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PARTEA GENERALĂ
Titlul I
Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale
Art. 1. Normele de procedură penală şi scopul acestora. (1) Normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare
în legătură cu o cauză penală.
(2) Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în
procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în
materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile
fundamentale ale omului la care România este parte.
● VECHIUL CPP (L. nr. 29/1968): art. 1 alin. (2).

Art. 2. Legalitatea procesului penal. Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege.
● VECHIUL CPP: art. 2 alin. (1).

Art. 3. Separarea funcţiilor judiciare. (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.
(2) Funcţiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se
dispune altfel.
(3)1) 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, mai puţin când se
dispune începerea judecăţii potrivit art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c).
(4) În exercitarea funcţiei de urmărire penală, procurorul şi organele de cercetare
penală strâng probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de
trimitere în judecată.
(5) Asupra actelor şi măsurilor din cadrul urmăririi penale, care restrâng drepturile şi
libertăţile fundamentale ale persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuţii în
acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(6) Asupra legalităţii actului de trimitere în judecată şi probelor pe care se bazează
acesta, precum şi asupra legalităţii soluţiilor de netrimitere în judecată se pronunţă
judecătorul de cameră preliminară, în condiţiile legii.
(7) Judecata se realizează de către instanţă, în complete legal constituite.
1)

Alin. (3) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 1 din O.U.G. nr. 18/2016.
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Art. 4. Prezumţia de nevinovăţie. (1) Orice persoană este considerată nevinovată
până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.
(2) După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii
organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului.
● VECHIUL CPP: art. 52.

Art. 5. Aflarea adevărului. (1) Organele judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază
de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire
la persoana suspectului sau inculpatului.
(2) Organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât
în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului. Respingerea sau neconsemnarea cu rea-credinţă a probelor propuse în favoarea suspectului sau inculpatului se
sancţionează conform dispoziţiilor prezentului cod.
● VECHIUL CPP: art. 3; art. 202 alin (1).

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.
● VECHIUL CPP: art. 10 alin. (1) lit. j).

Art. 7. Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale.
(1) 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.
(3) În cazurile prevăzute expres de lege, procurorul pune în mişcare şi exercită
acţiunea penală după introducerea plângerii prealabile a persoanei vătămate sau după
obţinerea autorizării ori sesizării organului competent sau după îndeplinirea unei alte
condiţii prevăzută de lege.
● VECHIUL CPP: art. 2 alin. (2).

Art. 8. Caracterul echitabil şi 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.
● VECHIUL CPP: art. 1 alin. (1).

Art. 9. Dreptul la libertate şi siguranţă. (1) În cursul procesului penal este
garantat dreptul oricărei persoane la libertate şi siguranţă.
(2) Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod excepţional
şi doar în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Orice persoană arestată are dreptul de a fi informată în cel mai scurt timp şi
într-o limbă pe care o înţelege asupra motivelor arestării sale şi are dreptul de a formula
contestaţie împotriva dispunerii măsurii.
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(4) Atunci când se constată că o măsură privativă sau restrictivă de libertate a fost
dispusă în mod nelegal, organele judiciare competente au obligaţia de a dispune
revocarea măsurii şi, după caz, punerea în libertate a celui reţinut sau arestat.
(5) Orice persoană faţă de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului
penal, o măsură privativă de libertate are dreptul la repararea pagubei suferite, în condiţiile prevăzute de lege.
● VECHIUL CPP: art. 5.
● DISPOZIŢII EUROPENE. Dir. 2012/13/UE priv. dreptul la informare în cadrul procedurilor
penale (JO L nr. 142 din 1 iunie 2012): „Art. 6. Dreptul la informare cu privire la acuzare.
(1) Statele membre se asigură că persoanele suspectate sau acuzate primesc informaţii cu privire la
fapta penală de a cărei comitere aceasta sunt suspectate sau acuzate. Informaţiile respective se
furnizează cu promptitudine şi cu detaliile necesare pentru a se putea garanta caracterul echitabil al
procedurilor şi exercitarea efectivă a dreptului la apărare. (2) Statele membre se asigură că persoanele suspectate sau acuzate care sunt arestate sau reţinute sunt informate cu privire la motivele
arestării sau reţinerii, inclusiv cu privire la fapta penală de a cărei comitere sunt suspectate sau
acuzate. (3) Statele membre se asigură că, cel târziu la prezentarea fondului acuzării în instanţă, se
oferă informaţii detaliate cu privire la acuzare, inclusiv natura şi încadrarea juridică a infracţiunii,
precum şi forma de participare a persoanei acuzate. (4) Statele membre se asigură că persoanele
suspectate sau acuzate sunt informate cu promptitudine cu privire la orice modificare a informaţiilor
oferite în conformitate cu prezentul articol, acolo unde este necesar pentru a garanta caracterul
echitabil al procedurilor”.

