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CAPITOLUL  I 
 

RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ – 
TEMEI AL EXERCITĂRII ACŢIUNII 

CIVILE ÎN  PROCESUL PENAL 
 

 
Secţiunea I – Elementele şi condiţiile acţiunii civile 
 
 
1.1. Noţiunea de acţiune civilă 
 
 
Multe din infracţiunile săvârşite provoacă prejudicii, care 

fac să fie eficient principiul răspunderii civile delictuale 
întemeiat pe dispoziţiile art. 1357 din Codul civil, potrivit 
cărora „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă 
ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Autorul 
prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.” 

Această împrejurare constituie temeiul juridic care 
determină ca, în cazul unei infracţiuni producătoare de 
prejudicii, odată cu dreptul la acţiunea penală să se nască şi 
dreptul la acţiunea civilă. 

Această acţiune civilă poate fi exercitată separat de 
acţiunea penală sau în cadrul procesului penal, situaţii pe care 
le vom analiza în cele ce urmează.  

Considerăm însă că nu putem trece la examinarea 
particularităţilor exercitării acţiunii civile în procesul penal fără 
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a prezenta în prealabil acţiunea civilă şi condiţiile de exercitare 
ale acesteia, în general. 

Prin acţiunea civilă în sens substanţial se apără dreptul 
subiectiv civil încălcat. Acesta nu este protejat efectiv prin 
dispoziţiile de drept material, fiind necesar să se recurgă la 
normele dreptului procesual, mijlocul practic fiind tocmai 
acţiunea civilă exercitată în cadrul unei acţiuni judiciare. 

În literatura de specialitate s-a arătat că acţiunea civilă 
reprezintă „calea justiţiei, aptitudinea, facultatea, puterea legală, 
recunoscută oricui de a obţine, cu formele şi în condiţiile 
determinate de lege, recunoaşterea şi realizarea unui drept 
subiectiv, protecţiunea socială a acestuia în forma ei cea mai 
expresivă şi cea mai eficace.”1 

Posibilitatea de a recurge, la nevoie, la forţa coercitivă a 
statului se materializează în dreptul la acţiune, care 
constituie elementul de legătură dintre dreptul subiectiv civil 
şi acţiunea civilă. 

La rândul său, dreptul la acţiune cuprinde o serie de 
drepturi, cum ar fi dreptul de a sesiza instanţa de judecată, 
dreptul de a solicita probe, dreptul de a obţine condamnarea 
pârâtului, dreptul de a exercita căile de atac, dreptul de a solicita 
executarea silită a pârâtului ş.a., drepturi pe care titularul său le 
exercită parţial sau în totalitate, după cum recurge la toate sau 
numai la o parte din mijloacele procesuale din care este alcătuită 
acţiunea. În funcţie de exercitarea dreptului la acţiune în limitele 
impuse de lege, distingem drepturi care nu mai pot fi exercitate 
dacă a trecut termenul de prescripţie şi drepturi care pot fi 
exercitate indiferent dacă s-a scurs sau nu termenul de 
prescripţie. Astfel, din prima categorie fac parte dreptul de a 
obţine condamnarea pârâtului şi dreptul de a obţine executarea 

                                                 
1  E. Herovanu – Principiile procedurei judiciare, București, 1932 - pag. 18. 
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silită, în timp ce alte drepturi componente pot fi exercitate chiar 
dacă a expirat termenul de prescripţie (dreptul de a sesiza 
instanţa, dreptul de a exercita căile de atac etc.). Deşi art. 2500 
C.civ. prevede că „dreptul material la acţiune (…) se stinge prin 
prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.”, 
în realitate ceea ce se stinge nu este dreptul la acţiune în 
integralitatea sa, ci numai unele drepturi componente ale sale şi 
anume dreptul de a obţine condamnarea pârâtului şi dreptul de a 
obţine executarea silită. Dreptul la acţiune se naşte în momentul 
în care este nesocotit dreptul subiectiv, dar pentru exercitarea sa 
efectivă este necesară voinţa în acest sens a titularului său, 
precum şi a altor persoane sau organe cărora legea le recunoaşte 
legitimarea procesuală de a acţiona. În literatura de specialitate 
s-a exprimat şi opinia conform căreia acţiunea civilă şi dreptul la 
acţiune sunt noţiuni identice şi se pot întrebuinţa  deopotrivă, 
deoarece se suprapun. În fapt, această concepţie nu ţine cont de 
realităţile procesuale, deşi argumentul său principal este 
împrejurarea că însuşi legiuitorul foloseşte cele două noţiuni în 
contexte similare. Astfel, se vorbeşte despre prescrierea 
dreptului la acţiune şi  deopotrivă despre prescrierea acţiunii. 
Acest argument nu poate fi totuşi primit deoarece ar însemna să 
acceptăm totodată şi ideea ca acţiunea este identică cu cererea de 
chemare în judecată, ceea ce este inadmisibil. Deşi nu puține 
acte normative folosesc expresia „acţiunea se prescrie”, textele 
legale nu se pot interpreta literal întrucât este indiscutabil ca nu 
acţiunea în sine se prescrie, ci dreptul de a cere concursul forţei 
coercitive a statului. Aşa cum am arătat, în literatura juridică de 
specialitate s-a precizat că acţiunea, ca ansamblu de mijloace 
procesuale, există şi atunci când nu există drept subiectiv civil 
sau drept la acţiune.  
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1.2. Elementele acţiunii civile 
 
