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ТК РМ, пунктах b) – e) и u) ча-
сти (1) ст. 86 ТК РМ, в случае 
ухода на пенсию или зачисления 
в учебное заведение согласно 
части (2) ст. 85 ТК РМ, а также 
в иных случаях, предусмотрен-
ных коллективным или индиви-
дуальным трудовым договором 
либо по письменному соглаше-
нию сторон.( часть (4) ст. 148 ТК 
РМ) 

Согласно части (5) ст. 148 ТК 
РМ, заработная плата, излишне 
выплаченная работнику работо-
дателем, в том числе вследствие 
неправильного применения дей-
ствующего законодательства, не 
может быть с него взыскана, за 
исключением случаев счетной 
ошибки.

Под счетной ошибкой в смыс-
ле части (5) ст.148 ТК РМ пони-
мается повторная оплата работы 
за один и тот же период и другие 
арифметические ошибки. В этом 
случае излишне выплаченная 
сумма может быть удержана. 
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Legislaţia procesuală penală cert stabileşte ordinea şi forma 
procesuală a activităţii organelor de urmărire (cercetare) pena-
lă, procuraturii, instanţelor judecătoreşti, dar şi a altor persoane 
atrase în orbita activităţii judiciare penale care se manifestă prin 
realizarea acţiunilor procesuale întruchipate (înscrise) în docu-
mente procesuale. 

Î
ca un ansamblu de cerinţe proce-
durale, faţă de acţiunile subiecţi-
lor procesului penal îndreptate la 
atingerea unui scop concret.

Ignorarea formei procesuale 
în cadrul efectuării urmăririi pe-
nale poate conduce la încălcarea 
esenţială a legislaţiei procesuale 
penale. 

Acest fapt poate conduce şi la 
nulitatea actelor procesuale pena-
le, prescripţii, stipulate în art. 251 
CPP RM, sau vor necesita corec-
tarea sau modificarea corespunză-
toare conform cerinţelor art. 248 
– 250 CPP RM.

Însă, aceste omisiuni, atrag după 
sine nu numai consecinţele expuse 
mai sus, dar, esenţial violează drep-
turile şi libertăţile persoanei atrase 
în orbita procesului penal.

În acest context, un rol deose-
bit de important în realizarea ac-
tivităţii judiciare penale pe bună 
dreptate revine actelor procesua-
le penale, ca element principal a 
formei procesuale penale, care în 

cele din urmă se manifestă în for-
ma înscrisă.

Astfel, ansamblul de documen-
te procesuale ca mijloc de fixare 
a acţiunilor şi deciziilor procesu-
ale constituie forma şi conţinutul 
fiecărei cauze penale. Fără actele 
procesuale prevăzute de legislaţia 
procesuală nu există după cum ac-
tivitate judiciară penală, aşa şi ca-
uză (dosar penal) penală [1].

Întocmirea actelor procesuale 
penale în modul şi ordinea stabili-
tă de legislaţie determină respon-
sabilitatea subiecţilor competenţi 
ai activităţii judiciare penale, de 
asemenea, obiectivează şi fixează 
rezultatele ei, acordă posibilitatea 
verificării ulterioare a temeiniciei 
şi legalităţii deciziilor luate. 

Conţinutul actelor procesuale 
penale ale organelor de urmărire 
(cercetare) penală, procurorului şi 
instanţei judiciare constă în efec-
tuarea acţiunilor în scopul stabi-
lirii circumstanţelor săvârşirii in-
fracţiunii, de asemenea, în luarea 
deciziilor necesare pentru rezolva-
rea justă a cauzei penale. 
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SUMMARY
Le sujet de cet article est consacré a une etude profonde de l’acte de prosedure 

pénale, qui a comme but l’engajement de la poursuite pénale, qui représente une 
décision des organs et des persons competents.

n teoria generală a dreptului 
forma procesuală se defineşte 
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În literatura de specialitate se 
menţionează că actele procesua-
le penale reprezintă un tip de act 
juridic, un act individual de drept 
[2]. 

În acest context, se subliniază 
faptul că în teoria generală a drep-
tului noţiunea actului juridic se in-
terpretează diferit. 

Aşa, unii autori deosebesc acte 
procesuale penale ca acţiuni ale 
organului competent şi ca docu-
ment în care această acţiune se 
înscrie [3].

În opinia savantului rus notoriu 
S.S. Alexeev „actul procesual” în-
truchipează:

1) acţiunea, de regulă legală;
2) rezultatele acţiunii legale ca 

produs al activităţii individuale ju-
ridice creative şi autoritare; 

3) document juridic – ca înscris 
lexico-documentar în care se fi-
xează acţiunea (comportamentul) 
legal şi rezultatul ei [4].

Noţiunea de „act” în limba ro-
mână are două înţelesuri principa-
le:

1) Document eliberat de o au-
toritate prin care se atestă un fapt, 
o obligaţie, o învoială, identitatea 
cuiva etc; decizie a unei autorităţi 
cuprinsă în acest document;

2) Manifestare a activităţii 
umane; acţiune, faptă – rezultat al 
unei activităţi conştiente sau in-
stinctive individuale, care are un 
scop sau care tinde spre realizarea 
unui scop [5].

Noţiunea „document” conform 
aceluiaşi izvor se interpretează 
ca:

1) act prin care se adevereşte, 
se constată, sau se preconizează 
un fapt, se conferă un drept, se 
recunoaşte sau se instituie o obli-
gaţie;

2) text scris sau tipărit, inscrip-
ţie, monument sau altă mărturie 
servind la cunoaşterea unui fapt 
actual sau din trecut.

În limba rusă noţiunea „act” de 
asemenea are două înţelesuri prin-
cipale şi se interpretează, ca:

1) manifestare unică a activită-
ţii umane; acţiune; faptă;

2) document, care se întoc-
meşte de către organul competent 
într-o formă determinată şi care 
stabileşte existenţa unor drepturi 
şi obligaţiuni [6].

