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Fi a nr. 1

NU FI TENTAT S  CONSIDERI C  (…)

(...) 1. actele emise de procuror sunt numai acte de urm rire penal , deoarece exist  situa ii pe 
parcursul urm ririi penale în care dispune cu privire la diferite m suri cu caracter administrativ prin 
acte care trebuie cali  cate ca acte de cercetare penal  (de pild , dispunerea prelungirii dreptului de 
circula ie);

(...) 2. organele de cercetare penal  întocmesc referate numai în cauzele în care competen a de 
solu ionare apar ine procurorului, deoarece Codul de procedur  penal  prevede posibilitatea de   
întocmit acest act i în cauzele în care procurorul trebuie s  sesizeze judec torul de drepturi i 
libert i pentru dispunerea unei m suri procesuale ori încuviin area unui procedeu probatoriu.

BLACK BOX

1. în cazul infrac iunilor de audien , procurorul poate dispune prin declara ia oral  consem nat  în 
încheierea de edin  începerea urm ririi penale i/sau punerea în mi care a ac iunii penale;

2. în principiu, atât împotriva actelor de cercetare penal , cât i a celor de urm rire penal  se poate 
formula plângere în condi iile art. 339 C.proc.pen.;

3. actele de urm rire penal  sau de cercetare penal  pot   in  rmate în condi iile art. 304 C.proc.pen.; 
ca excep ie, legea stipuleaz  un control judec toresc al unora dintre actele de urm rire penal , plângerea 
împotriva acestora urmând a   solu ionat  de judec torul de drepturi i libert i;

4. procurorul poate in  rma numai actele i m surile procesuale dispuse de organele de cercetare 
penal , nu i referatele cu propuneri întocmite de acestea;

5. chiar dac  în cursul urm ririi penale doar procurorul poate dispune anularea unui act procesual/
procedural nelegal sau excluderea unei probe nelegale/neconstitu ionale, judec torul de drepturi 
i libert i poate restrânge baza analizei sale numai la probele pe care le consider  legal sau loial 

administrate, ori s  re in  doar anumite acte ca  ind legale întocmite, f r  a dispune anularea/excluderea 
celorlalte;

6. în faza de camer  preliminar  procurorul poate întocmi: a. actul de regularizare a rechi zitoriului, 
care trebuie supus avizului procurorului ierarhic superior privind legalitatea i temeinicia; b. cererea de 
declarare a contesta iei i motivarea contesta iei.

V. ORGANELE DE CONSTATARE – EXPLICA II

sunt organe extrajudiciare care, de i nu sunt organe de urm rire penal , au obliga ia legal  de a 
îndeplini anumite acte strict i limitativ pre v zute de lege:

a.  s  ia m suri de conservare a locului s vâr irii infrac iunii i de ridi care sau conservare a 
mijloacelor materiale de prob ;

b.  în cazul infrac iunilor  agrante, au dreptul de a face perchezi ii corporale sau ale 
vehiculelor, de a-l prinde pe f ptuitor i de a-l prezenta de îndat  organelor de urm -


