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CAPITOLUL I 

NO IUNI GENERALE CU PRIVIRE  

LA URM RIREA PENAL  

Sec iunea I 

Urm rirea penal  – prima faz  a procesului penal 

1.1. PRELIMINARII 

sistemul acuzatorial, 
sistemul inchizitorial i sistemul mixt

partea 
cea mai important  a procesului penal o reprezenta judecata

cauza fiind considerat  un litigiu privat între 
victim  i infractor

pornirea 
procesului penal se f cea la ini iativa p r ii v t mate

iar cauza începea direct cu 
judecata, care era oral  i public

                                                            

 Tratat de procedur  penal

 Drept procesual penal
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inchizitorial

c  m rturisirea era socotit  o regin  a probelor
(testis unus testis nulus)

mixt,

urm rirea 
penal  judecata

                                                            

Tratat de drept procesual penal

op. cit.
op. cit.
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urm -
rirea penal , judecata i punerea în executare a hot rârii penale r mase 
definitive. 

primele cercet ri, urm rirea i instruc ia penal  

cercetarea ancheta penal

                                                            

op. cit.
 Idem

op. cit
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instruire

crime, delicte
contraven ii,

rechizitoriu intro-
ductiv rechizitoriu 
definitiv

                                                            

 Idem
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clasa 

judec torului de instruc ie.
instruc ia penal

                                                            

op. cit
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ordonan  definitiv
ordonan e simple

Scoaterea de sub urm rire –

Trimiterea în judecat  

Transmiterea actelor la Camera de acuzare – 

a) proprie procedurii judiciare cu accente acuzatoriale 
sporite; 

b) pluriform ,

c) unitar

                                                            

op. cit
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1.2.  NECESITATEA I IMPORTAN A URM RIRII PENALE 

„nimic din tot ceea ce progresul a pus la 
îndemâna omului modern spre o folosin  onest  i binef c toare nu a r mas 
nespeculat de odioasa armat  a infractorilor. În lupta contra crimei, socie-
tatea este datoare s  pun  la contribu ie toate mijloacele pe care civiliza ia 
actual  i le ofer . La perspicacitatea i ingeniozitatea infractorilor moderni 
trebuie s  se r spund  printr-o organizare metodic  i serioas  a urm ririi. 
Dup  cum infractorii î i perfec ioneaz  sistemele lor de atac, astfel societatea 
trebuie s - i perfec ioneze sistemele sale de lupt ” .

                                                            

op. cit.
Tratat de drept i procedur  penal

Urm rirea penal
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a)

b)

c)

d)

cine judec  nu poate 
urm ri i invers.
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Sec iunea II 

Obiectul, scopul, sarcinile i limitele urm ririi penale 

2.1.  OBIECTUL URM RIRII PENALE 

                                                            

op. cit.

Explica ii teoretice ale Codului de procedur  penal  român

Tratat de procedur  penal
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 Idem
op. cit.
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, op. cit
 Idem