Art. 10. Dreptul la apărare. (1) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul
de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat.
(2) Părţile, subiecţii procesuali principali şi avocatul au dreptul să beneficieze de
timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării.
(3) Suspectul are dreptul de a fi informat de îndată şi înainte de a fi ascultat despre
fapta pentru care se efectuează urmărirea penală şi încadrarea juridică a acesteia.
Inculpatul are dreptul de a fi informat de îndată despre fapta pentru care s-a pus în
mişcare acţiunea penală împotriva lui şi încadrarea juridică a acesteia.
(4) Înainte de a fi ascultaţi, suspectului şi inculpatului trebuie să li se pună în vedere
că au dreptul de a nu face nicio declaraţie.
(5) Organele judiciare au obligaţia de a asigura exercitarea deplină şi efectivă a
dreptului la apărare de către părţi şi subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal.
(6) Dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credinţă, potrivit scopului pentru
care a fost recunoscut de lege.
● VECHIUL CPP: art. 6.
● DISPOZIŢII EUROPENE. A se vedea art. 6 Dir. 2012/13/UE (sub art. 9 NCPP).

Art. 11. Respectarea demnităţii umane şi a vieţii private. (1) Orice persoană
care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea
demnităţii umane.
(2) Respectarea vieţii private, a inviolabilităţii domiciliului şi a secretului corespondenţei sunt garantate. Restrângerea exercitării acestor drepturi nu este admisă decât în
condiţiile legii şi dacă aceasta este necesară într-o societate democratică.
● VECHIUL CPP: art. 51.
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Art. 12. Limba oficială şi dreptul la interpret. (1) Limba oficială în procesul
penal este limba română.
(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în
limba maternă în faţa instanţelor de judecată, actele procedurale întocmindu-se în
limba română.
(3) Părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori
nu se pot exprima li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele
dosarului, de a vorbi, precum şi de a pune concluzii în instanţă, prin interpret. În cazurile
în care asistenţa juridică este obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigură în mod
gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea pregătirii audierii,
a introducerii unei căi de atac sau a oricărei altei cereri ce ţine de soluţionarea cauzei.
(4) În cadrul procedurilor judiciare se folosesc interpreţi autorizaţi, potrivit legii. Sunt
incluşi în categoria interpreţilor şi traducătorii autorizaţi, potrivit legii.
● VECHIUL CPP: art. 7-8.
● DISPOZIŢII EUROPENE. Dir. 2010/64/UE priv. dreptul la interpretare şi traducere în cadrul
procedurilor penale (JO L nr. 280 din 26 octombrie 2010): „Art. 1. Obiectul şi domeniul de
aplicare. (1) Prezenta directivă instituie norme privind dreptul la interpretare şi la traducere în
cadrul procedurilor penale şi al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare.
(2) Dreptul menţionat la alineatul (1) se aplică persoanelor din momentul în care acestora li se aduce
la cunoştinţă de către autorităţile competente ale unui stat membru, prin notificare oficială sau în
alt mod, faptul că sunt suspectate sau acuzate de comiterea unei infracţiuni, până la finalizarea
procedurilor, prin aceasta înţelegându-se soluţionarea definitivă a întrebării dacă persoanele în
cauză au comis infracţiunea, inclusiv, după caz, stabilirea pedepsei şi soluţionarea oricărei căi de
atac. (3) În cazul în care legislaţia unui stat membru prevede aplicarea unei sancţiuni pentru
infracţiuni minore de către o altă autoritate decât o instanţă cu competenţe în materie penală şi
aplicarea unei astfel de sancţiuni poate fi atacată în faţa unei astfel de instanţe, prezenta directivă
se aplică doar în cazul procedurilor desfăşurate în faţa respectivei instanţe ca urmare a exercitării
unei astfel de căi de atac. (4) Prezenta directivă nu aduce atingere legislaţiei naţionale referitoare
la prezenţa unui avocat în oricare etapă a procedurilor penale şi nici normelor de drept intern
privind dreptul de acces al unei persoane suspectate sau acuzate la documentele din cadrul procedurilor penale. Art. 2. Dreptul la interpretare. (1) Statele membre se asigură că persoanelor
suspectate sau acuzate, care nu vorbesc sau nu înţeleg limba în care se desfăşoară procedura
penală respectivă, li se oferă, fără întârziere, servicii de interpretare în cadrul procedurilor penale
desfăşurate în faţa autorităţilor de urmărire penală şi a celor judiciare, inclusiv în cadrul interogatoriilor efectuate de poliţie, în cadrul tuturor audierilor în faţa instanţei şi în cadrul oricăror
audieri intermediare necesare. (2) Statele membre se asigură că, atunci când este necesar în
