală la un 



organ de anchetă penală, însă nu şi invers, deoarece ar fi constituit o încălcare a 

competenţei materiale, sancţionată cu nulitatea absolută (art.98C.pr.pen.). 

Urmărirea penală, ca fază a procesului penal, începea prin pornirea acestuia de către 

organele de urmărire penală, fiind condiţionată însă de existenţa unor date suficiente cu 

privire la infracţiunea săvârşită (art.196C.pr.pen.) şi inexistenţa vreunei cauze de 

împiedicare a procesului penal, prev. de art. 2617 C.pr.pen., condiţiile fiind cumulative. 

Pornirea procesului penal trebuia făcută de organul de urmărire penală, obligatoriu, 

prin ordonanţă (art.198C.pr.pen.), care  trebuia să cuprindă temeiurile de fapt şi de drept, 

art. 199 C.pr.pen. precizând expres aceste temeiuri: descrierea faptei ce a fost săvârşită, 

textul de lege în care se încadrează aceasta, date privind persoana făptuitorului, dacă acesta 

a fost identificat, şi indicarea organului competent să efectueze urmărirea penală.  

În cazul în care  una din condiţiile menţionate anterior nu era îndeplinită, organul 

de urmărire penală refuza pornirea procesului penal. Refuzul se dispunea printr-o 

ordonanţă motivată, un exemplar al acesteia fiind comunicat procurorului în termen de 24 

de ore de la întocmire, precum şi părţii vătămate sau părţii civile, care se puteau plânge 

procurorului care supraveghea activitatea organului de urmărire penală (art.2647 C.pr.pen.). 

Dacă aprecia că refuzul pornirii procesului penal era neîntemeiat, procurorul putea 

dispune începerea acestuia, dispoziţie obligatorie (art.197C.pr.pen.). 

În situaţia în care, la momentul sesizării, datele existente  cu privire la  faptă sau la 

existenţa unei cauze de împiedicare, erau insuficiente pentru pornirea procesului penal, dar 

exista posibilitatea completării lor, a fost reglementată o activitate premergătoare 

procesului penal, prin efectuarea de investigaţii prealabile (art.1951 C.pr.pen.). 

După pornirea procesului penal, organul de cercetare sau de urmărire penală 

începea cercetarea sau ancheta penală (art.198C.pr.pen.). Dacă însă, pentru fapta săvârşită 

ancheta penală era obligatorie, iar pornirea procesului penal s-a dispus de către un organ de 

cercetare penală, acesta înainta lucrările în termen de 24 de ore procurorului, care le 

transmitea organului de anchetă penală pentru efectuarea urmăririi penale. 

În cursul urmăririi penale organul de urmărire penală era obligat  să administreze 

probe  fie în defavoarea învinuitului, fie în favoarea acestuia, chiar şi în situaţia în care 

acesta  ar fi recunoscut fapta. 

Această ultimă precizare era necesară  deoarece „Mărturisirea şi arătările 

inculpatului, făcute cu ocazia declaraţiilor, interogatoriilor şi confruntărilor, pot servi ca 

probă în justiţie, dacă sunt coroborate cu fapte şi împrejurări de natură a face convingerea 

că ele sunt expresiunea adevărului”. 

Până la stabilirea autorului faptei sesizate,  urmărirea penală era efectuată „in rem”, 

organul de urmărire penală adunând date care să conducă la identificarea acestuia. 

Când aceste date erau strânse sau existau chiar la momentul pornirii procesului 

penal, organul de urmărire penală proceda la punerea sub învinuire a autorului faptei, 

urmărirea penală fiind efectuată „in personam”, în cea de-a doua situaţie  punerea sub 

învinuire făcându-se concomitent cu pornirea procesului penal, prin aceeaşi ordonanţă sau 

prin ordonanţe diferite. 

Punerea sub învinuire se dispunea printr-o ordonanţă motivată (art.2486 C.pr.pen.), 

al cărei conţinut era prevăzut de art. 2487 C.pr.pen., şi i se punea în vedere celui învinuit de 

comiterea faptei,  după care se proceda la ascultarea acestuia. 

Apreciată ca necesară pentru stabilirea adevărului într-o cauză penală şi, totodată, 

ca o garanţie procesuală la apărare a învinuitului, punerea sub învinuire nu trebuia făcută 

nici prea devreme, pentru a nu compromite urmărirea penală şi a nu prejudicia inutil 

persoana învinuită, dar nici prea târziu, pentru a nu afecta dreptul la apărare al acesteia. 

Ordonanţa de punere sub învinuire trebuia motivată (art. 2486),  motivare care avea 

un dublu rol: pe de o parte, obliga organul de urmărire să verifice cu atenţie existenţa, în 



cazul respectiv, a condiţiilor cerute pentru a se putea proceda la punerea sub învinuire, iar 

pe de altă parte, constituia o garanţie că nicio persoană nu va fi pusă sub învinuire, în mod 

nejustificat. 

După întocmirea ordonanţei de punere sub învinuire, organul de urmărire penală era 

obligat să îi aducă la cunoştinţă învinuirea celui învinuit, respectiv fapta săvârşită şi 

încadrarea juridică a acesteia, ca o garanţie procesuală a dreptului la apărare, după care 

urma ascultarea învinuitului. 

Dacă în cursul urmăririi penale interveneau schimbări în ceea ce priveşte conţinutul 

şi temeiurile învinuirii sau dacă erau reţinute în sarcina învinuitului fapte noi, organul de 

urmărire penală era obligat să-i aducă la cunoştinţă, din nou, învinuirea şi să-l asculte cu 

privire la situaţia nou apărută (art. 24810). 

Dacă după pornirea procesului penal se constata că exista o cauză de împiedicare a 

pornirii sau continuării acestuia, organul de  urmărire penală înceta procesul penal, clasând 

cauza, soluţia fiind sub controlul procurorului (art.2617  şi art.26113 C.pr.pen.),sau dacă se 

formulau concluzii de învinuire, procurorul le putea confirma printr-o rezoluţie scrisă, 

chiar pe aceste concluzii, sau le putea schimba, întocmind alte concluzii. 

Concluziile de învinuire, confirmate prin rezoluţie, ori concluziile întocmite de 

către procuror, constituiau actul de inculpare, prin care se dispunea trimiterea în judecată şi 

sesizarea instanţei (art. 269 alin.1), cu obligaţia trimiterii dosarului instanţei competente să 

judece cauza, în termen de 24 de ore de la dispunerea trimiterii în judecată. 