Analiza esenţei şi etimologiei 
noţiunilor relevate, în contextul 
problemei investigate indică la 
faptul că noţiunile „act” şi „docu-
ment” sînt sinonime.

În acest context, considerăm 
juste opiniile savanţilor S.S. Alexe-
ev şi V.V. Lazarev, care afirmă că în 
cazurile cînd în literatura de speci-
alitate se scrie despre actele juridi-
ce, de regulă, se subînţeleg şi docu-
mentele juridice, deoarece o atare 
interpretare a actelor menţionate 
corespunde esenţei terminologice 
a acestui cuvînt, de asemenea şi a 
prescripţiilor legislaţiei în vigoare.

Actele procesuale penale ca di-
versitate a actelor juridice indivi-
duale corespund aceloraşi exigen-
ţe ca şi ultimile şi, anume:

1) reprezintă forma juridică de 
activitate a organelor de stat;

2) se asigură de un sistem de 
măsuri de constrăngere;

3) servesc ca una din premisele 
naşterii raporturilor juridice;

4) conduc la anumite consecin-
ţe juridice;

5) sînt interlegate;
6) trebuie să corespundă prin-

cipiului legalităţii [7]. 
În literatura procesuală penală 

esenţa actului procesual, de ase-
menea se interpretează diferit.

Aşa, D.S. Carev menţionează 
că actele procesuale pot fi definite 
ca documentele procesuale, întoc-
mite ca rezultat a activităţii orga-
nelor de cercetare şi judiciare [8]. 

M.S. Ctrogovici, P.A. Lupins-
caia consideră că acţiunea parti-

cipantului activităţii procesuale 
consfinţită în forma procesuală şi 
fixată în documentul procesual se 
numeşte act procesual [9].

În viziunea profesorului M.I. 
Bajanov actul procesual: 

1) este un document procesual 
al organelor de stat, care exercită 
procedura penală;

2) este rezultatul activităţii 
acestor organe;

3) se înscrie în forma proce-
suală corespunzătoare stabilită de 
lege; 

4) se caracterizează printr-un 
anumit conţinut – or exprimă de-
cizia în cauza penală (ordonanţă, 
decizie, sentinţă), or reflectă mer-
sul, ordinea şi rezultatele acţiunii 
lor (procese-verbale) [10].

Examinînd sugestiile expuse 
susţinem opinia savantului rus 
N.G. Muratova, care consideră că 
interpretarea actului procesual ca 
document procesual în exclusivi-
tate al organelor de stat competen-
te de efectuare a justiţiei este in-
acceptabilă [11], din următoarele 
considerente.

În primul rînd, procesul penal 
ca activitate judiciară penală con-
stă nu numai din acţiunile proce-
suale şi documentele organelor de 
stat, dar şi din acţiunile procesuale 
şi documentele altor subiecţi ai 
procesuluii penal (ale bănuitului, 
învinuitului, inculpatului, apărăto-
rului, părţii civile, părţii civilmen-
te responsabile, reprezentanţilor 
lor etc.).

În al doilea rând, actele proce-
suale penale nu trebuie sesizate 
doar ca documente înscrise, dar, şi 
ca rezultat al activităţii organelor 
de stat care nu este altceva decât o 
acţiune procesuală înscrisă într-un 
document procesual.

În literatura de specialitate se 
expun şi alte opinii conform căro-
ra actele procesuale pot fi definite 
şi ca acţiuni procesuale şi, ca do-
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cumente procesuale, adică ca fe-
nomene existente izolat.

Şi la acest capitol consider jus-
tă opinia savantului N.G. Muratova 
care menţionează că o atare inter-
pretare a actelor procesuale conduc 
la interpretări eronate, precum că în 
activitatea judiciară penală este po-
sibilă efectuarea acţiunilor procesu-
ale, temeiul de efectuare, mersul şi 
rezultatele cărora pot să nu fie mate-
rializate în forma scrisă a documen-
tului procesual şi, vice-versa, în pro-
cesul penal pot exista documente în 
care nu se fixează (reflectă) careva 
acţiuni sau decizii procesuale.

În acest context, consider mai 
reuşită interpretarea actelor pro-
cesuale pe care o dau savanţii ruşi 
M.S. Strogovici, P.A. Lupinscaia 
ş.a. conform căreia actele proce-
suale penale nu sînt altceva decât 
acţiunile participantului activităţii 
procesuale penale întruchipate în 
forma procesuală şi fixate în docu-
mentele procesuale [12]. 

Atare interpretare evidenţiea-
ză unitatea acţiunii procesuale şi 
documentului procesual, exprimă 
corelaţia între ele ca conţinut şi 
formă; orienteză participanţii ac-
tivităţii procesuale penale la nece-
sitatea respectării necondiţionate a 
cerinţelor legii vis-a-vis de condiţi-
ile şi ordinea de întocmire a docu-
mentului procesual.

Astfel, conţinutul actelor pro-
cesuale penale raportate la acti-
vitatea organului de urmărire pe-
nală (de cercetare penală) constă 
în efectuarea acţiunulor în scopul 
constatării circumstanţelor infrac-
ţiunii, de asemenea, de luare a de-
ciziilor necesare pentru soluţiona-
rea justă a chestiunilor juridice pe 
parcursul cercetării cauzei penale 
şi înscrierea lor în documentele 
corespunzătoare.

Documentele procesuale în 
doctrina juridică se divizează în 
trei grupe: 

1) actele în care se fixează mer-
sul şi rezultatul activităţii procesu-
ale (procesele-verbale);

2) actele în care se fixează de-
ciziile subiecţilor competenţi ai 
activităţii judiciare penale;

3) alte documente [13].
Corect stipulează savanţii To-

min V.T. ş.a. că mijlocul principal 
de fixare în activitatea judiciară 
penală constituie protocolarea, în-
tocmirea procesului-verbal [14]. 
Procesul-verbal reprezintă docu-
mentul despre efectuarea acţiuni-
lor procesuale după cum în faza 
prejudiciară, aşa şi în fazele judi-
ciare.