vederea garantării caracterului echitabil al procedurilor, sunt disponibile servicii de interpretare
pentru comunicarea dintre persoanele suspectate sau acuzate şi avocaţii acestora, care are
legătură directă cu interogatoriul şi cu audierile din cadrul procedurilor sau cu introducerea unei
căi de atac sau a oricărei alte cereri de natură procedurală. (3) Dreptul la interpretare în temeiul
alin. (1) şi (2) include oferirea de asistenţă adecvată persoanelor cu deficienţe de auz şi de vorbire.
(4) Statele membre se asigură de existenţa unei proceduri sau a unui mecanism prin care să
verifice dacă persoanele suspectate sau acuzate vorbesc şi înţeleg limba în care se desfăşoară
procedurile penale şi dacă au nevoie să fie asistate de un interpret. (5) Statele membre se asigură că,
în conformitate cu procedurile din legislaţia naţională, persoanele suspectate sau acuzate au
dreptul să exercite o cale de atac împotriva oricărei decizii care dispune că nu este necesară
interpretarea şi că, atunci când s-a asigurat interpretarea, respectivele persoane au posibilitatea
de a reclama faptul că interpretarea nu este de o calitate suficientă pentru a garanta caracterul
echitabil al procedurilor. (6) Dacă este cazul, se pot folosi tehnologii de comunicare cum ar fi
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videoconferinţa, telefonul sau internetul, cu excepţia cazului în care prezenţa fizică a interpretului
este necesară pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor. (7) În cadrul procedurilor de
executare a mandatului european de arestare, statul membru de executare se asigură că
autorităţile sale competente pun la dispoziţia persoanelor. supuse unei asemenea proceduri, care
nu vorbesc sau nu înţeleg limba în care se desfăşoară procedurile, servicii de interpretare în
conformitate cu prezentul articol. (8) Interpretarea furnizată în temeiul prezentului articol
trebuie să fie de o calitate suficientă să garanteze caracterul echitabil al procedurilor, în special
prin garantarea faptului că persoanele suspectate sau acuzate cunosc cazul instrumentat
împotriva lor şi pot să îşi exercite dreptul la apărare. Art. 3. Dreptul la traducerea documentelor esenţiale. (1) Statele membre se asigură că persoanelor suspectate sau acuzate, care
nu înţeleg limba în care se desfăşoară procedurile penale respective, li se furnizează într-un
interval rezonabil de timp traducerea scrisă a tuturor documentelor esenţiale pentru a se garanta
faptul că respectivele persoane pot să îşi exercite dreptul la apărare şi pentru a garanta
caracterul echitabil al procedurilor. (2) Documentele esenţiale includ orice decizie de privare de
libertate a unei persoane, orice rechizitoriu sau act de inculpare şi orice hotărâre judecătorească.
(3) Autorităţile competente decid în fiecare caz în parte dacă mai există şi alte documente
esenţiale. Persoanele suspectate sau acuzate sau avocaţii acestora pot înainta o cerere motivată
în acest scop. (4) Nu se impune obligaţia de a traduce acele părţi din documentele esenţiale care
nu sunt relevante pentru obiectivul de a permite persoanelor suspectate sau acuzate să cunoască
cazul instrumentat împotriva lor. (5) Statele membre se asigură că, în conformitate cu procedurile
din legislaţia naţională, persoanele suspectate sau acuzate au dreptul să exercite o cale de atac
împotriva oricărei decizii care dispune că nu este necesară traducerea documentelor sau a unor
părţi din acestea şi că, atunci când s-a asigurat traducerea, respectivele persoane au posibilitatea de
a reclama faptul că traducerea nu este de o calitate suficientă pentru a garanta caracterul
echitabil al procedurilor. (6) În cadrul procedurilor de executare a unui mandat european de
arestare, statul membru de executare se asigură că autorităţile sale competente asigură
traducerea scrisă a acestui document oricărei persoane supuse unei asemenea proceduri, care nu
înţelege limba în care este redactat mandatul european de arestare sau limba în care acesta a fost
tradus de către statul membru emitent. (7) Prin derogare de la normele generale instituite în alin.
(1), (2), (3) şi (6), o traducere orală sau un rezumat oral al documentelor esenţiale pot fi furnizate
în locul unei traduceri scrise, cu condiţia ca o astfel de traducere orală sau rezumat oral să nu
prejudicieze caracterul echitabil al procedurilor. (8) Orice renunţare la dreptul de a avea o
traducere a documentelor menţionate în prezentul articol trebuie să facă obiectul cerinţei ca
persoanele suspectate sau acuzate să fi beneficiat anterior de asistenţă juridică şi să fi fost
informate pe deplin în legătură cu consecinţele renunţării lor sau ca renunţarea să fi fost
neechivocă şi făcută în mod voluntar. (9) Traducerea furnizată în temeiul prezentului articol trebuie
