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Summary
Problems raised by the application of the new criminal stipulations about 

dropping punishment of the minor and postponing punishment of the minor. 
The new Romanian Criminal Cod, applicable starting June,29,2005 adoptied by 
the Romanian Parliament by low 301/2004 instates new judicial-criminal institi-
tutions and gives special treatment to the institutions of minority, revealing the 
legislator”s concern for giving the under age delinquent a real chance to social 
reintegration. In the given context, the paper aims at analysing two new institu-
tions in the field of the system of punishment of the minor namely the dropping 
of the punishment applicable to the minor-regulated in the article 126 of the new 
Criminal Cod, and respectively, postponing the application of punishment of the 
minor, esiding in article 127. 

PROCEDURA PLОNgERII PREALABILE: MOD DE 
SESIZARE A INSTANŢEI ORI DE PUNERE ОN 

MIŞCARE A ACŢIUNII PENALE? 

IORDACHE MAGDALENA,
doctorandă, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Instituţia plоngerii prealabile 
reglementată de dispoziţiile art.279-286 
din Codul de procedură penală (C.p.p.), 
se оnscrie ca o excepţie de la principiul 
oficialităţii şi constituie posibilitatea 
pe care legiuitorul a oferit-o părţii 
vătămate de a decide dacă sesizează ori 
nu organele judiciare competente оn 
vederea tragerii la răspundere penală 
a făptuitorului şi, astfel, a restabilirii 
ordinii de drept оncălcată.

Săvоrşirea unei infracţiuni dă 
naştere raportului juridic de drept 
substanţial care, оn conţinutul său, cu-
prinde, оntre altele, dreptul organelor 

competente de a trage la răspundere 
penală pe făptuitor şi obligaţia acestuia 
de a suporta sancţiunea penală.

Оn vederea soluţionării acestui 
conflict de drept organele judiciare 
competente au, de fapt, obligaţia de a 
declanşa procesul penal pornind din 
oficiu mecanismul procesual, оn ve-
derea оnceperii urmăririi penale şi a 
desfăşurării judecăţii nefiind necesară 
solicitarea ori stăruinţa unei persoane 
fizice sau juridice.

Art. 2 din Codul de procedură penală 
prevede principiul oficialităţii, actele 
necesare desfăşurării procesului penal 
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fiind оndeplinite din oficiu, afară de 
cazul cоnd prin lege se dispune altfel.

Acest principiu оşi găseşte reglemen-
tarea оn toate legislaţiile moderne.

Procedura plоngerii prealabile 
reprezintă o excepţie de la principiul 
oficialităţii оn ceea ce priveşte atоt 
declanşarea procesului penal, cоt şi 
desfăşurarea ulterioară a acestuia.

Ne propunem să analizăm – оn 
cadrul acestei materii – procedura 
plоngerii prealabile, reglementată de 
art.279 (1), (2) lit.a C.p.p. privind intro-
ducerea plоngerii prealabile la instanţa 
de judecată.

Plоngerea prealabilă va fi adresată 
instanţei de judecată оn cadrul 
infracţiunilor prevăzute de Codul 
penal in art.180, 184 alin.1, 193, 205, 
206, 210, 213 si 220, precum şi оn cazul 
infracţiunilor prevăzute de art.193,205 
si 206 C.p.p. savоrşite prin presă sau 
orice mijloace de comunicare оn masă, 
daca făptuitorul este cunoscut. Acelaşi 
text de lege precizează că atunci cоnd 
făptuitorul este necunoscut, persoana 
vătămată se poate adresa organului de 
cercetare penală оn vederea identificării 
lui.

Actul de sesizare оl constituie re-
chizitoriul оntocmit de procuror, iar, оn 
mod excepţional, legiuitorul a prevăzut 
posibilitatea ca instanţa de judecată să 
fie sesizată prin plоngerea prealabilă 
оntrodusă de către persoana vătămată 
prin infracţiuni.

Оn actuala reglementare acest mod 
de sesizare al instanţei este o acţiune 
penală directă; prin Legea nr.104/1992, 
abrogоndu-se dispoziţiile procedurale 
potrivit cărora instanţa de judecată 
nu putea fi sesizată, оn mod direct, cu 
plоngere prealabilă decоt după par-

curgerea unei proceduri de оncercare 
a оmpăcării parţilor оn faţa comisiei de 
judecată ţi doar оn anumite condiţii.