Adoptat într-un context politic şi social diametral opus celui din perioada de 

aplicare a vechiului cod de procedură penală, Codul de procedură penală din 1969prevedea 

o procedură de urmărire penală, total deosebită de cea anterioară, considerată „mai uşor de 

aplicat, mai operativă şi deci mai eficace”. 

Principalele simplificări, apreciate ca atare de doctrină, faţă de procedura urmăririi 

penale din codul anterior, erau următoarele: 

- era prevăzută o singură procedură, nemaiexistând cele două forme ale urmăririi 

penale, respectiv cercetarea penală şi ancheta penală; 

- ca o consecinţă a acestei unificări, a fost simplificat şi aparatul judiciar de 

efectuare a urmăririi penale, nemaiexistând organul de anchetă penală; 

- urmărirea penală se efectua de către organul de cercetare penală şi procuror, 

acesta fiind şi organ de supraveghere a urmăririi penale; 

- punerea în mişcare a acţiunii penale se făcea de către procuror sau de către 

persoana vătămată (în anumite cazuri, prin plângerea adresată instanţei), spre deosebire de 

vechiul cod, când organul de cercetare penală putea exercita punerea sub învinuire, care 

echivala cu deschiderea acţiunii penale; 

- numai procurorul punea dispune clasarea, scoaterea de sub urmărire sau încetarea 

urmăririi penale, în timp ce în  codul anterior, încetarea procesului penal putea fi dispusă 

de către organul de cercetare sau de anchetă penală (art.267  C.pr.pen.); 

Începerea cercetărilor şi învestirea organelor de urmărire penală  erau condiţionate 

de sesizarea acestora, considerată temeiul şi punctul de plecare al desfăşurării procesului 

penal.  

Instituţia actelor premergătoare a fost introdusă în codul de procedură penală 

anterior, în art.195 ind.1, prin Decretul nr.473/1957, modificat prin Decretul nr.318/1958, 

precizându-se expres, ca instituţie, denumirea de „acte de urmărire penală prealabile”. 

Actele premergătoare, fiind efectuate în vederea începerii urmăririi penale, aveau 

caracter procedural şi se realizau în condiţiile prevăzute pentru actele de urmărire penală, 

practica judiciară impunând ulterior recunoaşterea valorii probante doar procesului verbal 

în care erau consemnate. 



Potrivit art. 228 alin. 1 şi 3, urmărirea penală se începea prin rezoluţie sau proces-

verbal. 

 După acest moment, făptuitorul devenea învinuit şi, în consecinţă, subiect de 

drepturi procesuale, având dreptul să fie ascultat, să administreze probe, să beneficieze de 

dreptul la apărare, etc., iar organele de urmărire penală puteau efectua acte de cercetare 

care nu se puteau face înainte de începerea urmăririi penale. 

Diferenţa majoră faţă de codul de procedură penală actual era dată de 

neobligativitatea începerii urmăririi penală după înregistrarea cauzei, precum şi de  

instituţia actelor premergătoare, a căror natură juridică nu era clar precizată, şi care nu 

făceau parte din procesul penal, singurul act ce era luat în considerare, ca mijloc de probă, 

fiind procesul verbal de consemnare a acestora. 

Însumând un volum mare şi complex de activităţi, desfăşurarea urmăririi penale 

presupunea efectuarea tuturor actelor procesuale şi procedurale necesare, pentru realizarea 

obiectivului urmăririi, activităţi dedicate strângerii şi administrării probelor referitoare le 

existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului şi stabilirii vinovăţiei acestuia, astfel 

încât să se poată decide cu privire la finalitatea acestei faze – trimiterea sau netrimiterea în 

judecată. 

Plasată la sfârşitul fazei de urmărire penală, prezentarea materialului de urmărire 

penală era o instituţie care presupunea contactul nemijlocit între organul de urmărire 

penală şi inculpat, asigurând atât garantarea dreptului la apărare, cât şi o urmărire penală 

completă, având în vedere că după cunoaşterea conţinutului dosarului, inculpatul putea da 

noi explicaţii sau putea formula obiecţii cu privire la caracterul complet şi legal al 

cercetării ori propune administrarea altor probe. 

Capitolul II tratează competenţa organelor de urmărire penală,în reglementarea 

actuală, organul de urmărire penală, sesizat potrivit prevederilor legii procesual penale, 

fiind obligat să îşi verifice competenţa imediat după sesizare, obligaţie prevăzută expres de 

art. 58 alin. 1 C.pr.pen. 

Când organul de urmărire penală sesizat  nu este competent să efectueze urmărirea 

penală, sunt posibile două situaţii, în funcţie de cine a primit sesizarea, astfel: 

Dacă procurorul, sesizat cu o faptă prevăzută de legea penală, după ce verifică dacă 

are „competenţă materială,teritorială şi după calitatea persoanei”,constată că nu este 

competent să efectueze sau să supravegheze urmărirea penală, dispune de îndată, prin 

ordonanţă, declinarea competenţei şi trimite cauza procurorului competent (art. 58 alin. 2 

C.pr.pen.). 

Când organul de cercetare penală este în aceeaşi situaţie, trimite de îndată cauza 

procurorului care exercită supravegherea, în vederea sesizării organului competent (art. 58 

alin. 3 C.pr.pen.). 

Competenţa procurorilor, constituiţi în parchete care funcţionează pe lângă 

instanţele judecătoreşti, în cadrul Ministerului Public,în faza de urmărire penală,este 

reglementată de art.63 C.pr.pen.,iar atribuţiile aferente  acestei competenţe,de art. 55 alin. 3 

C.pr.pen. 

Din perspectiva temei abordate, interesează activitatea de supraveghere sau 

efectuarea urmăririi penale, care de altfel constituie atributul principal exercitat de procuror 

pe parcursul procesului penal. 

Sub acest aspect, competenţa de a supraveghea, respectiv de a efectua urmărirea 

penală, constituie formele principale şi exprese de competenţă funcţională a procurorului, 

în timp ce forma subsidiară (implicită) a acesteia rezultă din posibilitatea exercitării 

funcţiei judiciare prevăzută de art.3 alin.5 C.pr.pen., cu excepţia actelor şi măsurilor date în 

competenţa exclusivă a judecătorului de drepturi şi libertăţi. 