Astfel, conform art. 260, 336 
CPP RM în cazul efectuării ac-
ţiunilor procesuale şi şedinţelor 
judiciare (în prima instanţă şi în 
instanţa de apel – al (1) art. 336 
CPP RM) obligatoriu se perfectea-
ză procesul-verbal [15].

În acest context, în literatura 
de specialitate just se menţionează 
că rolul procesului-verbal constă 
în fixarea mersului şi rezultatelor 
acţiunilor persoanelor atrase într-o 
ipostază sau alta în orbita procesu-
lui penal.

Nu mai puţin important este 
şi rolul deciziilor subiecţilor care 
efectuează procesul penal.

În acest context, este justă axi-
oma doctrinală generală precum 
că orice tip de activitate practică 
poate fi examinată ca un proces de 
pregătire, luare şi realizare a deci-
ziilor. Această sugestie totalmente 
se raportează şi la activitatea pro-
cesuală a organelor de urmărire 
penală, procuraturii, judiciare.

Problema în cauză a găsit o 
abordare foarte amplă şi justă în 
doctrina procesuală. Deosebit de 
profund şi multiaspectual proble-
ma deciziilor a examinat-o profe-
sorul ucrainean A.Ia. Dubinschii, 
care menţionează că deciziile su-
biecţilor competenţi luate în faze-

le prejudiciare în esenţă sînt acte, 
documente juridico-procesuale în 
care anchetatorul (ca subiect al 
activităţii procesuale penale), în 
limitele competenţei sale, în ordi-
nea stabilită de legislaţia procesu-
ală penală, exprimă sub formă de 
dispoziţie autoritară de stat privind 
îndeplinirea (neîndeplinirea) acţi-
unilor procesuale penale, care este 
determinată de necesitatea reali-
zării sarcinilor activităţii judiciare 
penale şi cerinţele legii raportate 
la o situaţie de fapt concretă [16].

De asemenea, savantul rus P.A. 
Lupinscaia, abordând noţiunea şi 
esenţa deciziilor procesuale în ac-
tivitatea procesuală penală, relevă 
următoarele semne specifice lor:

1) decizia este un act juridic, 
întruchipat în forma procesuală 
prevăzută de lege;

2) decizia se ia de către organe-
le de stat în limitele competenţei 
lor;

3) conţinutul deciziei întruchi-
pează răspunsurile la întrebările 
juridice care apar în cadrul soluţi-
onării cauzei penale;

4) aceste răspunsuri se dau în 
ordinea stabilită de lege şi exprimă 
voinţa autoritară privind acţiunile 
care reies din prescripţiile legii şi 
circumstanţele stabilite [17].

 Pornind de la cele menţionate, 
constatăm incontestabil, că actele 
procesuale penale în care se fixea-
ză mersul şi rezultatele activităţii 
procesuale (procese-verbale) şi 
cele în care se înscriu deciziile 
luate în cadrul activităţii judiciare 
penale (ordonanţe, decizii, sentin-
ţe, încheieri etc.) diferă cum după 
natura lor juridică, conţinut şi for-
mă, aşa şi după destinaţia şi rolul 
lor în procesul penal.

În contextul lucrării noastre 
vom aborda unele aspecte ce ţin 
de natura juridică, noţiunea, esen-
ţa, caracterul şi sistemul actelor 
premergătoare prin prisma legisla-
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ţiei procesuale penale a României 
şi Republicii Moldova.

Astfel, sub aspectul naturii 
juridice a actelor premergătoa-
re, savantul notoriu Gr. Teodoru, 
care a efectuat un studiu profund 
a problemei abordate menţionează 
că sub Codul de procedură penală 
din 1936 se puteau efectua inves-
tigaţii cu privire la săvârşirea unor 
infracţiuni de către poliţia judicia-
ră, sub denu mirea de prime cerce-
tări, până ce procurorul dispunea 
punerea în mişcarea acţiunii pena-
le; modificarea adusă Codului prin 
Legea nr. 3/1956 a înlocuit prime-
le cercetări cu acte prealabile de 
urmărire penală, destinate a se 
constata dacă este cazul sau nu să 
se pornească procesul penal. Fără 
a aduce o regle mentare nouă, dar 
dorind să nu se confunde actele de 
investigaţie primară cu actele de 
urmărire penală, li s-a dat denumi-
rea de acte prealabile de urmărire 
penală, ceea ce înseamnă, în fond, 
acte de urmărire penală efectuate 
înainte de pornirea oficială a pro-
cesului penal, deci în afara urmă-
ririi penale.

Codul de procedură penală din 
1968 a abandonat denumirea de 
acte prealabile de urmărire pena-
lă şi a adoptat denumirea de acte 
premergătoare, ceea ce a dat loc 
la discuţii cu privire la natura lor 
juridică: sînt acte în afara proce-
sului penal, deci acte neprocedu-
rale, sau sînt acte procedurale sui 
generis?.

Primele comentarii ale art. 224 
CPP al României [18] realizate 
de savanţii notorii V. Dogonoz, 
I. Cogărneanu ş.a. au considerat 
actele premergătoare, deşi de-
numirea nu era în acest sens, ca 
acte cu caracter procedural pe-
nal şi efectuându-se în condiţiile 
prevăzute pentru actele de urmă-
rire penală, motivaţia fiind că ele 
sînt efectuate de către organele 

de urmărire penală şi lucrători 
operativi anume desemnaţi, fiind 
necesar să existe garanţii că le-
gea va fi respectată chiar înainte 
de începerea urmăririi penale.

