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3.2.1. Aspecte introductive  /  416 
3.2.2. Incompatibilitatea judecătorilor  /  416 

3.2.2.1. Judecătorul a fost reprezentant sau avocat al 
unei părţi ori al unui subiect procesual principal, chiar şi 
în altă cauză [art. 64 alin. (1) lit. a)]  /  416 
3.2.2.2. Judecătorul este rudă sau afin, până la gradul 
al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre 
cele prevăzute la art. 177 C. pen. cu una dintre părţi, cu 
un subiect procesual principal, cu avocatul ori cu 
reprezentantul acestora [art. 64 alin. (1) lit. b)]  /  417 
3.2.2.3. Judecătorul a fost expert sau martor în cauză 
[art. 64 alin. (1) lit. c)]  /  418 
3.2.2.4. Judecătorul este tutore sau curator al unei părţi 
sau al unui subiect procesual principal [art. 64 alin. (1) 
lit. d)]  /  418 
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3.2.2.5. Judecătorul a efectuat, în cauză, acte de 
urmărire penală sau a participat, în calitate de procuror, 
la orice procedură desfăşurată în faţa unui judecător 
sau a unei instanţe de judecată [art. 64 alin. (1)  
lit. e)]  /  418 
3.2.2.6. Există o suspiciune rezonabilă că 
imparţialitatea judecătorului este afectată [art. 64  
alin. (1) lit. f)]  /  419 
3.2.2.7. Judecătorii care sunt soţi, rude sau afini între ei, 
până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă 
situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 C. pen. nu pot 
face parte din acelaşi complet de judecată [art. 64  
alin. (2)]  /  422 
3.2.2.8. Judecătorul care a participat la judecarea unei 
cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiaşi 
cauze într-o cale de atac sau la rejudecarea cauzei 
după desfiinţarea ori casarea hotărârii [art. 64  
alin. (3)]  /  422 
3.2.2.9. Judecătorul de drepturi şi libertăţi nu poate 
participa, în aceeaşi cauză, la procedura de cameră 
preliminară, la judecata în fond sau în căile de atac  
[art. 64 alin. (4)]  /  424 
3.2.2.10. Judecătorul care a participat la soluţionarea 
plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau 
netrimitere în judecată nu poate participa, în aceeaşi 
cauză, la judecata în fond sau în căile de atac [art. 64 
alin. (5)]  /  428 
3.2.2.11. Judecătorul care s-a pronunţat cu privire la o 
măsură supusă contestaţiei nu poate participa la 
soluţionarea contestaţiei [art. 64 alin. (6)]  /  429 

3.2.3. Incompatibilitatea procurorului  /  430 
3.2.4. Incompatibilitatea organului de cercetare  
penală  /  432 
3.2.5. Incompatibilitatea magistratului-asistent şi a 
grefierului  /  432 

3.3. Abţinerea  /  433 
3.4. Recuzarea  /  433 
3.5. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau 
recuzare a judecătorului, magistratului-asistent sau 
grefierului  /  435 
3.6. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau 
recuzare a organului de cercetare penală  /  438 
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recuzare a procurorului  /  438 
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§ 4. Strămutarea cauzelor penale  /  441 
4.1. Noţiunea şi temeiul strămutării  /  441 
4.2. Procedura strămutării  /  443 

§ 5. Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei  
(art. 76)  /  448 

 
CAPITOLUL AL VI-LEA 
PROBELE, MIJLOACELE DE PROBĂ ŞI PROCEDEELE 
PROBATORII ÎN PROCESUL PENAL  /  451 

Secţiunea I. Probele  /  451 
§ 1. Noţiunea, importanţa şi clasificarea probelor în procesul 
penal  /  451 
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2.1. Noţiunea de „obiect al probaţiunii”  /  454 
2.2. Faptele şi împrejurările care trebuie dovedite  /  455 
2.3. Faptele şi împrejurările care nu trebuie dovedite 
(dispensa de probă)  /  457 

2.3.1. Prezumţiile legale absolute (iuris et de iure)  /  457 
2.3.2. Faptele evidente şi faptele notorii  /  458 
2.3.3. Faptele necontestate  /  458 