De exemplu, în exercitarea acestei competenţe subsidiare, poate dispune anumite 

măsuri preventive (art.203 alin.1 şi 2 C.pr.pen.), poate emite mandat de aducere (care 

implică şi o restrângere a dreptului la libertate – art.263 alin.3 C.pr.pen.), poate dispune o 

percheziţie corporală sau a vehiculelor (art.165 alin.2 şi art.167 C.pr.pen.), sau poate 

autoriza anumite măsuri de supraveghere tehnică (art.141 C.pr.pen.). 

Atât formele principale, cât şi cea  subsidiară ale competenţei funcţionale a 

procurorului, presupun dreptul acestuia „de a conduce şi controla nemijlocit activitatea de 

urmărire penală a poliţiei judiciare şi a organelor de cercetare penală speciale”. 

Efectuarea urmăririi penale de către procuror este obligatorie, în cazurile prevăzute 

expres (art.56 alin.3 şi alin. 4 C.pr.pen. sau în cazul infracţiunilor de competenţa DNA şi 

DIICOT), şi facultativă, pentru restul cauzelor penale, putând prelua orice cauză în care 

exercită supravegherea cercetărilor, pentru a efectua el însuşi urmărirea penală. 

Nerespectarea obligaţiei de efectuare a urmăririi penale de către procuror atrage 

nulitatea relativă a actelor de urmărire, cu posibilitatea refacerii acestora, în condiţiile prev. 

de art.282 C.pr.pen. 

Efectuarea obligatorie a urmăririi penale de către procuror, în cazurile prevăzute de 

lege, nu presupune obligaţia acestuia de a efectua toate actele de urmărire penală din cauza 

respectivă, deoarece ar fi imposibil, având în vedere specificul acestei activităţi şi 

multitudinea de aspecte concrete care trebuie lămurite. 

Soluţia acestei probleme este oferită de art.324 alin.3 C.pr.pen., care prevede că în 

cazul în care urmărirea penală se efectuează obligatoriu de către procuror, acesta poate 

delega, prin ordonanţă, organele de cercetare penală pentru efectuarea anumitor acte de 

urmărire, însă numai pentru acte procedurale, actele sau măsurile procesuale rămânând 

exclusiv în competenţa procurorului. 

De asemenea, nu există niciun impediment ca procurorul să delege pentru 

efectuarea actelor procedurale un alt procuror, însă de la un parchet ierarhic inferior, cu 

respectarea prevederilor art.201 C.pr.pen. 

În actualul Cod de procedură penală s-a restrâns sfera infracţiunilor pentru care 

urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, determinând o 

amplificare a competenţei materiale a organelor de cercetare penală, respectiv a activităţii 

de supraveghere a cercetărilor exercitate de către procuror. 

Finalitatea activităţii de supraveghere a cercetărilor penale de către procuror 

vizează ca orice infracţiune să fie descoperită iar persoana care a săvârşit-o să fie trasă la 

răspundere penală, şi nici un suspect sau inculpat  să nu fie reţinut decât în cazurile şi 

condiţiile prevăzute de lege. 

Ca regulă generală, în activitatea de supraveghere a cercetărilor penale, procurorul 

trebuie să vegheze ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispoziţiilor 

legale. 

Dispoziţiile date de procuror în desfăşurarea acestei activităţi sunt obligatorii pentru 

organele de cercetare sau alte organe cu atribuţii în constatarea infracţiunilor, sunt duse la 

îndeplinire cu prioritate, iar organele ierarhic superioare ale acestora nu pot da îndrumări 

sau dispoziţii cu privire la cercetarea penală. 

Dacă aceste dispoziţii nu sunt îndeplinite sau sunt îndeplinite în mod defectuos, 

procurorul poate sesiza conducătorul organului  de cercetare penală, poate aplica  

sancţiunea amenzii judiciare  sau poate solicita retragerea avizului conform, cu consecinţa 

pierderii calităţii de organ de cercetare al poliţiei judiciare. 

 

În actualul Cod de procedură penală, s-a extins (nejustificat) sfera actelor 

procesuale care trebuie dispuse de procuror, obligatoriu, prin ordonanţă,extindere de natură 



să întârzie şi să îngreuneze, ca o consecinţă a întârzierii, efectuarea anumitor acte 

procesuale.  

În practică apar situaţii în care urmărirea penală nu se efectuează  de către organul 

de cercetare penală  prevăzut de lege, din punct de vedere al competenţei teritoriale, 

materiale sau după calitatea persoanei,încălcarea normelor de competenţă,în ultimele două 

cazuri,nefiind sancţionată,în reglementarea actuală,cu nulitatea absolută,ca în procedura 

anterioară(eliminarea din categoria nulităţilor absolute fiind declarată neconstituţională). 

Când sunt încălcate dispoziţiile legale referitoare la competenţa teritorială, 

procurorul va dispune fie reunirea cauzelor, fie declinarea competenţei de soluţionare.  

Dacă în cursul urmăririi penale se schimbă calitatea suspectului sau inculpatului 

(pierde calitatea avută la data comiterii faptei sau dobândeşte o anumită calitate în cursul 

urmăririi penale), cu consecinţa modificării competenţei personale, procurorul va trimite 

cauza la organul competent. 

În situaţia trimiterii dosarului la un alt organ de urmărire penală, actele sau măsurile 

procesuale (legal întocmite) rămân valabile. 

Conform art. 300  alin. 3 teza a II-a C.pr.pen., procurorul poate să asiste la 

efectuarea oricărui act de cercetare penală ori să îl efectueze personal  sau, conform alin. 4 

al aceluiaşi articol, poate reţine  orice cauză în vederea efectuării urmăririi penale (din 

cauzele în care urmărirea penală este efectuată de organele de cercetare), indiferent de 

obiectul  sau stadiul acesteia. 

În consecinţă, participarea procurorului la efectuarea urmăririi penale se poate 

concretiza fie prin efectuarea oricărui  act de urmărire penală (în cauzele de competenţa 

organelor de cercetare penală , pe care le supraveghează), fie prin preluarea, în vederea 

efectuării urmăririi penale şi soluţionării, a oricărui dosar penal. 

În cadrul atribuţiilor ce-i revin procurorului în cadrul funcţiei judiciare de urmărire 

penală, se regăseşte şi obligaţia ca, în cauzele penale anume prevăzute de lege, să efectueze 

el însuşi, în mod obligatoriu, urmărirea penală. 