În continuare autorul menţio-
nează că această caracterizare nu 
s-a verificat în practică, deoarece 
ca acte premergătoare s-au folo-
sit filajul unor persoane suspec-
te, discuţii cu diverse persoane, 
fotografii şi filme ope rative etc, 
care nu aveau o reglementare în 
Codul de procedură penală şi nu 
erau enumerate printre actele de 
urmărire penală. 

 De aseenea menţionează că 
printr-o extindere a acestei ca-
racterizări s-a considerat că ac-
tele premergătoare se efectuează 
ca o acti vitate procesuală penală, 
într-un stadiu subsumat şi ataşat 
urmăririi penale, de pregătire 
a începerii acesteia. Cu greu se 
poate forma convingerea că un 
act de filaj, o fotografiere ope-
rativă, o discuţie cu o persoană 
constituie acte pro cesual penale 
care, în înţelesul dat în art. 132 
alin. (2), sînt acte constitutive ale 
procesului penal, acte de dispozi-
ţie; actele de cercetare penală sînt 
doar acte procedurale penale. 

S-a mai susţinut că actele pre-
mergătoare nu sînt acte procedu-
rale, deoarece sînt plasate înainte 
de declanşarea procesului penal, 
fiind efectuate în acest scop, dar 
nu ca acte incluse în proces. 
Dându-se exemplele de investi-
gaţii folosite şi anterior - filaj, 
fotografie operativă, verificări de 
registre, scripte -, se consideră că 
acestea nu sînt reglementate de 
Codul de procedură penală, nu 
sînt deci acte procedurale, fiind 
doar acte premergătoare proce-
sului penal [19]. 

În acelaşi timp, Gr. Teodoru co-
rect afirmă că admiterea cercetării 
la faţă locului, constatării tehnico-

ştiinţifice sau medico-legale poa-
te fi efectuată ca act premergător, 
caz în care trebuie respectată pro-
cedura penală prevăzută de lege, 
dar mai ales că procesul-verbal 
in care este consemnat rezultatul 
acestor investigaţii poate constitui 
mijloc de probă, deci act de proce-
dură penală, caracterizarea actelor 
premergătoare, în ansamblul lor, 
ca acte neprevăzute de legea de 
procedură penală, nu este convin-
gătoare. 

Ca urmare, s-a susţinut că ac-
tele premergătoare sînt acte pro-
cedurale sui generis, în sensul că 
unele din ele nu au nici o regle-
mentare procedurală, altele sînt 
reglementate de Codul de proce-
dură penală şi trebuie efectuate 
potrivit reglementării legale, în 
fine că unele acte premergătoare 
corespund unor acte de cercetare 
penală, dar care pot fi efectuate şi 
fără respectarea tuturor dispozi-
ţiilor legale, numai rezultatul lor 
fiind consemnat într-un proces-
verbal. În consecinţă Gr. Teodoru 
se alătură acestui punct de vedere, 
că actele premergătoare sînt acte 
procedurale sui generis, deci 
au o natură juridică proprie; sînt 
efectuate înainte ca procesul penal 
să fie început, dar în scopul înce-
perii acestuia; sînt efectuate şi fără 
o reglementare procedurală, dar 
unele trebuie să respecte legea de 
procedură penală; chiar şi actele 
premergătoare care nu au o regle-
mentare procedurală, pentru a-şi 
atinge scopul, trebuie consemnate 
într-un proces-verbal, cu valoare 
de mijloc de probă, care este un 
act procedural penal. Definind 
astfel natura juridică a actelor pre-
mergătoare, de acte proce durale 
sui generis, se fixează corect locul 
lor în ansamblul actelor procesu-
ale şi procedurale pe care le re-
glementează Codul de procedură 
penală [20].
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Într-o altă accepţiune actele 
premergătoare sînt acte pro-
cesuale ce se efectuează din 
momentul sesizării organelor 
de urmărire penală şi până în 
momentul începerii urmăririi 
penale. Acestea pot fi efectuate 
în vederea strângerii datelor ne-
cesare începerii sau neînceperii 
urmăririi penale.

Fiind de acord cu opinia au-
torului considerăm a menţiona că 
urmare a efectuării actelor premer-
gătoare se poate constata nu numai 
existenţa, dar şi lipsa componenţei 
de infracţiune, sau existenţa altor 
impedimente legale, care împie-
dică începerea urmăririi mpenale. 
Respectiv, cu certitudine putem 
afirma că actele premergătoare se 
efectuiează în vederea constatării 
temeiurilor juridico-penale pentru 
începerea sau neînceperea urmări-
rii penale.

De aici, desprindem scopul 
efectuării actelor premergătoare: 

- de a verifica informaţiile or-
ganelor de urmărire penală pentru 
a le aduce la nivelul unor cunoş-
tinţe şi constatări din care să se 
desprindă concluzii corespunză-
toare cu privire la începerea sau 
neînceperea urmăririi penale;

- de a verifica informaţiile or-
ganului de urmărire penală, con-
firmând sau infirmând concordan-
ţa acestora cu realităţile faptice ale 
cauzei.

Este important a se menţiona 
că ca şi actele premergătoare, ac-
tele de constatare prevăzute în art. 
214 şi art. 215 CPP al României 
au ca scop sesizarea organelor de 
urmărire penală pentru începerea 
şi desfăşurarea urmăririi penale. 
Actele de constatare se deosebesc 
însă de actele premergătoare prin 
aceea că ele se efectuează de orga-
nele administraţiei de stat, în timp 
ce ultimele se efectuează de orga-
nele de urmărire penală şi anumite 

cadre ale poliţiei şi ale serviciilor 
de informaţii; de asemenea, ac-
tele de constatare sînt moduri de 
sesizare a organelor de urmărire 
penală pentru a se dispune înce-
perea urmăririi penale, dar actele 
premergătoare se efectuează după 
ce organul de urmărire a fost sesi-
zat şi în scopul verificării sesiză-
rii făcute; în fine, chiar actele de 
constatare prin care sînt sesizate 
organele de urmărire pot fi supuse 
ele însele unor acte premergătoare 
pentru verificarea celor constatate 
[21].

