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Fi a nr. 6

inculpatului. Acestea sunt urm toarele: suspectul sau inculpatul poate   reprezentat la efectuarea unor 
perchezi ii, cercet ri la fa a locului, autopsii, ridic ri de obiecte sau înscrisuri de la acesta etc.; suspectul 
sau inculpatul poate   reprezentat numai în temeiul unui mandat special în cazul împ c rii, atunci 
când legea prevede c  împ carea p r ilor înl tur  r spunderea penal ; suspectul sau inculpatul nu poate 
  reprezentat în cazul actelor la care se cere prezen a sa personal , cum sunt audierea, confruntarea 

sau videoconferin a. În faza de judecat , reprezentarea inculpatului nu mai este permis  doar în 
cazurile expres prev  zute de lege. Potrivit art. 364 alin. (4) i art. 365 alin. (1) C.proc.pen., inculpatul, 
precum i celelalte p r i pot   reprezenta i în cursul judec ii în toate cazurile, cu excep ia celor în 
care prezen a inculpatului este obligatorie. Ca atare, în niciun caz nu este permis  reprezentarea când 
prezen a «inculpatului» este obligatorie. O asemenea problem  nu se pune în cazul celorlalte p r i, care 
pot   întotdeauna reprezentate. Prin excep ie, potrivit art. 364 alin. (5) C.proc.pen., în toate cazurile când 
legea permite reprezentarea inculpatului, instan a judec toreasc  are dreptul, când g se te necesar  
prezen a acestuia, s  dispun  aducerea lui”.

3. În literatura de specialitate (T. Pop, Drept Procesual Penal, vol. II, Tipogra  a Na ional  Cluj SA, 
Cluj, 1947, p. 67) s-a ar tat c  „substituitul procesual are un drept propriu, de natur  procesual , prin 
mijlocirea c ruia valori  c  un interes sau drept de natur  material  sau substan ial  al celui pe care îl 
substituie, deci pentru interesul altuia. Este posibil ca i substituitul s  aib  un interes pentru a interveni, 
dar în acest caz interesul nu poate   decât exclusiv moral, nicidecum procesual. Substituitul procesual, 
ne  ind titular al dreptului material nu are legitimatio ad causam, dar având un drept procesual propriu 
are legitimare procesual  (legitimatio ad processum)”.

SUBIECTE RECAPITULATIVE

1.  Analiza i situa iile de reprezentare legal , conven ional  i judiciar  a inculpatului persoan  juridic .

2.  Ce efecte produce constatarea în faza de camer  preliminar  a nelegalit ii reprezent rii legale a 
p r ii civile?

3.  Identi  ca i diferen ele dintre reglementarea institu iei reprezent rii în Codul de procedur  penal  
i în cel de procedur  civil .

4.  Identi  ca i diferen ele dintre succesori i substitui ii procesuali.

5.  Este posibil ca institu ia substitutului procesual s   e incident  i cu privire la persoanele juridice?

6.  Un substituit procesual poate deveni pe parcursul procesului penal succesor?

7.  Un reprezentant poate dobândi pe parcursul procesului penal calitatea de parte procesual ?

8.  Persoanele ale c ror bunuri sunt supuse con  sc rii pot   reprezentate în procesul penal?
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