S-a pus problema,în practică, dacă actele de cercetare penală, efectuate de un 

procuror din cadrul unui parchet inferior, sunt legale, răspunsul fiind afirmativ. S-a statuat 

că dacă  se poate delega  dreptul de a efectua anumite acte de cercetare penală unui organ 

de cercetare al poliţiei, cu atât mai mult  se poate dispune asemenea măsură unui procuror 

dintr-un parchet inferior (argumentul a fortiori). 

Competenţa de efectuare a urmăririi penale îi revine procurorului de la parchetul 

corespunzător instanţei care, potrivit legii, judecă în primă instanţă cauza, cu excepţia 

cazurilor în care legea prevede altfel. 

Organele de cercetare penală sunt obligate să efectueze  „actele de urmărire penală 

care nu suferă amânare sau în cazuri urgente”, chiar dacă privesc o infracţiune pentru care 

urmărirea penală îi revine, în mod obligatoriu procurorului. După efectuarea acestor acte 

lucrările se trimit, de îndată, procurorului competent, actele rămânând valabile şi câştigate 

cauzei. 

În sfera mai largă a organelor de cercetare penală, organele de cercetare ale poliţiei 

judiciare ocupă un loc important, justificat de competenţa deosebită pe care o au în 

instrumentarea cauzelor penale. 

Diferenţa aceasta, dintre organele de cercetare penală şi celelalte structuri ale 

organelor de poliţie nu trebuie absolutizată, deoarece lupta cu fenomenul infracţional este 

dusă de întreg aparatul poliţienesc,indiferent dacă este vorba de formaţiunile de pază şi 

ordine, circulaţia pe drumurile publice, evidenţa populaţiei, combaterea criminalităţii 

economico-financiare sau a celor de criminalitate judiciară, etc. 

 



Art. 57 alin. 1 C.pr.pen. conferă organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare 

o competenţă generală, prevăzând că acestea efectuează urmărirea penală pentru orice 

infracţiune care nu este dată, prin lege, în competenţa organelor de cercetare penală 

speciale sau procurorului,  precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. 

Prevederi asemănătoare, cu referire la activitatea de constatare a faptelor penale şi 

cercetare a acestora,  se regăsesc şi în art. 3 alin. 1 lit. b pct.7  din O.U.G. nr. 30/2007, 

precum şi în art. 26 alin. 1 pct. 8 din „Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române”. 

În anumite situaţii, avându-se în vedere natura infracţiunilor săvârşite sau calitatea 

făptuitorului, legea prevede expres  că urmărirea penală se efectuează de organele de 

cercetare penală speciale. 

Această categorie de organe de cercetare penală este prevăzută de art. 55 alin. 5 

C.pr.pen., fiind constituită din ofiţeri anume desemnaţi, în condiţiile legii, care au primit 

avizul conform al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie. 

Statutul de organe de cercetare penală speciale nu derogă însă  de la normele 

generale care reglementează efectuarea urmăririi penale, acestea desfăşurându-şi 

activitatea, ca şi cele ale poliţiei judiciare, cu avizul conform, sub conducerea şi 

supravegherea procurorului, ambele condiţii fiind prevăzute expres de art. 57 alin. 2 rap. la 

art. 55 alin. 5 şi 6 C.pr.pen. 

Constatarea  corectă şi la timp a infracţiunilor săvârşite, esenţială pentru 

desfăşurarea ulterioară, în condiţii care să permită descoperirea autorilor, a urmăririi 

penale, a impus necesitatea reglementării normative a situaţiilor în care, neputând interveni 

eficient organele de cercetare penală, documentele constatatoare sunt întocmite de alte 

organe, reglementare ce se regăseşte în art. 61 C.pr.pen., care prevede obligaţia întocmirii 

unui proces verbal, de către aceste instituţii, ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă 

cu privire la săvârşirea unei infracţiuni. 

Începerea urmăririi penale,tratată în Capitolul III, este o instituţie procesual penală 

importantă, care marchează  momentul iniţial al urmăririi penale, declanşarea procesului 

penal,reprezentând naşterea cadrului legal de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor 

procesuale.  

Conform reglementării actuale, urmărirea penală este o funcţie judiciară(art.3), care 

se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel, şi în exercitarea 

acesteia „procurorul şi organele de cercetare penală strâng probele necesare pentru a se 

constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată”. 

Având în vedere însemnătatea acestui act procesual, care produce consecinţe 

importante, sunt reglementate detaliat atât condiţiile - existenţa unei sesizări a organului de 

urmărire penală şi inexistenţa vreunuia dintre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii 

penale, prevăzute la art.16 alin. 1  C.pr.pen -, cât şi forma în care se materializează 

începerea urmăririi penale. 

Condiţiile sunt cumulative, iar odată îndeplinite, organul de urmărire penală 

competent este obligat să înceapă urmărirea penală, întrucât noul Cod de procedură penală 

nu mai reglementează faza actelor premergătoare, astfel că, atunci când actul de sesizare 

îndeplineşte condiţiile de formă şi fond şi nu există vreunul din cazurile care împiedică 

exercitarea acţiunii penale, se va dispune începerea urmăririi penale. 

Fiecare din aceste condiţii necesită o atentă examinare deoarece, dacă nu sunt 

îndeplinite, în lipsa actelor premergătoare prevăzute în vechea reglementare, nu se poate 

începe urmărirea penală, dispunându-se clasarea (art. 315). 

Modalitatea juridică prin intermediul căreia este informat organul judiciar despre 

săvârşirea unei infracţiuni este actul de sesizare ,având ca efect învestirea organului de 



urmărire penală şi crearea cadrului legal pentru desfăşurarea acestei activităţi procesuale. 

Sesizarea organelor judiciare constituie punctul de plecare a urmăririi penale, fără de care 

aceasta nu poate începe,, şi conţine atât elementul de informare, cat şi temeiul legal de 

începere a activităţii de cercetare. 

Potrivit art. 305 alin. 1  C.pr.pen., „când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile 

prevăzute de lege şi se constată că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică 

exercitarea acţiunii penale prevăzute la art. 16 alin. 1 , organul de urmărire penală dispune 

începerea urmăririi penale cu privire la faptă” , legiuitorul instituind „obligaţia organului 

de urmărire penală de a începe urmărirea penală, îndată după ce a fost legal sesizat”. În 

mod necesar şi firesc, în toate cazurile, actul imediat următor celui de sesizare va fi 

ordonanţa de începere a urmăririi penale cu privire la faptă.  