Un alt aspect controversat al 
actelor premergătoare privind 
actele premergătoare se referă 
la limitele şi felul actelor de in-
vestigaţii care pot fi efectuate 
înainte de începerea urmăririi 
penale. Unii autori s-au postat pe 
poziţii restrictive în ceea ce pri-
veşte activitatea premergătoare, 
limitând-o numai la unele acte 
strict necesare pentru a se putea 
ajunge la concluzia dacă este sau 
nu cazul a se începe urmărirea 
penală, urmând ca lămurirea ca-
uzei să fie făcută în cursul urmă-
ririi penale. În acest sens era şi 
reglementarea iniţială, din 1968, 
a actelor premergătoare, care se 
puteau efectua numai pentru a 
se verifica sesizarea din oficiu a 
organului de urmărire penală, 
deoarece, în caz de sesizare ex-
ternă, începerea urmăririi pena-
le era obligatorie. Alţi autori şi 
practicieni au extins activitatea 
premergătoare până la lămuri-
rea aspectelor principale ale ca-
uzei, mai ales după modificarea 
din 1973 a art. 224, când legea a 
prevăzut că actele premergătoare 
se pot efectua şi pentru a justifica 
începerea urmăririi penale, dar 
şi pentru constatarea unuia din 
cazurile de împiedicare a începe-
rii urmăririi penale. În practică 
se ajunsese la situaţia că, după 

ce se strângeau probele prin acte 
premergătoare, dar efectuate po-
trivit legii de procedură penală, 
organele de cercetare începeau 
urmărirea şi, după ce ascultau 
pe învinuit, propuneau trimiterea 
lui în judecată. Dacă în cazul pri-
mei poziţii accentul se punea pe 
legalitate, restrângându-se sfera 
actelor premergătoare, în cazul 
celei de-a doua poziţii, accentul 
se punea pe temeinicia actului de 
începere a urmăririi penale [22]. 

În acest context, susţinem opi-
nia lui Gr. Teodoru, care opinea-
ză că legiuitorul a avut în vedere 
o poziţie intermediară, în sensul 
că actele premergătoare trebuie 
să conducă doar la concluzia că 
este necesară sau că nu este jus-
tificată începerea urmăririi penale; 
pentru lămurirea cauzei este ne-
cesară efectuarea urmăririi penale 
prin acte de cercetare, şi nu prin 
acte premergătoare, şi, renunţând 
la denumirea de acte prealabile 
de urmărire penală, a avut în ve-
dere actele de informare care ar 
putea justifica începerea sau neîn-
ceperea urmăririi penale, raţiune 
pentru care nici nu le-a reglemen-
tat, cum sînt relaţiile verbale sau 
scrise de la diferite persoane care 
cunosc fapta sau autorul ei, veri-
ficarea unor registre, documente 
aflate la insti tuţii, filajul unei per-
soane, organizarea unui filtru sau 
efectuarea de razii pentru iden-
tificarea unor persoane, o pândă 
operativă însoţită de fotografii şi 
filme, înregistrarea pe bandă de 
magnetofon sau pe casete a discu-
ţiilor referitoare la pregătirea sau 
săvârşirea de infracţiuni. Prin Le-
gea nr. 51/1991 privind siguranţa 
naţională, cadrele S.R.I., în baza 
unui mandat emis de un anumit 
magistrat, pot efectua, în scopul 
culegerii de informaţii, următoa-
rele acte: interceptarea comuni-
caţiilor, căutarea de informaţii, 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
12.2011

37

documente sau înscrisuri pentru a 
căror obţinere este necesar accesul 
într-un anumit loc, la un obiect sau 
deschiderea unui obiect, ridicarea 
şi punerea la loc a unui obiect sau 
document, examinarea lui, extra-
gerea informaţiilor pe care aces-
tea le conţin, cât şi înregistrarea, 
copierea sau obţinerea de extrase 
prin orice procedee, instalarea de 
obiecte, întreţinerea şi ridicarea 
acestora din locurile în care au 
fost depuse. în art. 9 din Legea 
nr. 14/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului Român 
de Informaţii se mai prevăd: so-
licitarea şi obţinerea de obiecte, 
înscrisuri sau relaţii oficiale de la 
instituţiile publice, consultarea de 
specialişti sau experţi, primirea de 
sesizări sau note de relaţii, fixa-
rea unor momente operative prin 
fotografiere, filmare sau prin alte 
mijloace tehnice, constatări per-
sonale, inclusiv prin operaţiuni 
tehnice. În situaţiile care impun 
înlăturarea unor pericole iminente 
pentru siguranţa naţională, aces-
te acţiuni se pot întreprinde chiar 
fără autorizaţie, aceasta urmând 
să fie cerută în cel mult 48 de ore. 
Potrivit Legii nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, organele de poliţie au ca 
atribuţie principală şi culegerea de 
informaţii în vederea cunoaşterii, 
prevenirii şi combaterii infracţiu-
nilor (art. 26 pct. 6), având drep-
tul să intre în incinta locuinţelor, a 
unităţilor publice şi parti culare, a 
organizaţiilor social-politice, pre-
cum şi la bordul oricăror mijloace 
de transport româneşti, să efectu-
eze controale ale persoanelor şi 
bagajelor, pre cum şi a vehiculelor 
aflate în circulaţie, să efectueze 
controale şi razii (art. 31); pentru 
prevenirea şi combaterea corup-
ţiei, a criminalităţii transfrontali-
ere, a traficului de fiinţe umane, 
terorismului, traficului de droguri, 

spălării banilor, a crimei organi-
zate, poliţia poate să folosească 
metoda livrării supravegheate şi a 
folosirii de informatori pentru cu-
legerea de informaţii, în vederea 
prezentării acestora ca probe în 
procesul penal [23].

