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Legea nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală[1]
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010)

	Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală a fost modificată prin:
– L. nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale (M. Of. nr. 515 din 14 august
2013);
– O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul
de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014);
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 599/2014, M. Of. nr. 886 din 5 decembrie 2014; (A se vedea decizia în extras
la art. 341 alin. (5));
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 641/2014, M. Of. nr. 887 din 5 decembrie 2014; (A se vedea decizia în extras
la art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1), art. 347 alin. (3));
– O.U.G. nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
(M. Of. nr. 911 din 15 decembrie 2014);
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 663/2014, M. Of. nr. 52 din 22 ianuarie 2015. (A se vedea decizia în extras la
art. 341 alin. (10));
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 76/2015, M. Of. nr. 174 din 13 martie 2015. (A se vedea decizia în extras la
art. 374 alin. (7));
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 166/2015, M. Of. nr. 264 din 21 aprilie 2015. (A se vedea decizia în extras la
art. 5491 alin. (2), (3), (5));
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 336/2015, M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015. (A se vedea decizia în extras la
art. 235);
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 235/2015, M. Of. nr. 364 din 26 mai 2015. (A se vedea decizia în extras la
art. 484 alin. (2) şi art. 488);
– O.U.G. nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (M. Of. nr. 473 din
30 iunie 2015);
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 423/2015, M. Of. nr. 538 din 20 iulie 2015. (A se vedea decizia în extras la
art. 4884 alin. (5));
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 506/2015, M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015. (A se vedea decizia în extras la
art. 459);
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 542/2015, M. Of. nr. 707 din 21 septembrie 2015. (A se vedea decizia în
extras la art. 431 alin. (1));
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 552/2015, M. Of. nr. 707 din 21 septembrie 2015. (A se vedea decizia în
extras la art. 3 alin. (3) teza a doua);
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 553/2015, M. Of. nr. 707 din 21 septembrie 2015. (A se vedea decizia în
extras la art. 223 alin. (2));
– Decizia Curţii Constituţionale nr. 496/2015, M. Of. nr. 708 din 22 septembrie 2015. (A se vedea decizia în
extras la art. 335 alin. (4)).

[1]
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PARTEA GENERALĂ
Titlul I
Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale
Art. 1. Normele de procedură penală şi
scopul acestora
(1) Normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi
a altor proceduri judiciare în legătură cu o
cauză penală.
(2) Normele de procedură penală urmăresc
asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor
organelor judiciare cu garantarea drepturilor
părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale
Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări
ale Uniunii Europene în materie procesual
penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului
la care România este parte.[1]
► Jurisprudenţă
Premisa coerenţei şi predictibilităţii sistemului judiciar constă în previzibilitatea interpretării
şi aplicării normelor de drept.
În operaţiunea de interpretare a normelor juridice, magistratul este chemat să desluşească
voinţa legiuitorului în edictarea acestora.
Una din cele mai utilizate metode de interpretare şi, de regulă, prima la care apelează
magistratul, este cea literală sau gramaticală,
deoarece în acest fel se asigură, cu cea mai
mare certitudine, condiţia previzibilităţii legii.
În acest sens, în Avizul nr.11 din 2008 al
Consiliului consultativ al Judecătorilor Europeni, în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, privind calitatea hotărârilor judecătoreşti se arată că „examinarea chestiunilor
în drept trece, într‑un mare număr de cazuri,
prin interpretarea regulii de drept. Această putere de interpretare nu trebuie să ne facă să uităm că judecătorul trebuie să asigure securitatea juridică, ce garantează previzibilitatea, atât
a conţinutului regulii de drept, cât şi a aplicării
sale şi contribuie la calitatea sistemului judiciar”. (C. Ap. Cluj, s. pen. şi pt. cauze cu minori,
dec. nr. 667 din 5 august 2014)
	Alin. (2) al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 1 din L. nr. 255/2013.

[1]

Art. 2. Legalitatea procesului penal
Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege.
Regl. ant.: CPP 1968 – art. 2 alin. (1).