Ordonanţa de începere a urmăririi penale poate fi emisă fie de procuror, fie de 

organul de cercetare penală (nemaifiind supusă confirmării motivate a procurorului, ca în 

reglementarea anterioară) şi poate fi atacată cu plângere la procurorul care supraveghează 

urmărirea penală sau procurorul ierarhic superior, în condiţiile art.336-339 C.pr.pen.. 

Actul procesual al începerii urmăririi penale in rem produce consecinţe juridice 

importante, declanşând urmărirea penală (şi, implicit, procesul penal), cadrul legal în care 

se vor desfăşura cercetările, putând fi administrate probe (ridicarea de obiecte şi înscrisuri, 

audierea unor persoane, efectuarea de percheziţii, măsuri de supraveghere tehnică, etc.) sau 

dispuse acte ori măsuri procesuale (instituirea unui sechestru, reţinerea corespondenţei, 

poprirea conturilor, etc.) 

Capitolul IV se referă la efectuarea urmăririi penale,când după începerea urmăririi 

penale cu privire la faptă şi efectuarea anumitor acte de urmărire penală,  din datele şi 

probele administrate în cauză rezultă „indicii rezonabile” că o anumită persoană a săvârşit 

fapta cercetată, se va dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de persoana 

respectivă, dacă nu a intervenit vreunul din cazurile prevăzute la art. 16 alin. 1 C.pr.pen. şi 

din datele şi probele existente în cauză rezultă indicii rezonabile că o anumită persoană a 

săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală,iar dacă faţă de persoana în cauză, 

urmărirea penală este condiţionată de obţinerea unei autorizări prealabile sau de 

îndeplinirea unei alte condiţii, a fost obţinută autorizarea ori îndeplinită condiţia.  

Efectuarea  urmăririi penale faţă de suspect poate fi dispusă  de procuror sau 

organul de cercetare penală,în a doua situaţie ordonanţa fiind supusă confirmării 

procurorului,în termen de 3 zile, singura excepţie fiind reglementată de art. 360, în materia 

constatării infracţiunilor de audienţă, caz  în care procurorul care participă la judecată 

poate declara că începe urmărirea penală faţă de suspect, actul procedural care conţine 

actul procesual dispus de procuror oral fiind încheierea de şedinţă. 

Această excepţie,ca modalitate de dispunere a efectuării urmăririi penale faţă de 

persoană,poate fi folosită când în raport de persoana făptuitorului şi modalitatea de 

comitere a faptei,este necesară crearea cadrului procesual adecvat pentru luarea unor 

măsuri urgente,regula fiind procedura obişnuită,când se dispune de către organul de 

urmărire penală,sesizat de către instanţă prin încheierea de şedinţă. 

Persoana faţă de care s-a dispus efectuarea urmăririi penale se numeşte  suspect, cât 

timp nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa sau până la adoptarea unei 

soluţii de clasare sau renunţare la urmărirea penală faţă de acesta, în această perioadă 

având calitatea de subiect procesual principal.  

Acesta are drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu 

prevede altfel.  

Folosirea acestei noţiuni,pentru a desemna persoana cu privire la care s-a dispus 

efectuarea în continuare a urmăririi penale,este discutabilă,având în vedere definiţia 



suspectului: ,,Care este bănuit, care dă de bănuit; care inspiră neîncredere, de care trebuie 

să te fereşti; dubios, îndoielnic”. 

Mult mai potrivit era termenul de ,,învinuit”,folosit în reglementarea 

anterioară,suspectul(cerc de suspecţi,când nu se cunoştea autorul) fiind persoana bănuită că 

a comis o infracţiune,înainte de a se începe urmărirea penală faţă de aceasta. 

Instituţia efectuării urmăririi penale faţă de suspect, în condiţiile în care nu mai 

depinde, ca moment, exclusiv de voinţa organului de urmărire penală, înlătură neajunsurile 

pe care le genera vechea reglementare în cazul punerii sub învinuire, când fie se acorda 

prematur calitatea de învinuit, fără să existe indicii sau probe în acest sens, fie se amâna 

deliberat conferirea acestei calităţi, cu consecinţa efectuării majorităţii actelor de urmărire 

(inclusiv expertize) fără garanţia drepturilor procesual penale. 

Procedura tragerii la răspundere penală a persoanei juridice este asemănătoare celei 

din Codul de procedură penală anterior, adaptată însă modificărilor instituţiilor  din 

procedura penală comună. 

În cazul infracţiunilor comise de persoanele juridice, în realizarea obiectului de 

activitate ori în interesul sau numele persoanei juridice, se aplică în mod similar 

dispoziţiile privind tragerea la răspundere penală a persoanei fizice, inclusiv în procedura 

de cameră preliminară.   

Persoanei juridice i se aduc la cunoştinţă calitatea, drepturile şi obligaţiile 

menţionate anterior, prin reprezentantul său legal. Dacă pentru aceeaşi faptă sau pentru 

fapte conexe s-a dispus efectuarea urmăririi  penale şi împotriva reprezentantului legal al 

persoanei juridice, aceastaîşi numeşte un mandatar pentru a o reprezenta.  

Competenţa organului de urmărire penală nu este influenţată de dispoziţii 

derogatorii şi se determină după regulile privind competenţa materială şi după calitatea 

persoanei,în funcţie de infracţiunea săvârşită şi persoana făptuitorului, supravegherea 

cercetărilor fiind efectuată de procurorul parchetului de pe lângă instanţa căreia îi revine 

competenţa să judece în fond. 

Punerea în mişcare a acţiunii penale semnifică trecerea urmăririi penale intr-o noua 

etapă, se dispune doar de către procuror, din oficiu sau la propunerea motivată a organului 

de cercetare penală, prin ordonanţă, şi nu poate face obiectul delegării. 

Faţă de continuarea urmăririi penale inpersonam, când este suficient ca datele şi 

probele să genereze indicii rezonabile cu privire la săvârşirea faptei de către suspect, pentru 

punerea în mişcare a acţiunii  penale este necesar ca probatoriul administrat să creeze 

procurorului convingerea fermă că suspectul a săvârşit fapta prevăzută de legea penală,  cu 

vinovăţie,care poate fi imputată acestuia, şi nu există vreo cauză justificativă. 