 

1.2.1.  Părţile 
 
Acţiunea fiind strâns legată de dreptul subiectiv, ea nu 

poate fi concepută fără existenţa cel puţin a unei persoane 
fizice sau juridice care să fie interesată în protecţia dreptului 
subiectiv şi care să se pretindă a fi titularul dreptului respectiv. 
De asemenea, în raportul juridic care se naşte şi care este dedus 
judecăţii, mai este implicată o a doua persoană – fizică sau 
juridică – despre care se pretinde că a nesocotit dreptul 
celeilalte părţi. Atunci când vorbim despre părţile participante 
la raportul juridic procesual, ne referim în exclusivitate la 
persoanele mai sus arătate, iar nu la reprezentanţii lor 
procesuali sau convenţionali, care nu stau în proces în nume 
propriu, ci în locul părţilor.  

Părţilor participante iniţial la acţiune li se pot adăuga şi 
terţe persoane, care dobândesc calitatea de părţi prin proprie 
voinţă sau prin implicarea lor în cauză de către părţile iniţiale.  

 
 
1.2.2. Obiectul  
 
Acţiunile judiciare au ca obiect protecţia dreptului 

subiectiv, precum şi a unor interese pentru a căror realizare este 
obligatorie calea justiţiei, prin tragerea la răspundere juridică a 
celor care au încălcat dreptul sau interesele respective. În 
momentul în care se recurge la acţiune, aceasta se 
individualizează şi devine proces. Obiectul procesului este 
reprezentat de ceea ce părţile înţeleg să deducă judecăţii, o 



Răspunderea civilă în procesul penal 
 

9

problemă de fapt şi de drept pe care judecătorii sunt chemaţi să 
o verifice şi asupra căreia trebuie să aprecieze. 

 
 

1.2.3. Cauza 
 
Acest element al acţiunii civile este considerat de unii 

autori ca fiind temeiul juridic al cererii, în timp ce alţi autori îl 
consideră a fi conflictul care există între reclamant şi pârât cu 
privire la temeiul dreptului subiectiv în cauza.2, 3 Considerăm, 
alături de alţi autori, că nu trebuie confundată cauza acţiunii – 
causa petendi – cu cauza raportului juridic dedus judecăţii – 
causa debendi. Cauza dreptului constituie cauza cererii de 
chemare în judecată, iar nu a acţiunii civile în totalitatea ei.  

Cauza trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să 
existe, să fie reală, să fie licită şi morală.  

 
 
1.3. Condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile 
 
Exerciţiul acţiunii este liber, astfel că nimeni nu poate fi 

tras la răspundere pentru că a invocat pretenţii care s-au 
dovedit a fi nejustificate. 

Acţiunea este totodată facultativă, astfel că nimeni nu 
poate fi constrâns să o exercite împotriva voinţei sale, de unde 
şi caracterul în general disponibil al acţiunii civile.  

Dacă această voinţă există, atunci trebuie îndeplinite 
anumite condiţii şi anume afirmarea unui drept, interesul, 
capacitatea procesuală şi calitatea procesuală. 
                                                 
2 I. Stoenescu, S. Zilberstein – Drept procesual civil. Teoria generală, vol. I, 
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 - pag. 237. 
3 G. Porumb – Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Ed. 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1966 - pag. 105. 
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1.3.1. Afirmarea unui drept 
 
Pentru a se putea apela la justiţie, este necesară afirmarea 

unui drept de cel ce se pretinde titular al acestuia. 
Pentru a putea fi exercitat, aşadar pentru a se putea bucura 

de protecţia juridică a acţiunii, dreptul subiectiv civil afirmat 
trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: 

 să fie recunoscut şi ocrotit de lege, adică să nu 
contravină legii, ordinii publice sau bunelor moravuri; 

 să fie exercitat în limitele sale externe (materiale şi 
juridice) şi interne (adică numai în concordanţă cu scopul 
economic şi social pentru care a fost recunoscut de lege); 

 să fie exercitat cu bună-credinţă; 
 să fie actual, adică să nu fie supus vreunui termen sau 

vreunei condiţii suspensive. 
 

În cazul în care se constată că reclamantul nu justifică un 
drept subiectiv, cererea acestuia va fi respinsă. Aceasta soluţie 
se pronunţă, de regulă, după încheierea dezbaterilor, aşadar la 
sfârşitul judecăţii. Dacă însă se invocă faptul că dreptul nu este 
actual prin ridicarea excepţiei de prematuritate, cererea va fi 
respinsă ca prematură fără a se intra în cercetarea fondului, 
situaţie în care reclamantul va putea introduce o nouă cerere în 
momentul împlinirii termenului sau condiţiei. 

 
1.3.2. Interesul 
 
Existenţa şi afirmarea interesului este de asemenea o 

condiţie de exerciţiu a acţiunii civile acceptată unanim de autori. 
Interesul poate fi material, dacă se urmăreşte obţinerea 

unui folos de ordin patrimonial, sau moral, când se urmăreşte 
obţinerea unei satisfacţii sufleteşti. Interesul moral nu trebuie 