să fie de o calitate suficientă să garanteze caracterul echitabil al procedurilor, în special prin garantarea faptului că persoanele suspectate sau acuzate cunosc cazul instrumentat împotriva lor şi pot
să îşi exercite dreptul la apărare. Art. 4. Costurile serviciilor de interpretare şi de traducere.
Statele membre acoperă costurile legate de serviciile de interpretare şi de traducere care rezultă
din aplicarea art. 2 şi 3, indiferent de rezultatul procedurilor. Art. 5. Calitatea interpretării şi a
traducerii. (1) Statele membre iau măsuri concrete pentru a garanta faptul că interpretarea şi
traducerea furnizate îndeplinesc standardele de calitate prevăzute la art. 2 alin. (8) şi la art. 3 alin.
(9). (2) În vederea promovării caracterului adecvat al interpretării şi traducerii, precum şi a
accesului eficient la acestea, statele membre depun eforturile necesare pentru crearea unui
registru sau a mai multor registre cuprinzând traducătorii şi interpreţii independenţi care sunt
calificaţi corespunzător. După crearea registrului sau a registrelor, acestea se pun, după caz, la
dispoziţia avocaţilor şi a autorităţilor competente. (3) Statele membre se asigură că interpreţilor şi
translatorilor le incumbă obligaţia de a respecta confidenţialitatea în ceea ce priveşte interpretarea şi traducerea furnizate în temeiul prezentei directive. Art. 6. Formarea. Fără a aduce
atingere independenţei judecătoreşti sau diferenţelor organizatorice ale sistemelor judiciare din
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Uniune, statele membre cer persoanelor responsabile de formarea judecătorilor, a procurorilor şi
a personalului judiciar implicat în proceduri penale să acorde o atenţie deosebită particularităţilor comunicării cu ajutorul unui interpret, astfel încât să asigure o comunicare eficientă şi
eficace. Art. 7. Consemnarea în registre. Statele membre se asigură că, atunci când autorităţile
de urmărire penală sau cele judiciare interoghează sau audiază o persoană suspectată sau
acuzată cu ajutorul unui interpret, în temeiul articolului 2, sau atunci când se pune la dispoziţie, în
prezenţa unei astfel de autorităţi, o traducere orală sau un rezumat oral al documentelor esenţiale,
în temeiul art. 3 alin. (7), sau atunci când o persoană a renunţat la dreptul său la traducere, în
temeiul art. 3 alin. (8), se consemnează faptul că s-au produs aceste evenimente, în conformitate
cu procedura de ţinere a evidenţelor prevăzută de legislaţia statului membru respectiv. Art. 8.
Menţinerea nivelului de protecţie. Nicio dispoziţie a prezentei directive nu se interpretează ca o
limitare şi nici ca o derogare de la oricare dintre drepturile sau garanţiile procedurale care sunt
asigurate în temeiul Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în temeiul altor
dispoziţii relevante de drept internaţional sau al legislaţiei oricărui stat membru, care asigură un
nivel mai ridicat de protecţie. Art. 9. Transpunerea. (1) Statele membre asigură intrarea în
vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma
prezentei directive până la 27 oct. 2013. (2) Statele membre comunică Comisiei textul măsurilor
respective. (3) Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conţin o trimitere la
prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere cu ocazia publicării lor oficiale.
Modalităţile de efectuare a unei astfel de trimiteri se stabilesc de statele membre. Art. 10.
Raportarea. Până la 27 oct. 2014, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un
raport de evaluare a măsurii în care statele membre au adoptat măsurile necesare pentru a se
conforma prezentei directive, însoţit, dacă este necesar, de propuneri legislative. Art. 11. Intrarea
în vigoare. Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în JOUE.
Art. 12. Destinatarii. Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele”.

Art. 13. Aplicarea legii procesuale penale în timp şi spaţiu. (1) Legea procesuală
penală se aplică în procesul penal actelor efectuate şi măsurilor dispuse, de la intrarea ei
în vigoare şi până în momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute în
dispoziţiile tranzitorii.
(2) Legea procesuală penală română se aplică actelor efectuate şi măsurilor
dispuse pe teritoriul României, cu excepţiile prevăzute de lege.
● LPA (L. nr. 255/2013 pt. punerea în aplic. a CPP). Art. 3. Legea nouă se aplică de la data
intrării ei în vigoare tuturor cauzelor aflate pe rolul organelor judiciare, cu excepţiile prevăzute
în cuprinsul prezentei legi. Art. 4. (1) Actele de procedură îndeplinite înainte de intrarea în vigoare
a NCPP, cu respectarea disp. legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile, cu excepţiile
prevăz. de prezenta lege.