După punerea în mişcare a acţiunii penale,suspectul dobândeşte calitatea procesuală 

de inculpat devenind, din subiect procesual principal, parte în procesul penal, cu consecinţa 

posibilităţii luării unor măsuri preventive ce nu puteau fi luate anterior, încheierii unui 

acord de recunoaştere a vinovăţiei sau trimiterii în judecată. 

În Capitolul Veste analizat momentul terminării urmăririi penale, precum şi 

soluţiile dispuse de procuror,cu consecinţa încetării activităţii organelor de urmărire 

penală. 

Sintagma „terminarea urmăririi penale”, reglementată de art.321-323 C.pr.pen., nu 

înseamnă că urmărirea penală s-a epuizat, ci numai faptul că activitatea de cercetare penală 

efectivă, de strângere a probelor, efectuată de organele de cercetare penală, s-a încheiat, în 

dosarul penal urmând să fie dispusă o soluţie, de către procuror. 

Din această perspectivă, dispoziţiile procedurale menţionate nu sunt aplicabile 

atunci când urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror, situaţie 

în care acesta apreciază când au fost efectuate toate actele de cercetare necesare stabilirii 



împrejurărilor în care a fost comisă fapta penală şi încadrării juridice a acesteia, şi nu mai 

este întocmit referatul de terminare a urmăririi penale. 

Ca fază a procesului penal şi în realizarea funcţiei specifice, urmărirea penală este 

clar delimitată, în timp, între momentul începerii urmăririi penale şi momentul dispunerii 

unei soluţii de către procuror. 

Odată cu epuizarea urmăririi penale, organele de cercetare penală, după întocmirea 

referatului, îşi încetează activitatea, doar procurorul având atribuţii din acest moment în 

legătură cu dosarul cauzei. 

După efectuarea, în cadrul  urmăririi penale, a actelor procedurale de verificare a 

sesizării, de începere a urmăririi penale, de punere în mişcare a acţiunii penale, de 

administrare a mijloacelor de probă, această etapă se finalizează prin emiterea unei soluţii. 

Verificarea lucrărilor urmăririi penale de către procuror (prevăzută expres de 

art.322 C.pr.pen.) reprezintă o garanţie că nicio persoană şi nicio cauză nu vor ajunge în 

faţa instanţei de judecată fără temei, în fapt şi în drept, ci doar dosarele penale în care au 

fost respectate prevederile legale, cercetările sunt complete iar probele administrate 

dovedesc, fără dubiu, vinovăţia persoanelor cercetate. 

La terminarea urmăririi penale, dispunerea unei soluţii este atributul exclusiv al 

procurorului care, fie la  propunerea organului de cercetare penală, fie din oficiu, poate 

sesiza instanţa de judecată sau adopta o soluţie de netrimitere în judecată. 

În situaţia în care urmărirea penală este efectuată de procuror, dispune soluţia în 

cauză, iar dacă urmărirea este făcută de organul de cercetare penală, acesta propune,prin 

referatul de terminare a urmăririi penale, o soluţie care poate fi însuşită sau nu, de 

procuror. 

Procurorul poate dispune  clasarea, scoaterea de sub urmărire penală , renunţarea la 

urmărirea penală( instituţie nouă, asimilată cu soluţia de scoatere de sub urmărire penală, 

însoţită de aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, din Codul de procedură 

penală anterior), trimiterea în judecată a inculpatului, încheierea unui acord de 

recunoaştere a vinovăţiei sau  restituirea cauzei organului care a efectuat urmărirea penală, 

în vederea completării sau refacerii acesteia. 

Spre deosebire de reglementarea anterioară, rechizitoriul este doar act de sesizare a 

instanţei, şi nu un act de inculpare, ordonanţa procurorului fiind singurul act procedural în 

acest sens. 

Când la terminarea urmăririi penale, din materialul probator, rezultă că fapta există, 

a fost săvârşită de inculpat şi acesta răspunde penal, procurorul emite rechizitoriul prin care 

dispune trimiterea în judecată. 

Acest act de dispoziţie este emis de procuror numai dacă este convins că cele trei 

condiţii sunt îndeplinite, în caz contrar dispunând o soluţie de netrimitere în judecată, sau 

poate aprecia cu privire la oportunitatea renunţării la urmărirea penală. 

Competenţa de sesizare a instanţei este exclusiv a procurorului, deoarece organele 

de cercetare penală nu intră niciodată în raporturi directe cu instanţa de judecată, situaţie 

valabilă exclusiv în cauzele penale. 

Când rechizitoriul cuprinde, în dispozitiv, şi soluţii de clasare sau renunţare la 

urmărire penală, instanţa nu este sesizată şi cu judecarea acestora, chiar dacă au fost 

descrise în expozitiv şi chiar dacă au legătură cu fapta dedusă judecăţii. 

Instituţia Acordului de recunoaştere are caracter de noutate în actualul Cod de 

procedură penală, constituind o excepţie de la principiile aflării adevărului şi legalităţii, 

fiind adoptat în sistemul nostru judiciar din raţiuni pragmatice, fiind asemănător, ca 

instituţie, cu cel din alte sisteme procesual penale de pe continent. 



Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt procurorul şi inculpatul, acesta 

din urmă putând să fie atât persoană fizică, cât şi persoană  juridică, întrucât normele 

procedurale nu disting sub acest aspect. 

În practică există situaţii când, după primirea dosarului şi verificarea lucrărilor, 

procurorul constată fie că urmărirea penală nu este completă, neputându-se considera ca 

încheiată, fie că nu au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului 

şi respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale,cazuri în  procurorul poate restitui cauza 

organului de cercetare care  a efectuat urmărirea penală sau o poate trimite unui alt organ, 

în condiţiile art. 302 C.pr.pen., în vederea completării sau refacerii urmăririi penale. 

Capitolul VI,care tratează elemente de drept comparat,începe cu  Republica 

Moldova,unde urmărirea penală are ca obiect strângerea tuturor probelor necesare cu 

privire la existenţa unei infracţiuni şi la identificarea făptuitorului, pentru a se stabili 

răspunderea penală a acestuia şi a se aprecia dacă este sau nu cazul ca dosarul să fie 

transmis instanţei de judecată. 

Urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de către organelede urmărire 

penală, organizate în structuri centrale şi structuri teritoriale, şi sunt reprezentate de ofiţeri 

de urmărire penală anume desemnaţi, din cadrul instituţiilor respective, subordonaţi 

organizaţional conducătorului acestora. 