Deci, оn actuala reglementare 
plоngerea adresată instanţei de judecată 
nu mai constituie o sesizare subsidiară, 
ci reprezintă o acţiune penală directă.

Potrivit unor opinii – cu care nu 
sоntem de acord – plоngerea prealabilă, 
formulată оn conformitate cu dispoziţiile 
art.279 (2) lit.a C.p.p., este doar un act 
de sesizare al instanţei şi nu un act de 
punere оn mişcare a acţiunii penale. 

Intr-o astfel de opinie, acţiunea penală 
se pune оn mişcare prin оncheierea 
instanţei. 

Prin urmare, după sesizarea instanţei 
cu plоngere prealabilă de către partea 
vătămată şi fixarea termenului de 
judecată, instanţa la primul termen 
de judecată va pronunţa o оncheiere 
prin care va pune оn mişcare acţiunea 
penală.

Punerea оn mişcare a acţiunii penale 
оn faţa instanţei conform dispoziţiilor 
art.336 alin.1 lit.a C.p.p., se face prin 
declaraţia orală a procurorului, cоnd 
acesta participă la judecarea cauzei.

Dacă procurorul nu participă, 
instanţa este cea care dispune extinderea 
procesului penal la alte fapte, punоnd 
оn mişcare acţiunea penală printr-o 
оncheiere, conform art.336 alin.2 C.p.p., 
procedоnd fie la judecarea cauzei, fie 
la trimiterea ei la procuror, potrivit 
dispoziţiilor art.336 alin.1 C.p.p.

Din analiza dispoziţiilor art.337 
alin.1 C.p.p. corelată cu art.336 alin.1 
C.p.p. reiese că оn cazul extinderii pro-
cesului penal la alte persoane, instanţa 
nu poate pune оn mişcare acţiunea 
penală, legiuitorul făcоnd precizarea 
că procurorul poate cere extinderea 
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procesului penal, de unde se desprinde 
concluzia că s-a avut оn vedere doar 
ipoteza оn care procurorul participă 
la judecată.

Deci, iniţiativa extinderii procesului 
penal cu privire la alte persoane o poate 
avea numai procurorul, iar оn cazul 
extinderii procesului penal pentru alte 
fapte instanţa, оn cazul оn care procu-
rorul nu participă la judecată, nu poate 
extinde procesul penal.

Acestea sоnt situaţiile оn care 
instanţa poate proceda la punerea оn 
mişcare a acţiunii penale.

Considerăm că plоngerea prealabilă 
formulată de partea vătămată are car-
acterul unui act necesar şi indispensabil 
reprezentоnd o condiţie pentru tragerea 
la răspundere penală a făptuitorului şi, 
prin urmare, aceasta nu poate constitui 
doar o modalitate de sesizare a instanţei, 
ci este prin ea оnsăşi un mod de punere 
оn mişcare a acţiunii penale.

Dispoziţiile art.279 (2) lit. a C.p.p. 
semnifică оn accepţiunea noastră  că 
la primul termen de judecată, fără 
a mai fi astfel necesar ca instanţa să 
pronunţe o оncheiere prin care să pună 
оn mişcare acţiunea penală, оncheiere 
care, aşa cum am arătat, nu este 
reglementată de dispoziţiile procesual 
penale – instanţa urmează a constata că 
acţiunea penală a fost pusă оn mişcare 
prin plоngerea prealabilă formulată de 
partea vătămată.

Acţiunea penală are ca obiect 
tragerea la răspundere penală a per-
soanelor ce au săvоrşit infracţiuni; ea 
nu se naşte din săvоrşirea infracţiunii, ci 
din norma juridică prin care o anumită 
faptă este considerată ca infracţiune. 

Pentru punerea оn mişcare a acţiunii 
penale trebuie să existe temeiuri sufi-

ciente ca o anumită persoană – prezum-
tivul făptuitor – să poată fi оnvinuită de 
săvоrşirea unei infracţiuni.

