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Introducere 
 

Cursul este destinat studenţilor din cadrul programului de studii universitare de 

master ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ al Facultăţii de Drept. 

a. Date privind titularul de disciplină 

Nume şi 

prenume:  
Prof. univ. dr. Ioan Griga 

E-mail:  

 

b. Date despre disciplină 

Anul de 

studiu:  
1 

Semestrul: 1, 2 

c. Obiectivele disciplinei  

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Cunoaşterea procedurilor speciale ale dreptului procesual penal în vederea 

formării deprinderilor şi abilităţilor necesare activităţilor procesual penale. 

 

Obiectivele 

specifice 

 sistematizarea cunoştinţelor dobândite în urma prelegerilor susţinute; 

 aprofundarea fiecărei proceduri speciale; 

 verificarea cunoştinţelor dobândite de către masteranzi prin participarea la 

cursuri şi prin studii individuale. 

d. Competenţe acumulate după parcurgerea cursului 

Competenţe 

profesionale 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi principiilor din domeniul 

procedurilor speciale ale dreptului procesual penal; 

 Interpretarea şi explicarea legislaţiei internaţionale şi naţionale specifice 

domeniului procedurilor speciale; 

 Aplicarea normelor imperative de drept procesual penal.  

 Acordarea asistenţei sau consultanţei de specialitate în problematica procedurală 

specială; 

 

Competenţe 

transversale 

 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale atât în limba română, cât şi într-o 

limbă de circulaţie internaţională; 

  Dobândirea unor abilităţi de lucru şi comunicare în echipă, facilitând rezolvarea 

unor probleme specifice domeniului şi luare unor decizii, precum şi implicarea 

în alte activităţi. 
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e. Resurse şi mijloace de lucru 

Pentru o pregătire temeinică vă sugerăm să consultaţi bibliografia 

recomandată. 

f. Structura cursului 

 

Cursul de Proceduri penale speciale  este alcătuit din 11 capitole: 

 

Capitolul I. Noţiunea şi importanţa procedurilor speciale 

Capitolul II. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante 

Capitolul III. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei 

juridice 

Capitolul IV. Procedura în cauzele cu infractori minori 

Capitolul V. Procedura urgentă de urmărire şi judecarea pentru unele 

infracţiuni de corupţie 

Capitolul VI. Repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei măsuri 

preventive pe nedrept 

Capitolul VII. Procedura extrădării 

Capitolul VIII. Aspecte procedurale în materia traficului şi consumului ilicit de 

droguri 

Capitolul IX. Procedura penală în cadrul infracţiunilor informatice 

Capitolul X. Asistenţa juridică internaţională 

Capitolul XI. Procedura judecăţii simplificate 

Cursul de Proceduri penale speciale  poate fi studiat atât în întregime, potrivit ordinii 

prestabilite a capitolelor, dar se poate şi fragmenta în funcţie de interesul propriu mai 

accentuat pentru anumite teme. Însă, în vederea susţinerii examenului este obligatorie 

parcurgerea tuturor celor 11 capitole. 

g. Evaluarea 

Înainte de examen este indicat să parcurgeţi din nou toată materia, cu atenţie, 

durata estimată pentru această activitate fiind de aproximativ o săptămână. 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs 

Nota finală depinde de 
prezenţa la minim 50% 

la orele desemnate 
cursului. 

Două teste de 
evaluare a 

cunoştinţelor 
20% 
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Proiect 

Nota finală depinde de 
prezenţa la minim 50% 

din întâlnirile 
desemnate 
seminarului 

Susţinerea a două  
referate 

30 % 

Evaluare finală 
Cunoaşterea 

aspectelor teoretice şi 
practice în materie 

Examen scris 50 % 

Modalitatea de notare (calificativ sau notă):  

- Notă de la 1 la 10. 

 

Standard minim de performanţă: Nota finală minim 5. 
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Capitolul I. Noţiunea şi importanţa procedurilor speciale 

 

 

 Procedurile speciale sunt acele proceduri care derogă de la procedurile de drept 

comun, în sensul că ele cuprind norme diferite de normele de drept procesual comune, 

aplicabile în anumite cazuri care impun reguli speciale de urmărire penală și judecată. 