Procurorul efectuează sau, după caz, conduce în numele statului urmărirea penală, 

susţine învinuirea în instanţă şi exercită şi alte atribuţii prevăzute în Codul de procedură 

penală, putând să pornească şi o acţiune civilă împotriva învinuitului, inculpatului sau 

persoanei care răspunde material pentru faptele acestora, în anumite situaţii. 

Prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne, în conformitate cu art.14 din Legea cu 

privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului nr.320/27.12.2012, s-a înfiinţat 

subdiviziunea specializată a poliţiei, având calitatea şi competenţa de organ de urmărire 

penală, atribuţii  exercitate, conform art.56 C.pr.pen., sub conducerea şi coordonarea 

conducătorului organului de urmărire penală, şi exercită controlul cu privire la prevenireaşi 

descoperirea la timp a infracţiunilor şi asigură înregistrarea acestora. 

Dacă ofiţerul nu este de acord cu hotărârile sau  indicaţiile conducătorului organului 

de urmărire penală le poate contesta, înaintând procurorului, care conduce urmărirea 

penală, dosarul cauzei şi obiecţiile sale formulate în scris. 

Ca şi obiect, urmărirea penală presupune strângerea probelor necesare cu privire la 

infracţiune şi persoana care a comis-o, în vederea stabilirii oportunităţii transmiterii 

dosarului penal la instanţă (art.252 C.pr.pen.). 

Începerea urmăririi penale se dispune de organul de către urmărire penală sau de 

procuror, în termen de 30 de zile de la sesizare, concretizată din punct de vedere 

procedural prin ordonanţă, atunci când din actul de sesizare sau de constatare rezultă o 

bănuială rezonabilă că a fost comisă o faptă prevăzută de legea penală  şi nu există niciuna 

din cauzele care împiedică efectuarea urmăririi penale, comunicând acest fapt persoanei 

care a formulat sesizarea sau organului constatator. 

Când există suficiente probe că a fost comisă o faptă prevăzută de legea penală, de 

către o anumită persoană, organul de urmărire penală înaintează procurorului un raport cu 

propunerea de a pune persoana respectivă sub învinuire, împreună cu dosarul cauzei, 

propunând şi luarea măsurilor preventive, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile 

prevăzute de lege. 

Dacă după efectuarea urmăririi penale se constată că fapta nu a fost săvârşită de 

învinuit, există vreunul din cazurile prevăzute de art.275 pct.1-3 C.pr.pen., sau cel puţin 

una din cauzele  prevăzute la art.35 C.pen.(care înlătură caracterul penal al faptei), 

procurorul, la propunerea organelor de urmărire penală sau din oficiu, dispune scoaterea de 

sub urmărire penală, prin ordonanţă. 



Spre deosebire de scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale se 

dispune atunci când anumite împrejurări împiedică continuarea acesteia, fără legătură cu 

vinovăţia sau nevinovăţia persoanei cercetate, şi poate fi, ca soluţie, definitivă (când 

survine decesul învinuitului), sau temporară, urmărirea penală putând fi reluată în 

conformitate cu prevederile art.297 C.pr.pen. 

Diferenţa clasării procesului penal, faţă de cele două tipuri de soluţii menţionate 

anterior, constă în faptul că nu vizează persoana cercetată, ci acţiuni ale organului de 

urmărire penală, după emiterea ordonanţei de clasare nemaifiind posibilă efectuarea 

acestora. 

Finalizarea urmăririi penale poate avea loc în două modalităţi, în funcţie de organul 

de urmărire penală care a efectuat-o: când urmărirea penală a fost efectuată de ofiţerul de 

urmărire penală, sub conducerea procurorului, acestuia îi este înaintat un raport în care se 

menţionează încadrarea juridică a faptei şi descrierea acesteia, date privind învinuitul, 

referiri la probele administrate şi orice alte date concludente, precum şi propunerea 

formulată;când urmărirea penală a fost efectuată de procuror, acesta întocmeşte 

rechizitoriul. 

Judecătorul de instrucţie nu are atribuţii legate de desfăşurarea practică, efectivă, a 

urmăririi penale, ci exercită controlul judiciar cu privire la actele procesuale realizate în 

cursul acesteia şi pe unele dintre aceste acte le autorizează. 

În Germania,procedura ordinară de primă instanţă, identică în faţa tuturor 

jurisdicţiilor şi pentru toate infracţiunile, se compune din 3 momente: 

- Faza pregătitoare, adică ancheta; 

-     Faza intermediară, în cursul căreia se exercită un control al anchetei; 

- Faza judecăţii, în care poate să se interpună, pe parcurs, o alternativă: 

procedura simplificată a ordonanţei penale. 

Din perspectiva prezentei lucrări,au relevanţă primele două faze,similare urmăririi 

penale din procedura penală românească. 

Faza pregătitoare are ca obiect verificarea  dacă o infracţiune poate fi imputată unui  

acuzat şi dacă se începe,sau nu, urmărirea,şi este dominată de ministerul public, care 

conduce ancheta, şi de poliţie, intervenţia judecătorului de instrucţie fiind limitată la 

controlul legalităţii măsurilor coercitive împotriva acuzatului. 

Faza intermediară se bazează, în conformitate cu art. 199-211 din Codul de 

procedură german, pe o dublă finalitate: pe de o parte, să exercite un control asupra 

deciziei de urmărire luate în cursul fazei pregătitoare,iar pe de altă parte, să deschidă faza 

de judecată, verificând dacă există, în ceea ce priveşte temeiurile de drept sau de fapt, o 

suspiciune legitimă de comitere a infracţiunii cercetate, Ministerul public sesizând 

tribunalul cu privire la obiectul procesului, limitând procedura la faptele şi persoanele 

vizate prin actul introductiv trimis instanţei. 

În Anglia, se stabileşte o relaţie triangulară între părţi şi judecător, acestea 

(acuzarea şi apărarea) înfruntându-se sub arbitrajul final al judecătorului, procedura  

derulându-se în trei faze: faza pregătitoare(investigaţiile sau urmăririle), faza 

intermediară(trimiterea acuzatului în judecată) şi faza de judecată. 