Simpla bănuială că o persoană a 
comis o infracţiune nu este suficientă 
pentru a pune оn mişcare acţiunea 
penală.

Plоngerea prealabilă are, precum s-a 
demonstrat, un caracter mixt: pe de o 
parte ea se constituie оntr-o condiţie de 
pedepsibilitate, condiţie esenţială pentru 
tragerea la răspundere penală a persoa-
nei ce a săvоrşit fapta penală, tragerea 
la răspundere penală reprezentоnd, de 
fapt, obiectul acţiunii penale, iar pe de 
altă parte, este o condiţie de procedibili-
tate, condiţie necesară pentru a pune оn 
mişcare acţiunea penală.

S-a susţinut – оn contextul unei opinii 
pe care nu o оmpărtăşim – că a pune оn 
mişcare acţiunea penală la primul ter-
men de judecată оnseamnă că instanţa 
are probe suficiente de vinovăţie, deşi 
aceste probe оn dovedirea vinovăţiei 
ori nevinovăţiei persoanei ce a săvоrşit 
fapta se produc оn cursul procesului 
penal.

Plоngerea prealabilă nu dă dreptul 
instanţei respective ca la primul termen 
de judecată să pună оn mişcare acţiunea 
penală, atribuind astfel calitatea de in-
culpat persoanei despre care se pretinde 
că ar fi săvоrşit o faptă prevăzută de 
legea penală. 

Mergоnd cu raţionamentul mai de-
parte, s-a invocat оn sprijinul teoriei, 
precum că оn momentul introducerii 
plоngerii prealabile părţile оn procesul 
penal au doar calitatea de persoană 
vătămată şi, respectiv, făptuitor, iar pe 
parcursul procesului penal făptuitorul 
ar putea dobоndi calitatea de оnvinuit, 
ci numai оn cazul probei temeinice de 
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vinovăţie, aceea de inculpat, prin pu-
nerea оn mişcare a acţiunii penale.

Rezultă că procesul penal pornit оn 
forma sa atipică - оn sensul că nu par-
curge toate fazele specifice procesului 
penal, lipsind faza urmăririi penale, 
ca urmare a plоngerii prealabile a 
persoanei vătămate - se desfăsoară 
parţial avоnd ca părţi partea vătămată 
şi făptuitorul.

Or, potrivit dispoziţiei art.23,24 
C.p.p., sоnt părţi оn procesul penal in-
culpatul, partea vătămată, partea civilă 
şi partea responsabilă civilmente.

Cu ocazia desfăşurării procesului 
penal, subiectul activ al infracţiunii – 
оnţelegem să folosim această noţiune оn 
sensul ei larg, de făptuitor - primeşte 
diferite calităţi procesuale, ce au 
semnificaţii distincte, cu rezonanţe 
specifice оn structura conţinutului ra-
portului juridic procesual penal.

Оn funcţie de calităţile procesuale pe 
care infractorul le va primi pe parcursul 
procesului penal – de “hainele juridice, 
pe care acesta le va purta” – se stabilesc 
şi drepturile şi obligaţiile procesuale ce 
оi revin оn fiecare stadiu al procesului 
penal.

Оnainte de pornirea procesului pe-
nal, cel ce a săvоrşit infracţiunea – de 
fapt, cel ce este prezumat că ar fi săvоrşit 
infracţiunea – are calitatea de făptuitor. 
După declanşarea procesului penal el 
devine subiect principal pasiv оn cadrul 
raportului juridic procesual penal оn 
care subiect principal activ este organul 
judiciar, iar odată cu pornirea urmăririi 
penale оmpotriva făptuitorului acesta 
capătă calitatea de оnvinuit, conform 
art.229 C.p.p.

Оn situaţia plоngerii prealabile 
introdusă la instanţa , legiuitorul a 

renunţat la calitatea de оnvinuit оn 
procesul penal, permiţоnd organului 
judiciar competent – instanţei , deci – ca 
оn urma sesizării primite la savоrşirea 
unei infracţiuni să pună оn mişcare 
acţiunea penală.

Deci, оntr-un astfel de caz făptuitorul 
primeşte оn mod automat calitatea 
de inculpat, fără a mai fi оn prealabil 
оnvinuit.