► CEDO
Curtea EDO admite faptul că „termenul
„lege” include atât dreptul scris cât şi cel nescris” (Sunday Times, § 47; S. W. § 35).
Baza legală a condamnării penale (…) este
constituită de textul dispoziţiei legale citit în lumina jurisprudenţei interpretative de care ea
se însoţeşte. (Cantoni c/ Franţei, 15 noiembrie
1996, § 32).
Oricât de clar ar fi textul unei dispoziţii legale, există tot timpul un element de interpretare
judiciară, inclusiv în dreptul penal (S. W. c. Regatului Unit, 22 noiembrie 1995, § 36)
Într‑un domeniu reglementat de dreptul scris,
„legea” este reprezentată de textul în vigoare
aşa cum instanţele competente l‑au interpretat,
ţinând cont, la nevoie, de noile informaţii tehnice (Kruslin c. Franţei, 24 aprilie 1990, § 29).
► Curtea Constituţională
Una dintre garanţiile cele mai puternice pentru asigurarea îndeplinirii actelor procesuale şi
procedurale potrivit prescripţiilor legii o constituie sancţiunea procesual penală, care constă fie în pierderea unor drepturi procesuale, fie
în lipsirea de valabilitate a actelor procesuale şi
procedurale ori a măsurilor procesuale dispuse
sau efectuate cu încălcarea condiţiilor impuse
de norma de procedură. Sancţiunile privind nerespectarea termenelor procedurale derivă din
principiul legalităţii procesului penal, enunţat de art. 2 din Codul de procedură penală şi consfinţit prin dispoziţiile art. 23 alin. (12)
din Legea fundamentală, şi sunt reglementate
în cuprinsul normelor procesual penale ale
art. 268 alin. (1) ‑ (3), şi anume: decăderea din
exerciţiul unui drept, nulitatea actului făcut peste termen şi încetarea unei măsuri procesuale
temporare. (Dec. nr. 336/2015, M. Of. nr. 342
din 19 mai 2015, parag. 26)
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Art. 3. Separarea funcţiilor judiciare
(1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare:
a) funcţia de urmărire penală;
b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în
faza de urmărire penală;
c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată;[1]
d) funcţia de judecată.
(2) Funcţiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel.
(3) În desfăşurarea aceluiaşi proces penal,
exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1)
lit. c), care este compatibilă cu funcţia de
judecată.
(4) În exercitarea funcţiei de urmărire
penală, procurorul şi organele de cercetare
penală strâng probele necesare pentru a se
constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată.
(5) Asupra actelor şi măsurilor din cadrul
urmăririi penale, care restrâng drepturile şi
libertăţile fundamentale ale persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuţii în
acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute
de lege.
(6) Asupra legalităţii actului de trimitere
în judecată şi probelor pe care se bazează
acesta, precum şi asupra legalităţii soluţiilor
de netrimitere în judecată se pronunţă judecătorul de cameră preliminară, în condiţiile
legii.
(7) Judecata se realizează de către instanţă, în complete legal constituite.
Bibliografie: ♦ Ioan Griga, Propuneri pentru modificarea şi completarea unor texte din noul Cod penal şi din
noul Cod de procedură penală, PR nr.7/2013; ♦ Ruxandra‑Paula Răileanu, Principiile fundamentale ale procesului penal român în lumina noului Cod de procedură penală, Dreptul nr. 6/2014, p. 98; ♦ Ioan Griga, Locul şi rolul
procurorului în procesul penal şi modificările intervenite
în reglementarea fazei de judecată în fond şi apel potrivit
Noului Cod de procedură penală, PR nr. 5‑2014.
	Lit. c) a alin. (1) şi alin. (3) şi (6) de la art. 3 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. 102 pct. 2
din L. nr. 255/2013.

[1]