Deşi ipoteza unei întâlniri faţă în faţă între părţi antrenează ideea unei egalităţi a 

armelor, conform căreia fiecare parte dispune de aceleaşi mijloace pentru a căuta probe, 

realitatea este mai nuanţată. Pe de o parte, pentru că poliţia trebuie să transmită acuzatului 

probele pe care le-a strâns şi, pe de altă parte, pentru că acuzatul nu are întotdeauna 

mijloacele de a strânge singur probele necesare dezvinovăţirii sale.  

Judecătorul de pace nu are o misiune generală de supraveghere asupra anchetei 

poliţiei,intervenind punctual pentru a autoriza poliţia să efectueze anumite acte, eliberând 



mandate de arestare, de percheziţie şi de reţinere, în cazurile în care poliţia nu poate 

proceda la astfel de acte fără autorizaţia judecătorului.  

În Belgia,derularea procedurii a evoluat de la codul de instrumentare criminală,care 

a reglementat instrumentarea, concepută ca mod principal de constituire a unui dosar penal, 

şi informarea în caz de flagrant delict(exceptând instrumentarea justificată prin urgenţă), ca 

şi procedură de judecată în faţa diferitelor jurisdicţii,însă actualmente, se constată 

diminuarea numărului de cazuri supuse instrumentării şi creşterea informării prin parchet, 

care precedă sau înlocuieşte instrumentarea. 

Faza pregătitoare a procesului penal este consacrată constituirii dosarului 

cauzei,fiind posibile două căi : informarea şi instrumentarea. În sens strict, prin 

informare(cercetare) se înţelege atât procedura urmată de judecătorul de instrucţie, cât şi 

sarcinile prealabile îndeplinite de poliţia judiciară, sub conducerea ministerului public. 

Faza intermediară variază, conform tipului de infracţiune urmărită,instrumentarea 

fiind posibilă în materie de delicte şi contravenţii, şi obligatorie pentru crime,iar când are 

loc,  instrumentarea este obligatoriu urmată de reglarea procedurii în camera de 

consiliu,existând, în plus, în materie criminală, o fază obligatorie de punere sub acuzare. 

O dată informarea terminată, procurorul regelui decide urmărirea cazului,însă poate 

renunţa la urmărire, fie printr-o clasare fără urmare, dacă nu există infracţiune, acţiunea 

publică este deja stinsă, autorul este necunoscut sau de negăsit ori dacă urmărirea i se pare 

inoportună, fie printr-o propunere tranzacţională, care, dacă e acceptată de acuzat, stinge 

definitiv acţiunea publică. 

Dacă procurorul regelui decide punerea în mişcare a acţiunii publice(acţiunea 

penală), el poate înainta o citaţie directă în faţa jurisdicţiei de judecată sau poate sesiza 

judecătorul de instrucţie, printr-un rechizitoriu. 

Judecătorii de instrucţie au plenitudinea puterilor de instrumentare în materie de 

crime şi delicte şi pot utiliza constrângerea,având un dublu rol: pe de o parte, acţionează ca 

ofiţeri de poliţie judiciară, când constată infracţiunea, adună probele şi strâng elemente de 

natură să stabilească vinovăţia autorului faptei şi, pe de altă parte, ca judecători, când 

apreciază elementele din dosar şi iau o decizie. 

În Franţa,cronologic, procedura penală franceză se împarte în trei  faze: mai întâi 

ancheta şi urmărirea, apoi, eventual, instrumentarea şi în sfârşit judecata. 

Faza anchetei este deschisă de către denunţarea unei infracţiuni, o plângere a 

victimei sau constatările poliţiei ori ministerului public, atribuţii sporite fiind recunoscute 

poliţiei în caz de crimă sau delict flagrant,obiectul acesteia fiind de a căuta elemente care 

pot servi drept bază la urmărire şi de a decide cu privire la aceasta,ancheta având un 

caracter secret şi non-contradictoriu. 

În cursul anchetei, ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară sunt plasaţi sub 

supravegherea procurorului general (art. 38 CPPF) şi activitatea lor este dirijată de 

Procurorul Republicii (art. 41, alin. 2, CPPF),care are toate puterile şi prerogativele 

aferente calităţii de ofiţer de poliţie judiciară.  

Ministerul public are un rol deosebit,fiind în acelaşi timp acuzator principal şi parte, 

şi intervine la începutul instrumentării, în timpul acesteia şi la sfârşit. 

La deschiderea instrumentării, el determină cadrul instrumentării,cu excepţia 

constituirii în parte civilă, judecătorul de instrucţie fiind obligatoriu sesizat printr-un 

rechizitoriu introductiv al procurorului republicii,care fixează nişte limite precise ale 

instrumentării, deoarece judecătorul nu poate informa (cerceta)decât cu privire asupra 

faptelor asupra cărora a fost sesizat (art. 80 CFPP).  

Descoperirea unor fapte noi în cursul instrumentării obligă judecătorul să transmită 

plângerile sau procesele verbale care constată aceste fapte, ca să poată fi sesizat, dacă este 

cazul, de către procurorul republicii (rechizitoriu suplimentar). 



Faza instrumentării prezintă două etape diferite, după cum intervine în materie 

corecţională (doar în mod excepţional în materie contravenţională) sau în materie criminală 

(unde este obligatorie). 

Scopul instrumentării este în principal acela de a căuta probele comiterii unei 

infracţiuni, de a descoperi autorul dacă acesta este necunoscut, sau de a verifica 

fundamentarea acuzării aduse împotriva unei anumite persoane. 

Instrumentarea trebuie să permită judecătorului să decidă cu privire la trimiterea în 

judecată a persoanei supuse cercetării,culegând informaţii despre personalitatea acuzatului.  

Judecătorul de instrucţie instrumentează cazurile, exercitând în acelaşi timp funcţii 

de anchetă (implicând puteri de investigare) fie personal,fie prin intermediul unui ofiţer de 

poliţie judiciară pe care îl solicită prin comisie rogatorie (art. 151 CPPF),şi funcţii 

jurisdicţionale (implicând o putere de coerciţie).  

În Italia,faza pregătitoare,constituită de ancheta preliminară, este comună 

procedurii ordinare, care se schiţează urmărind criteriul naturii infracţiunii şi alternativele 

pe care le constituie procedurile speciale,.  

Poliţia judiciară procedează la identificarea persoanei împotriva căreia este dirijată 

ancheta şi a persoanelor în măsură să furnizeze informaţii utile reconstruirii faptelor,iar 

ministerul public procedează el însuşi la investigaţii asupra persoanelor, locurilor şi 

lucrurilor, dar le poate şi delega poliţiei judiciare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