În viziunea noastră sursele de 
informare, metodele şi mijloace-
le activităţii de culegere a infor-
maţiilor au caracter confidenţial 
şi trebuie să nu lezeze sau să în-
grădească în mod ilegal drepturi-
le şi libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor, viaţa privată, onoarea 
sau reputaţia acestora. Anume din 
aceste considerente acestea trebu-
ie să fie cert reglementate în codul 
de procedură penală, dar şi în legi-
le speciale.

În practică s-au folosit ca acte 
premergătoare şi unele acte de cer-
cetare penală, la efectuarea lor res-
pectându-se reglementarea prevă-
zută în Codul de procedură penală. 
Astfel, în cazul unor evenimente, 
corect se efectuează de urgenţă o 
cercetare la faţa locului, întrucât de 
rezultatul acesteia poate depinde 
concluzia dacă s-a săvârşit sau nu o 
infracţiune; pentru a se stabili dacă 
moartea a fost naturală sau cauzată 
de o acţiune umană ori dacă un în-
scris este nu fals, se pot efectua ca 
acte premergătoare constatări me-
dico-legale sau tehnico-ştiinţifice; 
când făptuitorul se prezintă evident 
ca lipsit de discernământ, este jus-
tificată efectuarea unei expertize 
medico-legale psihiatrice, aşa cum 
dispun şi preve derile legale care 
reglementează instituţiile medico-
legale. În practică s-au mai folosit 
ca acte premergătoare şi perche-
ziţiile domiciliare, ridicarea silită 
de obiecte şi înscrisuri, acte care 
actualmente trebuie autorizate de 
judecător, după începerea urmăririi 
penale.

Admiterea efectuării acestor 
acte de cercetare penală ca acte 

premer gătoare se întemeiază pe 
larga reglementare din art. 224 
CPP al României, care nu preve-
de nici o limită cu privire la actul 
premergător, dacă actul se efectu-
ează în scopul pentru care au fost 
reglementate actele premergătoare, 
de a servi la luarea hotărârii de a 
se începe sau nu urmărirea penală. 
Face excepţie percheziţia domicili-
ară care, potrivit art. 100 alin. (6), 
nu poate fi efectuată înainte de în-
ceperea urmă ririi penale. Imediat 
ce acest scop a fost atins, trebuie să 
înceteze efectuarea în continuare 
de acte premergătoare în vederea 
lămuririi aspectelor de fapt ale ca-
uzei, care trebuie întreprinse prin 
acte de cercetare penală, după în-
ceperea urmăririi penale. 

Actele premergătoare fiind 
doar acte de strângere a datelor în 
vederea începerii urmăririi pena-
le, este inadmisibil a fi efectuate 
înainte de începerea urmăririi acte 
care ar implica efectuarea lor în 
cadrul urmăririi penale, cum sînt 
luarea unei măsuri preventive, a 
unei măsuri asigurătorii, de ocro-
tire sau de siguranţă, ascultarea ca 
învinuit, punerea în mişcare a ac-
ţiunii penale.

În temeiul celor menţionate 
mai sus, efectuarea practic obli-
gatorie a actelor premergătoare, în 
prezent, constituie o garanţie im-
portantă, deoarece dacă am începe 
urmărirea penală numai pe baza 
sesizărilor, am putea ajunge la în-
vinuirea pe nedrept a unor persoa-
ne, încălcându-se astfel drepturi-
le şi libertăţile fundamentale ale 
omului, garantate atât prin Decla-
raţia Universală, adoptată de ONU 
la 10.12.1948 cât şi prin legislaţia 
naţională. 

Deci, în mod obişnuit, în pre-
zent, în cadrul actelor premergă-
toare se pot efectua:

- ridicări de obiecte şi înscri-
suri (dovadă, proces-verbal);
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- cercetarea la faţa locului (pro-
ces-verbal, schiţă, planşă foto);

- constatări tehnico-ştiinţifice 
şi medico-legale (rezoluţie moti-
vată + raport de constatare);

- ascultarea făptuitorului (de-
claraţie scrisă personal pe coală 
albă);

- ascultarea martorilor (cu de-
punerea jurământului, prevăzut de 
art. 85 C.p.p.; declaraţii tip);

- efectuarea unor inventarieri, 
revizii contabile (procese-verba-
le);

- percheziţii corporale (dispuse 
de organul de cercetare penală, de 
procuror sau de judecător sau în 
cazul infracţiunii flagrante şi pro-
cesul verbal de percheziţie);

- confruntări şi prezentări pen-
tru recunoaşterea de obiecte sau 
persoane (proces-verbal);

- efectuarea de fotografii, fil-
mări ori înregistrări audio-video;

- investigaţii, verificări de 
scripte, pânde etc.

Respectiv, în cadrul actelor 
premergătoare nu se pot realiza 
următoarele acte procedurale:

- măsurile preventive (art. 136 
C.p.p.);

- măsurile asigurătorii (art. 163 
C.p.p.);

- percheziţia domiciliară (art. 
100 alin. 3, 4 şi 6);

- efectuarea expertizelor (art. 
120 C.p.p.);

- alte activităţi specifice urmă-
ririi penale (ascultarea făptuitoru-
lui pe declaraţie tip învinuit/incul-
pat, punerea în mişcare a acţiunii 
penale, prezentarea materialului 
de urmărire penală etc.). 

