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1.  Considerații preliminare 

1.1. Obiectul urmăririi penale 

 urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa 
infracţiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora,
pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată
(art. 285 C. pr. pen.) 
 strângerea probelor: atât operaţia de adunare a probelor, cât şi operaţia de 

examinare şi evaluare a lor, pentru a se constata dacă sunt sau nu temeiuri
suficiente pentru a se putea trimite cauza în faza de judecată 

 existenţa infracţiunilor: legea are în vedere orice infracţiune, indiferent de 
faza în care a ajuns aceasta – infracţiune consumată, tentativă sau acte pregă-
titoare incriminate 

 identificarea făptuitorului: aflarea datelor necesare cunoaşterii făptuitorilor 
(autori, instigatori, complici), atât cu privire la identitate, cât şi cu privire la 
circumstanţele lor personale 

 stabilirea răspunderii făptuitorului: materialul probator trebuie să elucideze
aspectele legate de materialitatea faptelor, de vinovăţia făptuitorului şi de 
existenţa unor temeiuri în baza cărora acesta să poată fi tras la răspundere
penală pentru fapta săvârşită 

 identificarea persoanei vătămate 
 soluţionarea acţiunii civile 

 în vederea realizării obiectului urmăririi penale, organele de urmărire penală:  
 pot lua anumite măsuri în vederea bunei desfăşurări a procesului (reţinerea, 

controlul judiciar, aplicarea unui sechestru asigurător etc.) 
 îşi concretizează activitatea în acte de urmărire penală, care pot fi acte

procesuale (acte de dispoziţie) şi acte procedurale prin care sunt aduse la
îndeplinire dispoziţiile cuprinse în actele procesuale 

Secțiunea I. Sinteze de teorie 



Sinteze de teorie 

18 
 



dosarul de 
urmărire 
penală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
limita 
iniţială 

 

 
clasificare 

 

limita 
finală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
clasificare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 întreaga activitate a organelor de urmărire penală este concretizată în dosarul de
urmărire penală, ce cuprinde o sumă de înscrisuri procedurale constatatoare, în
care sunt consemnate actele de urmărire efectuate şi care trebuie să aibă, potrivit
legii, o anumită formă şi un anumit conţinut 

 procesul penal parcurge întotdeauna faza urmăririi penale 

1.2. Limitele urmăririi penale  

 sub aspectul desfăşurării în timp, urmărirea penală se situează între două limite, o
limită iniţială şi o limită finală 

 limita iniţială, începerea urmăririi penale, marchează începutul raporturilor juri-
dice procesuale între subiecţii ce participă la rezolvarea cauzei penale, ea 
corespunzând cu declanşarea procesului penal 

actele de începere a urmăririi penale: 
 ordonanţă întocmită de organul de cercetare penală sau de procuror 
 declaraţia verbală a procurorului consemnată în încheierea de şedinţă în cazul 

infracţiunilor de audienţă 
 limita finală constă în trimiterea sau netrimiterea în judecată 
 trimiterea în judecată 
 rechizitoriu 
 acordul de recunoaştere a vinovăţiei 

 netrimiterea în judecată 
 clasarea (ordonanţă sau rechizitoriu) 
 renunţarea la urmărirea penală (ordonanţă sau rechizitoriu) 

1.3. Trăsăturile caracteristice urmăririi penale 

trăsăturile caracteristice urmăririi penale sunt:  
 lipsa de publicitate a urmăririi penale 
 caracterul necontradictoriu al urmăririi penale 
 caracterul preponderent al formei scrise 
 subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire penală 

 lipsa de publicitate  
 trăsătură diametral opusă faţă de publicitatea specifică judecăţii 
 urmărirea penală îşi poate realiza obiectul numai în măsura în care este lipsită

de publicitatea specifică judecăţii, întrucât dacă s-ar desfăşura în mod public 
ar putea exista riscul ca suspectul sau inculpatul ori celelalte părţi să 
denatureze probele şi, în final, să îngreuneze aflarea adevărului 