2.4. Alte fapte şi împrejurări care pot forma obiectul 
probaţiunii  /  459 

2.4.1. Faptele similare  /  459 
2.4.2. Faptele auxiliare  /  460 
2.4.3. Faptele negative determinate  /  460 

2.5. Faptele şi împrejurările care nu pot forma obiectul 
probaţiunii  /  461 

2.5.1. Limitări legale ale obiectului probaţiunii  /  461 
2.5.2. Limitări ale obiectului probaţiunii derivate din 
concepţia noastră despre lume şi societate  /  461 
2.5.3. Faptele negative nedeterminate  /  461 

§ 3. Cerinţele probelor  /  462 
3.1. Noţiuni introductive  /  462 
3.2. Admisibilitatea probei  /  462 
3.3. Pertinenţa probei  /  463 
3.4. Concludenţa probei  /  463 
3.5. Administrarea probei trebuie să fie posibilă  /  464 
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3.6. Utilitatea probei  /  465 
§ 4. Administrarea probelor  /  465 
§ 5. Excluderea probelor  /  470 

5.1. Noţiuni introductive  /  470 
5.2. Probele obţinute prin tortură  /  471 
5.3. Orice alte probe obţinute în mod nelegal  /  473 
5.4. Probele derivate  /  474 

§ 6. Aprecierea probelor  /  475 
Secţiunea a II-a. Mijloacele de probă şi procedeele  
probatorii  /  479 

§ 1. Noţiunea şi importanţa mijloacelor de probă şi a 
procedeelor probatorii în procesul penal  /  479 
§ 2. Declaraţiile părţilor şi ale subiecţilor procesuali  
principali  /  482 

2.1. Declaraţiile suspectului sau ale inculpatului  /  482 
2.1.1. Noţiunea şi importanţa declaraţiilor suspectului sau 
inculpatului  /  482 
2.1.2. Procedura de obţinere a declaraţiilor suspectului sau 
inculpatului  /  484 

2.1.2.1. Stabilirea situaţiei personale a suspectului sau 
inculpatului  /  485 
2.1.2.2. Comunicarea drepturilor şi obligaţiilor  /  486 
2.1.2.3. Procedura de ascultare propriu-zisă  /  488 

2.1.3. Reguli speciale privind audierea suspectului sau 
inculpatului  /  491 

2.1.3.1. Constatarea stării de oboseală excesivă sau de 
boală a suspectului sau inculpatului  /  491 
2.1.3.2. Audierea suspectului sau inculpatului aflat în 
stare de deţinere  /  491 

2.1.4. Valoarea probatorie a declaraţiilor suspectului sau 
inculpatului  /  492 

2.2. Declaraţiile persoanei vătămate, ale părţii civile şi ale 
părţii responsabile civilmente  /  494 

2.2.1. Noţiunea şi importanţa declaraţiilor persoanei 
vătămate, părţii civile şi părţii responsabile  
civilmente  /  494 
2.2.2. Procedura de obţinere a declaraţiilor persoanei 
vătămate, părţii civile şi părţii responsabile  
civilmente  /  494 

2.2.2.1. Stabilirea situaţiei personale a persoanei 
vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile 
civilmente  /  494 
2.2.2.2. Comunicarea drepturilor şi obligaţiilor  /  495 
2.2.2.3. Procedura de audiere propriu-zisă  /  496 
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2.2.3. Reguli speciale privind audierea persoanei 
vătămate, părţii civile şi părţii responsabile  
civilmente  /  497 
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2.4.2. Audierea prin interpret  /  526 
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CAPITOLUL I 

NOŢIUNEA ŞI SISTEMUL PROCESULUI PENAL  
ŞI ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL 

Secţiunea I 

Procesul penal ca mijloc de realizare  

a justiţiei penale 

§ 1. Definiţia procesului penal 

Împotriva celor care săvârşesc infracţiuni, statul, prin intermediul 
organelor sale specializate, intervine pentru a-i sancţiona, reeduca şi reda 
societăţii. 