Un alt aspect al problemei 
abordate se referă la persoanele 
care pot efectua actele premer-
gătoare. În art. 224 CPP al Ro-
mâniei, în redactarea din 1968, 
se prevedea că pot efectua astfel 
de acte organele de urmărire pe-
nală şi lucrătorii operativi din 

Ministerul de Interne, anume 
desemnaţi în acest scop. La data 
adoptării Codului, textul era co-
respunzător, deoarece în cadrul 
Ministe rului de Interne se aflau şi 
cadre de securitate şi cadre infor-
mative ale ministe rului. Pentru 
a cuprinde toate persoanele care 
pot efectua acte premergătoare, 
pe lângă organele de urmărire 
penală, în alin. (2) art. 224 CPP 
al României, în actuala redacta-
re, se face referire şi la lucrători 
operativi din Ministerul Adminis-
traţiei şi Internelor, pre cum şi din 
celelalte organe de stat cu atribu-
ţii în domeniul siguranţei naţio-
nale, anume desemnaţi în acest 
scop, printre aceste persoane în-
scriindu-se cadrele S.R.I., S.I.E., 
S.P.P., S.T.S., cele din Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerului 
Justiţiei, desemnate pentru cule-
gerea de informaţii. După cum 
am menţionat anterior, potrivit 
art. 244 CPP al României investi-
gatorii sub acoperire sînt lucră-
tori operativi din cadrul poliţiei 
judiciare, precum şi din organele 
de stat care desfă şoară, potrivit le-
gii, activităţi de informaţii pentru 
realizarea siguranţei naţiona le, 
anume desemnaţi în acest scop, 
lucrând sub o altă identitate decât 
cea reală, cu obligaţia de a culege 
date şi informaţii despre pregăti-
rea şi săvârşirea unor infracţiuni 
şi de a le pune la dispoziţia orga-
nului de urmărire penală. Potri-
vit art. 244/2 CPP al României, 
inves tigatorii sub acoperire pot 
efectua investigaţii numai cu au-
torizarea motivată a procurorului 
desemnat de procurorul general al 
parchetului de pe lângă curtea de 
apel. Legea limitează folosirea in-
vestigatorilor sub acoperire numai 
în cazul când sînt indicii temei-
nice şi concrete că se pregăteşte 
săvârşirea unei infrac ţiuni contra 
siguranţei naţionale prevăzute de 

Codul penal sau de legi speciale, 
precum şi în cazul altor infracţiuni 
pe care le nominalizează - trafic de 
stupe fiante, de arme, de persoane, 
acte de terorism, spălare de bani, 
falsificare de monedă, infracţiuni 
de corupţie prevăzute de Legea nr. 
78/2000 ori care, fiind grave, nu 
pot fi descoperite sau ai căror făp-
tuitori nu pot fi identificaţi prin alte 
mijloace. Datele care urmează a fi 
strânse privesc existenţa infrac-
ţiunii şi identificarea persoanelor 
faţă de care există presupunerea 
că au săvârşit o infracţiune. Pen-
tru a asigura un control în folosi-
rea investigatorilor sub acoperire, 
au fost prevăzute anumite condi-
ţii care trebuie respectate. Astfel, 
organele în care funcţionează in-
vestigatori sub acoperire trebuie 
să solicite procurorului emite rea 
autorizaţiei de folosire a acesto-
ra, menţionând datele şi indiciile 
privitoare la faptele şi persoanele 
faţă de care există presupunerea 
că au săvârşit una din infracţiu-
nile indicate de lege, activităţile 
pe care le poate desfăşura investi-
gatorul sub acoperire şi perioada 
pentru care se cere autorizarea. 
Potrivit alin. (2) art. 224/2 CPP 
al româniei, ordonanţa prin care 
se autorizează folosirea investi-
gatorilor sub acoperire trebuie să 
fie motivată, în sensul să justifice 
necesitatea folosirii acestora, să 
prevadă activi tăţile pe care le poa-
te desfăşura, identitatea sub care 
va acţiona, persoanele faţă de care 
se va acţiona, perioada pentru care 
se dă autorizarea; legea limitează 
această perioadă la cel mult 60 de 
zile, cu posibilitatea de prelungire 
cu câte 30 de zile, dar cel mult un 
an, în aceeaşi cauză şi cu privire 
la aceeaşi persoană. Conform art. 
224/3 CPP al României datele şi 
informaţiile obţinute de investiga-
torul sub acoperire pot fi folosite 
numai în cauza penală şi în legă-
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tura cu persoanele la care se referă 
autorizaţia emisă de procuror; prin 
excepţie, aceste date şi informaţii, 
dacă sînt concludente şi utile, vor 
putea fi folosite şi în alte cauze sau 
în legătură cu alte persoane decât 
cele prevăzute în autorizaţie. Pen-
tru a asigura acoperirea identităţii 
reale a investigatorului sub acope-
rire, aceasta poate fi cunoscută de 
procurorul care emite autorizarea, 
dar nu poate fi dezvăluită în tim-
pul sau după terminarea acţiunii 
acestuia. Potrivit alin. (7) art. 86 
CPP al României investi gatorul 
sub acoperire poate fi ascultat ca 
martor în condiţiile în care i s-a 
atribuit o altă identitate decât cea 
reală.

Deci, pot fi efectuate acte pre-
mergătoare de investigatori sub 
acoperire într-o cauză penală, dacă 
sînt îndeplinite următoarele condi-
ţii cumulativ:

- există indicii temeinice şi 
concrete că s-a săvârşit sau că se 
pregăteşte săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra siguranţei naţionale 
prevăzute în Codul penal sau în 
legi speciale, trafic de stupefiante 
şi arme, trafic de persoane, acte 
de terorism, spălare a banilor, fal-
sificare de monede ori alte valori, 
sau a uneia dintre infracţiunile de 
corupţie, prevăzute în Legea nr. 
78/2000, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, ori a unei alte 
infracţiuni grave;

- infracţiunea nu poate fi des-
coperită sau făptuitorii nu pot fi 
identificaţi prin alte mijloace;

- a fost emisă o autorizaţie mo-
tivată de procurorul care efectuea-
ză sau supraveghează urmărirea 
penală. Autorizarea este dată prin 
ordonanţă motivată, pentru o peri-
oadă de cel mult 60 de zile şi poate 
fi prelungită pentru motive temei-
nic justificate, până la un an, iar 
fiecare prelungire nu poate depăşi 
30 de zile.