O situaţie similară are loc оn cazul ex-
tinderii procesului penal la fapte sau per-
soane noi, cоnd оn vederea simplificării 
procesului penal, оn condiţiile art.336 
şi 337 C.p.p., s-a renunţat la calitatea 
de оnvinuit, acţiunea penală putоnd fi 
pusă оn mişcare prin declaraţia verbală 
a procurorului, оn faţa instanţei ori prin 
оncheierea instanţei de judecată.

Rezultă, aşadar, că оn procesul pe-
nal pornit prin plоngerea prealabilă a 
părţii vătămate, părţile au drepturi şi 
obligaţii ce izvorăsc оn mod direct din 
exercitarea acţiunii penale şi acţiunii 
civile оn cazul procesului penal şi care, 
оn virtutea acestor drepturi şi obligaţii, 
au nevoie de cadrul procesual penal 
pentru a-şi rezolva problemele, sоnt 
inculpatul şi partea vătămată şi even-
tual partea civilă şi partea responsabilă 
civilmente.

Un proces penal, pornit la plоngerea 
prealabilă a părţii vătămate оn condiţiile 
art.279 (2) lit.a C.p.p., nu poate avea ca 
parte, chiar pentru o anumită perioadă 
a derulării sale, făptuitorul. 

Оn opinia pe care o contrazicem s-a 
susţinut că pоnă a se ajunge оn stadiul 
de a stabili că fapta sesizată оntruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii – 
cerinţă prevăzută оn art.9 alin.1 C.p.p. 
– instanţa trebuie să administreze probe 
şi s-a precizat că atribuindu-se la primul 
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termen de judecată calitatea de inculpat 
persoanei prezumate partea vătămată 
nu ar beneficia de drepturile, garanţiile 
procesuale de care beneficiază persoana 
ce ar fi săvоrşit o faptă supusă regimului 
oficialităţii, situaţie оn care s-a parcurs 
faza actelor premergătoare a оnceperii 
urmăririi penale şi, ulterior, a punerii 
оn mişcare a acţiunii penale. 

Pe linia aceluiaşi raţionament, s-a 
concluzionat că procedоndu-se astfel 
se оncalcă principiul prezumţiei de 
nevinovăţie.

Nu putem fi de acord cu aceste argu-
mente din următoarele considerente.

Prin atribuirea la primul termen de 
judecată a calităţii de inculpat - deşi 
aşa cum am оncercat să demonstrăm, 
apreciem că plоngerea prealabilă, de 
fapt, plоngerea penală directă formulată 
şi introdusă la instanţă constituie prin 
natura sa nu doar un act de sesizare 
al instanţei, ci este actul de punere оn 
mişcare a acţiunii penale, făptuitorul 
dobоndind astfel calitatea de inculpat 
– acesta nu este lezat оn nici un fel оn 
a beneficia de оntregul ansamblu de 
drepturi şi garanţii procesuale asigurate 
de reglementările procesual penale.

Din contra, apreciem noi, оn cazul 
inculpatului garanţiile procesuale şi 
drepturile acestuia sоnt mai multe, 
iar оn cazul оncălcării lor legiuitorul 
a prevăzut sancţiuni procedurale se-
vere.

Cu alte cuvinte, obligaţiile pe care 
organul judiciar – instanţa – le are 
оn asigurarea garanţiilor procesuale 
ale inculpatului, sоnt оn măsură să nu 
creeze un tratament diferenţiat оntre 
inculpatul – parte оn procesul penal 
pornit ca urmare a plоngerii prealabile 
formulate оn condiţiile art.279 (2) lit.a 

C.p.p. şi inculpatul ce este prezumat 
că a săvоrşit o faptă supusă regimului 
oficialităţii.

Оn sprijinul opiniei noastre stă şi 
propunerea de lege ferendă potrivit 
căreia, оn scopul simplificării procesului 
penal, se impune că ori de cоte ori s-a 
оnceput urmărirea penală, iar autorul 
faptei este cunoscut, acţiunea penală să 
fie pusă оn mişcare motivat оn principal 
de aspectul că temeiurile declanşării 
urmăririi penale constituie, оn acelaşi 
timp, temeiuri ale punerii оn mişcare a 
acţiunii penale.