Art. 3

► Admitere excepţie de neconstituţionalitate
Prin decizia nr. 552/2015, M. Of. nr. 707 din
21 septembrie 2015, Curtea a admis excepția
de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 3
alin. (3) teza a doua şi a constatat că: soluţia
legislativă conform căreia exercitarea funcţiei
de verificare a legalităţii netrimiterii în judecată
este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată este neconstituţională.
Curtea a reţinut că, potrivit art. 64 alin. (5) şi
(6) din Codul de procedură penală, 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. De aceea, aşa cum a stabilit Curtea Constituţională în
jurisprudenţa sa (Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014
şi Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 52 din 22 ianuarie 2015), spre deosebire de
procedura prevăzută de art. 342 şi următoarele
din Codul de procedură penală, unde acuzaţia în materie penală a fost realizată deja, în
cazul plângerilor formulate împotriva soluţiilor
de netrimitere sau neurmărire penală dispuse
de procuror, judecătorul de cameră preliminară
astfel competent nu poate să exercite şi funcţia
de judecată pe fond, întrucât încheierea pronunţată în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c)
din Codul de procedură penală are valenţele
unui rechizitoriu, deci a unei acuzaţii în materie
penală. Prin urmare, judecătorul care dispune
începerea judecăţii, în baza art. 341 alin. (7)
pct.2 lit. c) din Codul de procedură penală, este
incompatibil să exercite şi funcţia de judecată,
în caz contrar încălcându‑se art. 21 alin. (3) din
Constituţie referitor la dreptul la un proces echitabil, şi art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit căruia justiţia este unică, imparţială
şi egală pentru toţi.
► CEDO
1. Relativ la competenţa instanţelor militare,
Curtea Europene a Drepturilor Omului a tratat
în mod separat problema judecării militarilor
de către instanţe astfel constituite şi problema
judecării civililor de către instanţele militare,
în cauzele Incal contra Turciei, Gerger contra
Turciei, Ocalan contra Turciei, Bursuc contra
României şi Maszni contra României.
Deşi nu există o jurisprudenţă a Curţii cu privire la statutul şi garanţiile oferite de parchetele
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militare, din analiza hotărârilor pronunţate în
cauze privind modalitatea de funcţionare a justiţiei militare în general se poate trage concluzia că, în afara unor situaţii de excepţie, independenţa şi imparţialitatea magistraţilor pot
fi diminuate prin apartenenţa acestora la sistemul de justiţie şi, în acelaşi timp, la sistemul ierarhic militar. (cit. în ÎCCJ ‑ Complet DCD, dec.
8/2015, M. Of. nr. 386 din 3 iunie 2015)
2. Potrivit Curţii, faptul că un judecător ce soluţionează cauza în primă instanţă sau în apel
a luat deja decizii în aceeaşi cauză, în special
în privinţa detenţiei preventive, nu poate justifica de unul singur temerile reclamantului cu
privire la imparţialitatea magistratului. Ceea
ce contează este întinderea şi natura măsurilor în discuţie (în acelaşi sens: Hauschildt
c. Danemarca, 24 mai 1989, § 50, seria A, nr
154; Nortier c. Olanda, 24 august 1993, § 33,
seria A, nr. 267; Saraiva de Carvalho c. Portugalia, 22 aprilie 1994, § 35, seria A, nr. 286‑B;
Alony Kate c. Spania, 17 ianuarie 2012, §§ 49
şi urm.). În speţă, Curtea a constatat faptul că
judecătorii O.C.D., M.M. şi E.B. au avut un rol
important în privinţa arestării preventive a reclamantului. Aceştia au dispus, pe de‑o parte,
menţinerea detenţiei preventive, iar pe de altă
parte, au soluţionat cererile de înlocuire şi cererile de revocare a măsurii. Ţinând cont de
consecinţele acestor decizii asupra detenţiei
preventive a reclamantului, Curtea a stabilit că
nu există niciun motiv plauzibil pentru a se distinge între dispoziţiile date în privinţa arestării
preventive înainte sau după trimiterea în judecată a inculpatului. […]
Curtea a decis că există o violare a art. 6
§ 1 din Convenţie, în condiţiile în care aprecierea făcută de cei trei judecători cu privire la
datele existente în vederea menţinerii arestării
preventive este discutabilă, justificând în mod
obiectiv temerile reclamantului cu privire la imparţialitatea magistraţilor. (Cauza Ionuţ Laurenţiu Tudor c. României, hotărârea din 24 iunie
2014, sursa www.hotararicedo.ro)
3. Chestiunile pe care un magistrat trebuie să le