Reacţia societăţii faţă de cei ce intră în conflict cu legea penală nu este 
arbitrară, ci, dimpotrivă, chibzuită, amplu reglementată prin dispoziţiile legii1. 
De aceea, între săvârşirea infracţiunii şi aplicarea unei sancţiuni penale 
autorului ei se situează procesul penal ca activitate organizată în vederea 
adoptării unei soluţii corespunzătoare datelor concrete ale fiecărei cauze 
penale.  

Descoperirea infracţiunilor, identificarea şi prinderea infractorilor, 
strângerea şi administrarea probelor, tragerea la răspundere penală şi civilă 
(eventual) se constituie într-o activitate complexă desfăşurată de către 
organele specializate ale statului. 

La înfăptuirea justiţiei penale participă şi persoanele care au drepturi 
şi obligaţii ce decurg din săvârşirea infracţiunii, persoane care poartă denu-
mirea de părţi, respectiv subiecţi procesuali principali, precum şi alţi subiecţi 
procesuali care, potrivit legii, au drepturi, obligaţii sau atribuţii în procedurile 
judiciare penale. De asemenea, un rol foarte important în desfăşurarea 
procesului penal îl are avocatul, participant procesual căruia actualul Cod 
de procedură penală îi recunoaşte o paletă largă de drepturi şi obligaţii, 
dovadă fiind reglementarea detaliată a atribuţiilor acestuia pe parcursul 
procesului penal. 

Faţă de cele arătate mai sus, definim procesul penal ca fiind activitatea 
reglementată de lege, la care participă organele competente, părţile, subiecţii 
                                                 

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

Definiţiile date în literatura de specialitate sunt apropiate de aceea 
formulată de noi, conţinând unele aspecte specifice. 

Astfel, unii autori1 arată că, la procesul penal, participă părţile „ca 
titulare de drepturi şi obligaţii”. Sub acest aspect, apreciem că şi ceilalţi 
participanţi (subiecţii procesuali principali, avocatul, martorul etc.) sunt 
titulari de drepturi şi obligaţii şi, în consecinţă, pentru simplificarea definiţiei, 
am renunţat la precizarea amintită. 

Alţi autori2, în definiţia pe care au dat-o procesului penal, având în 
vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Codul de procedură penală 1968, com-
pletau scopul procesului penal cu următoarele imperative: apărarea ordinii 
publice, a proprietăţii, întărirea legalităţii, prevenirea infracţiunilor, precum şi 
educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor şi a regulilor de convieţuire 
socială3. Apreciam, în lucrări anterioare, că scopul relevat mai sus nu este 
propriu procesului penal, acesta fiind realizat şi prin specificul altor activităţi 
judiciare4 sau fără caracter judiciar. 

În alte definiţii se menţionează şi raporturile ce se nasc între parti-
cipanţii la activitatea procesual penală5. Apreciem că nu este necesară o 
asemenea precizare, deoarece, aşa cum se arată în opinia unor autori6, 
desfăşurarea activităţii procesual penale implică în mod necesar existenţa 
unor raporturi juridice tipice. 

În sfârşit, în alte opinii, definiţia procesului penal cuprinde sublinierea 
că acesta se înfăţişează ca o suită de acte diverse, efectuate de autorităţile 
publice pentru rezolvarea problemelor legate de consecinţele ce decurg din 
săvârşirea unei infracţiuni7. 

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

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

3 Theodoru III, p. 20. 
4 Acest scop îl are şi procesul civil (a se vedea: G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual 

civil, ed. a 4-a, revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017; V.M. Ciobanu, Tratat 
teoretic şi practic de procedură civilă. Teoria generală, Ed. Naţional, Bucureşti, 1996, vol. I, 
pp. 148-149; I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1995, vol. I, 
pp. 24-25; I. Stoenescu, S. Zilberstein, Tratat de drept procesual civil, Tipografia Universităţii 
din Bucureşti, 1973, p. 17). 

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

pénale, Ed. Cujas, Paris, 1980, t. II, p. 4. 




