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Fi a nr. 1

investiga iile vizând judec torii i procurorii sunt în com peten a SIIJ;
procurorii militari efectu eaz  urm rirea penal  potrivit com pe ten ei parche tului din care fac 
parte, fa  de to i participan ii la s vâr irea infrac iu nilor comise de militari, urmând a   sesizat  
instan a civil  competent  mate rial sau personal;
în cazul infrac iunilor care sunt de competen a D.N.A., s vâr ite de militarii în activitate, urm -
rirea penal  se efectueaz  de procurori militari din cadrul D.N.A., indi ferent de gradul militar pe 
care îl au persoanele cercetate [art. 13 alin. (6) din O.U.G. nr. 43/2002];
procurorul militar din cadrul parchetului corespunz tor in stan ei competente s  judece cauza 
particip  la edin ele de judecat   e în fa a instan elor civile,  e a celor militare în cau zele în 
care urm rirea penal  a fost efectuat  de un parchet militar;
în principiu, în cazul în care în cursul urm ririi penale suspectul sau inculpatul pierde calitatea 
care atr gea competen a personal , parchetul pe rolul c ruia se a   cauza, dac  nu re ine vreun 
alt temei care s  îi atrag  în continuare competen a, va trebui s  dispun  declinarea competen ei
c tre parchetul competent material/personal; ca excep ie, parchetul pe rolul c ruia se a   cauza 
va continua efectuarea urm ririi penale i dup  pierderea calit ii personale a suspectului/
inculpatului dac  fapta are leg tur  cu atribu iile de serviciu ale acestuia;
dobândirea calit ii dup  s vâr irea infrac iunii, în principiu, nu determin  schimbarea compe-
ten ei parchetului, cu excep ia situa iei în care calitatea dobândit  este una dintre cele prev zute 
de art. 40 alin. (1) C.proc.pen. (de exemplu, cea de parlamentar sau membru al Guvernului ori 
judec tor al Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie).

BLACK BOX

Ca urmare a DCC nr. 302/2017, va   sanc io nat  cu nulitatea absolut înc lcarea nor melor referitoare 
la competen a material /personal  a organelor de urm rire penal , indiferent dac  organul de urm rire 
penal  este inferior sau superior celui competent, ori în caz de înc lcarea competen ei unui organ de 
urm rire penal  specializat sau de înc lcare de c tre un parchet specializat a competen ei parchetelor de 
drept comun. Nelegalitatea constând în efectuarea urm ririi penale de un organ necompetent material 
poate   invocat  pe parcursul urm ririi penale în scopul declin rii competen ei în favoarea organului 
de urm rire penal  competent, sau în faza camerei preliminare în vederea ob inerii restituirii cauzei la 
organul de urm rire penal  competent.

IV. ACTELE DIN FAZA URM RIRII PENALE – EXPLICA II

1. acte de cercetare penal : în principal, sunt actele prin care sunt strânse probele cu privire la existen a 
infrac iunilor, la iden ti  carea f ptuitorilor i la stabilirea r spunderii penale sau civile a acestora; actele 
de cercetare penal  sunt, de regul , acte procedurale; nu trebuie omis îns  c  anumite procedee probatorii 
trebuie încuviin ate în prealabil de procuror, iar ordonan a prin care se dispun are natura unui act procesual, 
 ind totodat  un act de cercetare penal ;
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Organele de urm rire penal , competen ele i regulile generale în exercitarea func iei de acuzare

2. acte de urm rire penal : au un domeniu limitat,  ind cele prin care, dup  evaluarea probelor strânse, 
se dispune continuarea efec tu rii urm ririi penale, punerea în mi care a ac iunii penale, respectiv cele prin 
care se dispune cu privire la luarea, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a m surilor preventive ori a 
altor m suri procesuale; astfel, actele de urm rire penal  sunt numai acte procesuale, nu i acte procedurale;

3. potrivit art. 286 alin. (2) C.proc.pen, ordonan a trebuie s  cuprind :
a.  denumirea parchetului i data emiterii;
b.  numele, prenumele i calitatea celui care o întocme te;
c.  fapta care face obiectul urm ririi penale, încadrarea juridic  a aces teia i, dup  caz, datele 

privitoare la persoana suspectului sau inculpatului;
d.  obiectul actului sau m surii procesuale ori, dup  caz, tipul solu iei, precum i motivele de fapt 

i de drept ale acestora;
d1.  atunci când este cazul, men iunea c ii de atac disponibile, cu ar tarea termenului în care aceasta 

poate   exercitat ;
e.  date referitoare la m surile asigur torii, m surile de siguran  cu caracter medical i m surile 

preventive luate în cursul urm ririi;
f.  alte men iuni prev zute de lege;
g.  semn tura celui care a întocmit-o.

4. organele de cercetare penal  dispun, prin ordonan , asupra actelor i m surilor procesuale i formuleaz  
propuneri prin referat;

5. alte acte care se pot întocmi în faza de urm rire penal :
a.  rechizitoriul sau acordul de recu noa  tere a vinov iei, ca acte de sesizare a instan ei de 

judecat ;
b. avizul procurorului ierarhic superior privind legalitatea i temei nicia rechizi to riului sau 

a ordonan ei de renun are la urm  rirea penal  ori pentru  xarea limi telor în care se încheie 
acordul de recunoa  tere a vinov iei i cel privind efectele acordului;

c.  cererea de declarare a con testa iei i moti  varea contes ta iei, în procedurile desf   urate în 
fa a judec torului de drepturi i libert i;

d.  procesul-verbal: înscrisul întocmit de organele judiciare, prin care acestea constat  fapte sau 
împrejur ri ce pot contribui la a  area adev rului în procesul penal ori atest  înde plinirea unor 
acte pro cesuale;

e.  procurorul poate s  dispun  prin ordonan  acte procesuale (de pild , punerea în mi care 
a ac iunii penale) sau m suri procesuale (de exemplu, re inerea, controlul judiciar, controlul 
judiciar pe cau iune) ori s  întocmeasc  propuneri prin care s  solicite judec torului de 
drepturi i libert i luarea sau prelungirea unor m suri preventive sau încuviin area unor 
procedee probatorii. În cazurile în care procurorul sesizeaz  judec torul de drepturi i libert i, 
judec torul de camer  preliminar  ori alte autorit i prev zute de lege, în vederea solu ion rii 
propunerilor ori cererilor formulate în cursul urm ririi penale, va înainta copii numerotate i 
certi  cate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe cele care au leg tur  cu 
cererea sau propunerea formulat . Organul de urm rire penal  p streaz  originalul actelor, în 
vederea continu rii urm ririi penale.


