PRINCIPIILE PROCESULUI PENAL
ROMÂN CONFORM NOULUI COD
DE PROCEDURĂ PENALĂ

 SE RENUNȚĂ LA PRINCIPIUL ROLULUI ACTIV AL

ORGANELOR JUDICIARE
Procurorul, ca titular al acțiunii penale, va
trebui să dovedească acuzarea, prin administrare
de probe. Pe cale de consecință este regândit rolul
judecătorului, care va veghea, cu preponderență,
ca procedurile ce se desfășoare în fața sa să aibă
caracter echitabil, principiul rolului activ
nemaifiind consacrat ca atare în partea generală
a proiectului. (expunerea de motive a N.C.p.p.)

 Art. 363 (2) - In cursul judecatii, procurorul exercita

rol activ, in vederea aflarii adevarului si a respectarii
dispozitiilor legale.

 Art. 3 (4) - In exercitarea functiei de urmarire penala,

procurorul si organele de cercetare penala strang
probele necesare pentru a se constata daca exista sau
nu temeiuri de trimitere in judecata.

 Art.

100 (2) - In cursul judecatii, instanta
administreaza probe la cererea procurorului, a
persoanei vatamate sau a partilor si, in mod subsidiar,
din oficiu, atunci cand considera necesar pentru
formarea convingerii sale.
 Art. 374 (8) - Probele prevazute la alin. (7) – probele
necontestate - pot fi administrate din oficiu de către
instanţă, dacă apreciază că este necesar pentru aflarea
adevărului şi justa soluţionare a cauzei.
 Art. 374 (10) – Instanta poate dispune din oficiu
administrarea de probe necesare pentru aflarea
adevărului şi justa soluţionare a cauzei.
 Art. 376 (4) - Administrarea de probe din oficiu poate
fi făcută oricand pe parcursul cercetarii judecatoresti.

Art. 7 - Obligativitatea punerii in
miscare si a exercitării actiunii penale


Art. 7. - Procurorul este obligat să pună în mişcare şi
să exercite acţiunea penală din oficiu atunci când
există probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni
şi nu există vreo cauză legală de împiedicare, alta decât
cele prevăzute la alin. (2) şi (3)

(2) În cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de
lege, procurorul poate renunţa la exercitarea
acţiunii penale dacă, în raport cu elementele
concrete ale cauzei, nu există un interes public în
realizarea obiectului acesteia.

Art. 3 - Separarea functiilor judiciare
Art. 3 - (1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii
judiciare:
 a) funcţia de urmărire penală;
 b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de
urmărire penală;
 c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori
netrimiterii în judecată;
 d) funcţia de judecată.
(3) În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei
funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte
funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit.
c), care este compatibilă cu funcţia de judecată.

Art. 6 - Ne bis in idem
 Nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată

pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de
acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală
definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă
încadrare juridică.

Art. 8- Caracterul echitabil si termenul
rezonabil al procesului penal
 Organele judiciare au obligaţia de a desfăşura

urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor
procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor
procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în
mod complet faptele care constituie infracţiuni, nicio
persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere
penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune
să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen
rezonabil.

Art. 101 - Principiul loialităţii
administrării probelor
 (1) Este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace

de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri în scopul de
a se obţine probe.
 (2) Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care
afectează capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata în mod
conştient şi voluntar faptele care constituie obiectul probei.
Interdicţia se aplică chiar dacă persoana ascultată îşi dă
consimţământul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici
de ascultare.
 (3) Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care
acţionează pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească
ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii
unei probe.