stabilească înainte de dezbateri nu se confundă cu
acelea care vor determina soluţia finală.
Pronunţându‑se asupra arestului preventiv şi asupra altor chestiuni de acest gen înaintea procesului,
el apreciează sumar datele disponibile pentru a determina dacă, la o primă vedere, bănuielile poliţiei
au o oarecare consistenţă; atunci când judecătorul
statuează la terminarea procesului, el trebuie să stabilească dacă elementele care au fost invocate şi
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dezbătute sunt de ajuns pentru a pronunţa o sentinţă de condamnare. Nu se pot asimila bănuielile unei
constatări formale de culpabilitate (a se vedea, de
exemplu, Lutz, 25 august 1987, A. 123‑A, § 62).
Faptul că un judecător dintr‑o instanţă de fond sau
apel, într‑un sistem ca cel danez, a luat decizii privitoare la arestul preventiv înainte de proces, nu poate
fi suficient pentru a justifica în sine temerile referitoare la imparţialitatea lui.
51. Anumite circumstanţe permit totuşi, într‑o speţă dată, să se ajungă la o altă concluzie. În speţă,
Curtea nu poate decât să atribuie o importanţă specială unui fapt: în nouă ordonanţe care prelungeau
arestul preventiv al domnului Hauschildt, judecătorul
Larsen s‑a bazat explicit pe articolul 762, § 2 din lege
(§ 20, supra). Prelungind la rândul lor arestul înainte
de deschiderea procesului în faza apelului, judecătorii care au contribuit apoi la luarea deciziei finale
s‑au bazat şi ei pe acelaşi text de mai multe ori (§
26‑27, supra)
52. Or, pentru a aplica articoulul 762, judecătorul trebuie, printre altele, să se asigure de existenţa
„unor bănuieli întemeiate” că făptuitorul a comis infracţiunile de care este acuzat. După explicaţiile ofi
ciale acest lucru înseamnă că judecătorul trebuie
să aibă o convingere de culpabilitate a făptuitorului
„foarte clară” (§ 34‑35 supra).
Distanţa dintre chestiunea pe care judecătorul trebuie să o determine pentru a recurge la respectivul
articol şi problema pe care trebuie să o rezolve la
terminarea procesului devine astfel infi mă.
În consecinţă, în circumstanţele cauzei, imparţialitatea instanţelor competente poate fi pusă la îndoială
şi temerile domului Hauschildt în această privinţă pot
fi considerate ca fiind obiectiv justificate.
53. În consecinţă, în speţă s‑a încălcat articolul
6‑1 din Convenţie.

Decizia Hauschildt constituie un punct de
cotitură în evoluţia jurisprudenţei Curţii Europene a Dreptului Omului în ceea ce priveşte
imparţialitatea şi, în particular, cumulul de
către un magistrat al funcţiilor succesive.
Dl. Hauschildt, urmărit penal pentru escrocherie şi fraudă fi scală a făcut obiectul unei proceduri penale foarte lungi şi complexe în decursul
căreia au fost luate o serie de decizii referitoare
la arestul său provizoriu, dintre care unele au
fost date de către magistraţii care au participat
ulterior la formarea completului de judecată ce
a soluţionat cauza pe fond.
Hotărârea Hauschildt marchează trecerea
de la o concepţie extinsă, la o concepţie restrictivă a imparţialităţii. Exerciţiul mai multor
funcţii de către un judecător nu constituie, în
principiu, o cauză de lipsă de imparţialitate (I),
cu excepţia anumitor ipoteze în care cumulul
de funcţii este exclus a priori (II), doar anumite
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circumstanţe particulare permit să se pună în
discuţie imparţialitatea magistratului (III).
Cumulul de funcţii de instrucţie şi de judecată poate fi şi contrar principiului imparţialităţii dacă în exercitarea primelor, judecătorul a
emis o apreciere prealabilă a culpabilităţii. În
cauza Hauschildt, Curtea europeană, pentru a
ajunge la concluzia încălcării articolului 6‑1, se
bazează pe faptul că în legislaţia daneză, decizia relativă la detenţia provizorie (arest preventiv) trebuie să fie justifi cată prin existenţa
unor „bănuieli foarte întemeiate”, ceea ce implică faptul că judecătorul care s‑a pronunţat de
nouă ori asupra prelungirii detenţiei provizorii a
reclamantului, a făcut o apreciere cu privire la
vinovăţia acestuia, lucru care era obiectul judecăţii pe fond. Această analiză a fost confirmată
în cauza Ferrantelli şi Santangelo din 7 august
1996 potrivit căreia magistratul care judecă
un acuzat după ce a judecat şi condamnat un
co‑acuzat al cărui caz era separat, nu a fost
imparţial. În sens contrar, Curtea de Casaţie a
considerat că acelaşi magistrat poate să participe la dezbaterile relative la urmăririle penale,
asupra aceloraşi fapte, îndreptate împotriva
unor făptuitori diferiţi (Crim., 29 febr. 2000, D,
2000, IR, 151).
Atunci când o decizie intermediară a unui
magistrat nu implică o constatare a vinovăţiei,
imparţialitatea magistratului nu ar putea fi contestată (Saraiva de Caravalho, 22 apr. 1994,
A.286‑B). Faptul că judecătorul a ordonat un
examen psihiatric al minorului nu ajunge pentru
a contesta imparţialitatea lui (Nortier). Nu este
imparţial acel judecător care stabileşte o amendă pentru ultraj în urma depunerii unei cereri de
recuzare, pe motiv că „comportamentul reclamantului a fost apreciat de judecător în funcţie
de conştiinţa sa, de sentimentele sale, de simţul demnităţii şi normele sale de conduită pentru că el s‑a simţit personal lezat şi ultragiat”
(cauza Chmélir c/ Cehiei din 7 iunie 2005). [F.
Sudre, J.P. Marguenaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levinet, op. cit., pag.
266‑267, 276]
► Jurisprudenţă
Încălcarea principiului separaţiilor funcţiilor judiciare (…) nu constituie, privit în mod
singular, temei de admitere al unei contestaţii
în anulare în baza art. 426 lit. d) C. proc. pen.
(C. Ap. Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 1006 din 17
august 2015)

