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Organele de urm rire penal , competen ele i regulile generale în exercitarea func iei de acuzare

BLACK BOX

1. potrivit art. 64 alin. (4) i (5) din Legea nr. 304/2004, republicat , lucr rile repartizate unui 
procuror pot   trecute altui procuror în urm toarele situa ii: a. suspendarea sau încetarea calit ii 
de procuror, potrivit legii; b. în absen a sa, dac  exist  cauze obiective care justi  c  urgen a i care 
împiedic  rechemarea sa; c. l sarea cauzei în nelucrare în mod nejusti  cat mai mult de 30 de zile. 
Procurorul poate contesta la Sec ia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul 
procedurii de veri  care a conduitei procurorilor, m sura de repartizare dispus  de procurorul ierarhic 
superior;

2. prin DCC nr. 633/2018, Curtea Constitu ional  a apreciat c  principiul repartiz rii aleatorii nu se 
poate aplica i în activitatea organelor de urm rire penal ;

3. art. 59 alin. (2) C.proc.pen. prevede cu caracter imperativ ca, în cadrul aceleia i localit i, 
procurorul sau organul de cercetare penal , dup  caz, s  efectueze toate actele de urm rire, chiar dac  
unele dintre acestea trebuie înde plinite în afara razei sale teritoriale; pe cale de consecin , organele de 
urm rire penal  nu pot delega sau dispune o comisie rogatorie pentru efectuarea actelor de urm rire de 
organele din cadrul aceleia i localit i, în a c ror raz  teritorial  trebuie efectuate.

B. Competen a func ional  a organelor de urm rire penal  

organele de urm rire penal  sunt acele organe care efectueaz  urm rirea penal , respectiv: 
procurorii constitui i în parchete i organele de cercetare penal  (generale i speciale);
organele de cercetare penal  efec  tueaz  cercetarea penal ; î i desf oar  activitatea de 
urm rire penal  sub conducerea i suprave gherea procurorului;
competen a func ional  a parchetului în efectuarea urm ririi penale este, de regul , 
facultativ ; organele de cercetare penal  efectueaz  cercetarea penal , iar par chetul prin 
intermediul procurorilor supravegheaz  activitatea acestora (competen  func ional  exclusiv  
a procurorului); procurorul poate prelua orice cauz  de la organele de cercetare penal  a c ror 
activitate o supravegheaz  pentru a efectua personal urm rirea penal ;
procurorul efectueaz  urm rirea penal  în cazurile prev zute de lege (competen  func ional  
exclusiv ), particip  la edin ele de judecat , exercit  c ile de atac prev zute de lege.

C. Competen a material  a organelor de urm rire penal  

organele de cercetare penal ale poli iei judiciare au o competen  material  general ; pot 
efectua actele de cercetare penal  cu privire la orice infrac i  une, cu excep ia celor date de lege 
în competen a obli  ga  torie a procurorului ori a orga nelor de cercetare penal  speciale;
organele de cercetare penal  speciale, în urma deleg rii dispuse de procuror, efectueaz  acte 
de urm rire penal  cores punz tor specializ rii structurii din care fac parte, în cazul s vâr irii 
infrac iunilor de c tre militari sau în cazul infrac iunilor de corup ie i de serviciu prev zute de 
Codul penal, s vâr ite de c tre personalul navigant al marinei civile, dac  fapta a pus sau a putut 
pune în pericol siguran a navei sau naviga iei ori a personalului;