Renunţarea la calitatea de оnvinuit 
оn procesul penal – calitate care de 
altfel nu figurează оntre părţile din 
procesul penal, оnsă ocupă un loc con-
siderabil оn reglementarea Codului 
de procedura penală, bucurоndu-se 
de o tratare separată - ar conduce la 
o reducere substanţială a activităţilor 
desfăşurate de organele de urmărire 
penală, la o creştere a operativităţii, iar 
prin perfecţionarea momentului punerii 
оn mişcare a acţiunii penale s-ar con-
solida sistemul garanţiilor, drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor, respectоndu-
se astfel unul din cele mai importante 
principii ale procesului penal, acela al 
prezumţiei de nevinovăţie, principiu 
ce ar căpăta astfel semnificaţia pe care 
o merită.

S-a pus оntrebarea, pe deplin 
justificată, dacă temeiurile pentru 
punerea оn mişcare a acţiunii penale 
sоnt altele decоt cele ce au fundamen-
tat оnceperea urmăririi penale, atоta 
vreme cоt nici legea, nici literatura de 
specialitate nu fac precizări оn privinţa 
acestor temeiuri.

Consideram că оn momentul sesizării 
instanţei de către partea vătămată prin 
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plоngerea prealabilă, fapta descrisă оn 
plоngere ar putea оntruni elementele 
constitutive ale unei infracţiuni. Din 
acest moment şi pоnă la finalizarea 
judecăţii, оn urma administrării probe-
lor se va concluziona că fapta sesizată 
este infracţiune ori nu, că inculpatul a 
săvоrşit sau nu fapta prevăzută de legea 
penală, instanţa avоnd posibilitatea 
legală de a soluţiona acţiunea penală 
(cf. art.345, C.p.p).

Referitor la оncălcarea princi-
piului prezumţiei de nevinovăţie, prin 
atribuirea calităţii de inculpat la primul 
termen de judecată, avem şi aici de 
formulat obiecţii.

Conform art.52, C.p.p. orice persoană 
este considerată nevinovată pоnă la sta-
bilirea vinovăţiei sale printr-o hotărоre 
penală definitivă. Оn acelaşi sens, art.6 
paragraful 2 din Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului statuează că orice 
persoană acuzată de o infracţiune este 
prezumată nevinovată pоnă ce vinovăţia 
sa va fi legal stabilită.

Astfel, orice persoană оnvinuită 
că ar fi savоrşit o infracţiune, fie ea 
făptuitor ori inculpat, este considerată 
nevinovată pоnă cоnd printr-o hotărоre 
penală definitivă se stabileşte vinovăţia 
acesteia.

A pretinde că o persoană căreia i s-a 
atribuit calitatea de inculpat ca urmare 
a sesizării instanţei cu o plоngere penală 
directă nu mai beneficiază de nici un 
drept, avоnd astfel parte de un regim to-
tal diferenţiat şi nedrept оn comparaţie 
cu persoana despre care se pretinde că 
a săvоrşit o faptă prevăzută de legea 
penală, supusă oficialităţii, оn cursul 
urmăririi penale pоnă la momentul оn 
care dobоndeşte calitatea de inculpat, 
este оmpotriva tuturor garanţiilor pro-

cesuale prevăzute de legea noastră.
Şi оn cazul plоngerii penale directe 

prezumţia de nevinovăţie reprezintă o 
garanţie juridico-socială acordată celui 
acuzat de săvоrşirea unei infracţiuni, 
iar inculpatul este prezumat nevino-
vat pоnă la dovedirea vinovăţiei sale, 
оn urma derulării unui proces public 
cu asigurarea garanţiilor dreptului la 
apărare.

Ne оntrebam: odată ce nu s-a pus оn 
mişcare acţiunea penală la data sesizării 
instanţei cu plоngerea penală directă, 
ori la primul termen de judecată iar 
pe parcursul cercetării judecătoreşti 
instanţa concluzionează că nu există 
temeiuri suficiente pentru punerea оn 
mişcare a acţiunii penale, ce soluţie 
s-ar putea pronunţa оntr-o astfel de 
situaţie?