 urmărirea penală nu este secretă; spre exemplu 
 în situaţia efectuării unei percheziţii pot participa părţile, martorii asistenţi, 

apărătorii părţilor etc.  
 apărătorii părţilor au dreptul de a asista la efectuarea actelor de urmărire

penală 
 părţile, subiecţii procesuali principali şi apărătorii acestora au dreptul de a 

consulta dosarul 
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 caracterul necontradictoriu al urmăririi penale 
 sistemul procesual penal român este un sistem contradictorial, deoarece în

desfăşurarea lui apar şi se dezvoltă două acţiuni paralele, dar contradictorii:
acţiunea de tragere la răspundere penală şi acţiunea opusă de apărare împo-
triva acesteia 

 caracterul necontradictoriu al urmăririi penale este rezultatul lipsei de publi-
citate a urmăririi penale (spre exemplu, organul de urmărire penală adminis-
trează probele fără a le pune în discuţia părţilor existente în cauză; părţile, în 
principiu, nu au cunoştinţă despre susţinerile adversarilor) 

 există momente în care contradictorialitatea apare şi în faza urmăririi penale 
 în situaţia confruntării 
 în situaţia soluţionării propunerii de arestare preventivă a inculpatului de 

către judecătorul de drepturi şi libertăţi, care presupune în mod obligatoriu
ascultarea celui arestat, ocazie cu care acesta poate combate argumentele
acuzării 

 cu ocazia procedurii audierii anticipate, când sunt citate toate părţile şi 
subiecţii procesuali principali 

 caracterul preponderent al formei scrise 
 părţile nu pot acţiona oral în faţa organelor de urmărire penală, ci numai în

scris, prin formularea de cereri sau memorii scrise 
 forma preponderent scrisă a urmăririi nu exclude însă folosirea limbajului oral

ca mijloc de comunicare între participanţii la cauza penală 
 subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de urmărire penală 
 dispoziţiile organelor superioare devin obligatorii pentru cei ce li se subor-

donează 
 procurorul are printre atribuţiile sale şi pe aceea de supraveghere a activităţii 

de urmărire penală efectuată de organele de cercetare penală ale poliţiei 
judiciare sau de către organele de cercetare penală speciale 

 dispoziţiile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penală 
 fiecare procuror dintr-un parchet este subordonat conducătorului parchetului

respectiv, iar conducătorul unui parchet se subordonează conducătorului
parchetului ierarhic superior 
 prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa se subordo-

nează prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa 
 dispoziţiile procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu 

legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine 
 cu toate acestea, procurorii îşi păstrează independenţa în ceea ce priveşte 

soluţiile pe care urmează a le dispune în cauză şi cu privire la concluziile pe
care le formulează în faţa instanţelor judecătoreşti 

 procurorul ierarhic superior poate infirma motivat, prin ordonanţă, actele şi 
măsurile procesuale nelegale sau netemeinice dispuse de procurorul din
subordine 
 procurorul poate să dispună în cauză o soluţie de clasare, independent de

poziţia procurorului ierarhic superior (acesta din urmă poate însă să
infirme motivat această soluţie) 

 faptul că procurorul de şedinţă pune concluzii de achitare nu reprezintă un
impediment pentru ca parchetul să nu formuleze cale de atac  
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1.4. Organele de urmărire penală 

sunt organe de urmărire penală: 
 organele de cercetare penală 
 procurorul 

1.4.1. Organele de cercetare penală 

organele de cercetare penală 
 organele de cercetare ale poliţiei judiciare 

 lucrători specializaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor anume 
desemnaţi în condiţiile legii speciale, care au primit avizul conform al 
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

 lucrători specializaţi din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor 
anume desemnaţi în condiţiile legii speciale, care au primit avizul procuro-
rului desemnat în acest sens  
 ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul DNA sunt numiţi prin ordin al procurorului-şef al DNA, ca 
urmare a detaşării acestora din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor [conform art. 10 alin. (5) din O.U.G. nr. 43/2002 privind
Direcţia Naţională Anticorupţie] 

 noţiunea de „organ de cercetare al poliţiei judiciare” nu este identică cu
noţiunea de „poliţist” 
 poliţiştii care nu au calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei 

judiciare nu pot efectua acte de urmărire penală, însă pot efectua acte de
constatare a infracţiunilor în condiţiile art. 61 C. pr. pen.  

 organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare 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 [art. 57 alin. (1) C. pr. pen.] 

 dacă legiuitorul nu menţionează expres că într-o anumită cauză urmărirea 
penală trebuie efectuată de către procuror sau de către organele de cerce-
tare speciale, atunci urmărirea penală va fi efectuată de către organele de
cercetare penală ale poliţiei judiciare 

 organele de cercetare penală speciale   
 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 [art. 55 alin. (5) C. pr. pen.] 

 organele de cercetare penală speciale efectuează acte de urmărire penală
[art. 57 alin. (2) C. pr. pen.] 
 în cazul săvârşirii infracţiunilor de către militari 
 în cazul săvârşirii infracţiunilor de corupţie şi de serviciu prevăzute de 

Codul penal săvârşite de către personalul navigant al marinei civile, dacă
fapta a pus sau a putut pune în pericol siguranţa navei sau navigaţiei ori a 
personalului 
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 organele de cercetare penală speciale efectuează, în cazul infracţiunilor 
contra securităţii naţionale prevăzute de Titlul X din Codul penal şi 
infracţiunilor de terorism, punerea în aplicare a mandatelor de supra-
veghere tehnică 

 organele de cercetare penală au o dublă subordonare, administrativă şi funcţională 
 subordonarea administrativă 
 se realizează faţă de organele ierarhic superioare din cadrul Ministerului

Administraţiei şi Internelor 
 în prezent, s-a consacrat, pentru lucrătorii poliţiei judiciare, un statut caracte-

rizat printr-o pregnantă subordonare funcţională, având drept consecinţă 
firească diminuarea subordonării administrative 

 organele ierarhic superioare ale poliţiei judiciare sau ale organelor de
cercetare speciale nu pot da îndrumări sau dispoziţii privind cercetarea penală 
[art. 303 alin. (2) C. pr. pen.] 

 subordonarea funcţională 
 se realizează faţă de procuror; presupune, ca principală obligaţie, executarea 

dispoziţiilor procurorului care supraveghează activitatea de cercetare penală 
 atribuţiile organelor de cercetare penală sunt legate exclusiv de desfăşurarea 

urmăririi penale 
 efectuarea tuturor actelor de cercetare penală, cu excepţia celor date prin lege 

în competenţa exclusivă a procurorului 
 începerea urmăririi penale in rem  
 efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană 
 administrarea probelor necesare rezolvării tuturor aspectelor legate de cauză 
 efectuarea de acte procedurale (percheziţii domiciliare, cercetări la faţa 

locului, confruntări etc.) 
 pentru o serie de acte de dispoziţie care sunt date în competenţa procurorului 

se formulează propuneri prin referat 
 punerea în mişcare a acţiunii penale 
 administrarea unor mijloace de probă sau folosirea unor tehnici speciale de

investigare care pot fi autorizate sau dispuse, în faza de urmărire penală,
numai de procuror sau, după caz, de judecătorul de drepturi şi libertăţi 

 luarea măsurii controlului judiciar sau a măsurii controlului judiciar pe
cauţiune 

 luarea măsurilor asigurătorii 
 chiar şi în cauzele în care organele de cercetare penală efectuează urmărirea

penală, acestea nu pot dispune trimiterea sau netrimiterea în judecată (singurul
organ competent să dispună trimiterea sau netrimiterea în judecată a unei persoane
este procurorul, organele de cercetare penală putând doar să formuleze propuneri
în acest sens) 

 întreaga activitate a organelor de cercetare penală se desfăşoară în condiţiile legii, 
sub conducerea şi supravegherea procurorului [art. 55 alin. (6) C. pr. pen.] 
 