Art. 4

Art. 4. Prezumţia de nevinovăţie
(1) Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr‑o hotărâre penală definitivă.
(2) După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii
organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului.
Bibliografie: ♦ Flaviu Ciopec, Respectarea prezumţiei
de nevinovăţie în procesul penal. Analiza criteriilor jurisprudenţiale din practica CEDO împotriva României, Analele Universităţii de Vest Timişoara, seria Drept nr. 1/2013;
♦ Anca Costina Gherghe, Prezumţia de nevinovăţie - mijloc de garantare a siguranţei persoanei cu ocazia aplicării legii penale, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 2/2012;
♦ Cătălin Oncescu, Studiu referitor la istoria şi aplicarea
principiului prezumţiei de nevinovăţie în procesul penal
român, Dreptul nr. 11/2012.

Regl. ant.: CPP 1968 – art. 52.
Legislaţie conexă: Constituţia României – art. 23
alin. (11); ♦ CEDO – art. 6 parag. 2; ♦ CDFUE – art. 48
alin. (1).

► CEDO
1. Prezumţia de nevinovăţie, consacrată de
alineatul al doilea al articolului 6 figurează printre elementele procesului penal echitabil, cerut
de alineatul 1 (…). Ea este încălcată dacă o
hotărâre judecătorească care îl priveşte pe
făptuitor dă impresia că este vinovat, câtă vreme vinovăţia sa nu a fost, în prealabil, stabilită
în mod legal. Este suficient, chiar în absenţa
unei constatări formale, faptul că judecătorul îl
consideră pe făptuitor ca fiind vinovat (Minelli,
nr. 37). Câmpul de aplicare al articolului 6‑2 nu
se limitează, totuşi la ipoteza înaintată de către
guvern. Curtea, a constatat încălcarea acestei
dispoziţii în cauzele Minelli şi Sekanina citate mai sus, de vreme ce instanţele naţionale
sesizate au încetat urmărirea penală pentru
prescripţie în prima cauză şi l‑au achitat pe
făptuitor în a doua. Ea a admis aplicabilitatea
articolului în alte cauze, în care instanţele naţionale nu au fost chemate să statueze asupra
vinovăţiei (…). Ea aminteşte, în plus că Convenţia trebuie să fie interpretată astfel încât să
garanteze drepturi concrete şi efective, iar nu
teoretice şi iluzorii (…). Acest lucru este valabil
şi pentru dreptul consacrat de articolul 6‑2.
Curtea consideră că o atingere adusă prezumţiei de nevinovăţie poate emana nu numai
de la un judecător sau o instanţă, ci şi de la alte
autorităţi publice. (Cauza Allenet de Ribemont
c. Franţei, 10 februarie 1995, parag. 34‑36)