Un ultim aspect care se cere 
a fi abordat ţine de valoarea 
probantă a actelor premergă-
toare care rezultă din dispoziţii-
le prevă zute în art. 224 alin. (3) 
CPP al României, potrivit căre-
ia procesul-verbal prin care se 
constată efectuarea unor acte 
premergătoare poate constitui 
mijloc de probă; de exemplu, pro-
cesul-verbal încheiat de un organ 
operativ din M.A.I., prin care se 
constată prezenţa unei persoane 
într-un anumit loc, la o anumi-
tă dată, ilustrat cu o fotografie 
operativă, poate fi considerat că 
dovedeşte acea împrejurare.Pen-
tru a eficientiza, dar şi pentru a 
asigura respectarea legii în acti-
vitatea de strângere a datelor în 
vederea începerii urmăririi pena-
le prin acte premer gătoare, în Le-
gea privind organizarea judiciară 
[art. 66 alin. (2)] se prevede că 
serviciile şi organele specializate 
în culegerea, prelucrarea şi arhi-
varea infor maţiilor au obligaţia 
de a pune, de îndată, la dispoziţia 
parchetului competent, la sediul 
acestuia, toate datele şi informa-
ţiile, neprelucrate, deţinute în le-
gătură cu săvârşirea infracţiuni-
lor. De asemenea, în art. 219 alin. 
(2) CPP al României, activitatea 
de strângere a datelor în vederea 
începerii urmăririi penale trece 
sub conducerea şi controlul ne-
mijlocit al procurorului, care ca-
pătă dreptul de a da dispoziţii cu 
privire la strângerea acestor date 
şi informaţii, verificând ca aceas-
ta să se desfăşoare cu respectarea 
dispoziţiilor legale. 

Astfel, vorbind despre valoarea 
probantă a actelor premergătoare, 
se impun următoarele precizări:

- dacă în cadrul actelor premer-
gătoare s-au efectuat activităţi de 
cercetare penală, rezultatul lor se 
consemnează în actele procedura-
le prevăzute de lege pentru acea 

activitate, având valoare probantă 
(conform art. 90-91 din Codul de 
procedură penală);

- rezultatul efectuării unor acte 
premergătoare (pânde, investi-
gaţii, verificări de scripte etc.) se 
consemnează într-un proces-ver-
bal care, poate constitui mijloc de 
probă (art. 224 alin. (3) din Codul 
de procedură penală). 

Organele de urmărire penală, 
după efectuarea unor acte premer-
gătoare au obligaţia de a întocmi 
un proces-verbal de consemnare a 
acestora – anexa.
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Anchetarea infracţiunilor reprezintă activitatea organizată de 
anchetatorul penal în scopul stabilirii adevărului în cauza aflată 
în cercetare. 

În cazul în care se constată comiterea unei infracţiuni, aceas-
tă activitate are ca scop administrarea de probe pentru stabilirea 
vinovăţiei celui cercetat, trimiterea lui în judecată şi repararea 
prejudiciului cauzat prin săvârşirea infracţiunii. 

Caracterul organizat al activităţii anchetatorului este imprimat 
de planificarea anchetei. Aceasta reprezintă latura organizatorică 
şi creatoare a unui complicat proces de gândire a anchetatorului, 
proces care începe din primul moment al anchetei şi se sfârşeşte 
la terminarea acesteia.

 În cazurile mai simple, nu este necesară formularea versi-
unilor şi verificarea ulterioară a acestora. În astfel de împreju-
rări planificarea anchetei se reduce la stabilirea activităţilor de 
anchetă necesare pentru fixarea probelor deja cunoscute ale in-
fracţiunii, pentru lămurirea circumstanţelor care caracterizează 
persoana învinuitului, precum şi pentru descoperirea altor date 
care pot prezenta importanţă pentru instanţă cu prilejul efectuării 
cercetării judecătoreşti.

О
re la caracterul complet şi multila-
teral al anchetei. 

Dacă se vor verifica toate ver-
siunile posibile în anumite împre-
jurări date, iar nu numai una din-
tre ele, pe care din diferite motive 
anchetatorul o va considera ca fiind 
cea mai verosimilă, acest lucru va 
constitui o garanţie împotriva des-
făşurării unilaterale şi pe bază de 
idei preconcepute a anchetei. 

Planificarea asigură operativita-
tea în anchetă. Planificând ancheta, 
anchetatorul defineşte pe de o parte 
cercul problemelor care trebuie sta-
bilite în cauză, evitând astfel pier-
derile de timp cauzate de lămurirea 
unor fapte care nu prezintă însem-
nătate pentru cauză, iar pe de altă 
parte, apreciind judicios şi din timp 
activităţile de anchetă necesare, el 
va alege calea cea mai dreaptă şi 
mai rapidă pentru stabilirea faptelor 
care prezintă importanţă în cauză. 

Activitatea de planificare a an-
chetei asigură condiţiile ca munca 
anchetatorului penal să se desfă-
şoare organizat.  Anchetatorul este 
necesar să caute toate probele ne-
cesare nu să se mulţumească cu 
cele în posesia cărora intră în mod 
întâmplător.

Căutarea raţională a probelor 
impune anchetatorului să ştie ce, 
unde şi cum să caute, răspunsul la 
aceste întrebări dându-l în fiecare 
cauză concretă, planul de anchetă 
ale cărui elemente sînt :

determinarea sarcinilor pla-1. 
nificate în diferite etape ale anche-
tei ;

elaborarea versiunilor pe 2. 
baza materialului faptic de care 
anchetatorul dispune în momentul 
respectiv;

formularea problemelor care 3. 
necesită a fi rezolvate pentru veri-
ficarea fiecărei versiuni elaborate, 
respectiv determinarea faptelor 
care trebuie stabilite pentru veri-
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justă planificare asigură sati-
sfacerea cerinţelor referitoa-