Subliniem оncă o dată că proce-
sul penal – potrivit opiniei cu care 
ne declarăm un total dezacord – se 
desfăşoară avоnd ca părţi: partea 
vătămată şi făptuitorul.

Оntr-un astfel de caz, instanţa, 
printr-o оncheiere, constatоnd existenţa 
uneia din situaţiile prevăzute de art.10 
lit.a , e C.p.p., va hotărо că acţiunea 
penală nu poate fi pusă оn mişcare şi, 
ca atare, nu poate avea loc tragerea la 
răspundere penală.

Nu putem fi de acord cu un asemenea 
punct de vedere, deoarece dispoziţia 
art.10 lit.a, e, C.p.p. reglementează 
cazurile оn care punerea оn mişcare a 
acţiunii penale ori exercitarea acesteia 
este оmpiedicată, cauze ce rezultă din 
lipsa de temei a acţiunii penale.

Or, instanţa constatоnd unul din 
aceste cazuri şi investită fiind cu 
soluţionarea unei acţiuni penale directe, 
urmează a o rezolva pronunţоnd achi-
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tarea conform dispoziţiei art.11, pct.2, 
lit.a, C.p.p.

Pentru punerea оn mişcare a acţiunii 
penale este necesară şi suficienţă, 
credem noi, constatarea temeiurilor 
care să ducă la concluzia că o anumită 
persoană poate fi acuzată de săvоrşirea 
unei infracţiuni.

Aceste temeiuri оnsă nu trebuie 
confundate sub nici o formă cu pro-
bele temeinice de vinovăţie, probe care 
rezultă din administrarea materialului 
probator pe parcursul procesului penal, 
de fapt, pe parcursul judecăţii.

De altfel, terminologia folosită de le-
giuitor ne оndreptăţeşte să concluzionăm 
că, pentru punerea оn mişcare a acţiunii 
penale, se au оn vedere temeiurile, iar 
soluţionarea acţiunii penale exercitate 
astfel se face оn urma constatării pro-
belor temeinice de vinovăţie.

Este adevărat că infracţiunile pentru 
care plоngerea penală se introduce de 
către partea vătămată la instanţă, sоnt 

infracţiuni cu un grad de pericol social 
redus, оn comparaţie cu infracţiunile 
supuse regimului oficialităţii, оn astfel 
de cauze penale avоnd de a face, aşa 
cum am precizat anterior, cu o formă 
atipică a procesului penal.

Оn astfel de situaţii, оnsă, persoanei 
vătămate care a suferit un prejudiciu ca 
urmare a săvоrşirii infracţiunii şi care 
capătă calitatea de parte vătămată prin 
participarea sa оn procesul penal, оi 
revin o serie de obligaţii оn calitatea pe 
care legiuitorul i-a oferit-o, şi anume: de 
a declanşa, de fapt, procesul penal.

Astfel, ea trebuie să descrie fapta 
penală оntr-un mod оn care să permită 
instanţei să constate dacă infracţiunea 
face parte dintre cele pentru care 
plоngerea penală se adresează direct 
instanţei, să indice autorul faptei, căci 
dispoziţiei art.279 (2) lit.a, C.p.p. sta-
bilesc că оn cazul оn care făptuitorul 
este necunoscut, persoana vătămată 
se poate adresa organului de cerc-

etare penală оn vederea identificării lui, să respecte termenul de introducere a 
plоngerii.

Nerespectarea acestor condiţii minimale  atrag sancţiunile ce se impun.
Astfel, оn conformitate cu dispoziţiile art.11, pct.2, lit.b, C.p.p. raportat la art.10, 

lit.f, C.p.p. instanţa urmează a оnceta procesul penal cоnd va constata că lipseşte 
plоngerea prealabilă a persoanei vătămate ori altă condiţie prevăzută de lege, 
necesară pentru punerea оn mişcare a acţiunii penale. Оn acelaşi sens, instanţa 
avоnd оn vedere conduita procesuală a părţii vătămate оn derularea procesului 
penal, urmează ca оn conformitate cu dispoziţiile art.11, pct.2, lit.b raportat la 
art.10, lit.h, si art.284 C.p.p. să aprecieze că lipsa nejustificată a părţii vătămate 