Potrivit noului Cod de procedură penală aceste proceduri sunt următoarele: 

 – procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante; 

 – procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice; 

 – procedura în cauzele cu infractori minori; 

 – procedura de urmărire și de judecare a unor infracțiuni de corupție; 

 – procedura reparării pagubei în cazul condamnării sau luării unor măsuri 

preventive pe nedrept; 

 – procedura extrădării; 

 – aspecte procedurale în materia traficului și consumului ilicit de droguri; 

 – procedura în cadrul infracțiunilor informatice; 

 – procedura privind cooperarea judiciară internațională și punerea în aplicare a 

tratatelor internaționale în materie penală. 
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Capitolul II. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante 

 

 Noțiunea de infracțiune flagrantă are, în legislația penală română, două forme: 

prima, prevăzută de art. 2 alin. (1) C. pr. pen., denumită tipică, iar a doua, prevăzută de 

art. 293 alin. (2) din C. pr. pen., denumită atipică. 

 În forma ei tipică infracțiunea flagrantă este infracțiunea descoperită în momentul 

săvârșirii sau imediat după săvârșire. 

 În forma ei atipică infracțiunea flagrantă este considerată flagrantă și cea săvârșit în 

următoarele condiții: 

 – a cărui făptuitor, imediat după săvârșire, este urmărit de organul de ordine publică 

și de siguranță națională, de persoana vătămată, de martorii oculari sau de strigătul public; 

 – a cărui făptuitor prezintă urme care justifică suspiciunea rezonabilă că ar fi 

săvârșit infracțiunea; 

 – a cărui făptuitor este surprins aproape de locul comiterii infracțiunii cu arme, 

instrumente sau orice alte obiecte de natură a-l presupune participant la infracțiune. 

 

 Procedura de constatare, urmărire și judecare a infracțiunilor flagrante 

 În cadrul infracțiunii flagrante organele de ordine publică și siguranță națională 

întocmesc un proces-verbal înc are consemnează toate aspectele constatate și activitățile 

desfășurate. 

 Acest proces-verbal este înaintat deîndată organului de urmărire penală. 

 Totodată, plângerile și cererile prezentate în scris, corpul delict precum și obiectele 

și înscrisurile ridicate cu ocazia constatării infracțiunii sunt puse la dispoziția organului de 

urmărire penală. 
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Capitolul III. Procedura privind tragerea la răspundere penală a 

persoanei juridice 

 

 

 Sediul materiei: art. 489-503 C. pr. pen. 

 

 1. Dispoziții generale. 

 În cazul în care subiectul activ al infracțiunii este o persoană juridică, procedura de 

urmărire, judecare și sancționare derogă de la procedura de drept comun când subiect al 

acțiunii penale este o persoană fizică. 

 

 2. Obiectul acțiunii penale. 

 În asemenea situații acțiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a 

persoanelor juridice care au săvârșit infracțiunea. 

 

 3. Reprezentarea persoanei juridice. 

 În asemenea situații persoana juridică este reprezentată la îndeplinirea actelor 

procesuale și procedurale de reprezentatul său legal. 

În cazul în care dacă pentru aceeași faptă sau pentru fapte conexe s-a pus în 

mișcare acțiunea penală și împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta 

își numește un mandatar pentru a o reprezenta. Dacă persoana juridică nu și-a numit un 

mandatar, mandatarul este desemnat, după caz, de către procurorul care efectuează sau 

supraveghează urmărirea penală, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către 

instanță din rândul practicienilor în insolvență, autorizați potrivit legii. 

 

 4. Locul de citare a persoanei juridice. 

 Se citează la sediul acesteia. În ipoteza în care sediul este fictiv ori persoana 

juridică nu mai funcționează la sediul declarat, iar noul sediu nu este cunoscut, se afișează 

la sediul organului judiciar o înștiințare care acoperă procedura de citare. 

 

 5. Măsurile preventive. 

 Judecătorul de drepturi și libertăți sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară 

ori instanța poate dispune pentru motive temeinice, care justifică suspiciunea rezonabilă 
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că persoana juridică a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, și pentru a se asigura 

buna desfășurare a procesului penal una sau mai multe din următoarele măsuri: 

 – interdicția inițierii, ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare 

a persoanei juridice; 

 – interdicția inițierii, ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii 

capitalului social al persoanei juridice; 

 – interzicerea unor operațiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea 

activului patrimonial sau insolvența; 

 – interzicerea încheierii anumitor acte juridice stabilite de organul judiciar; 

 – interzicerea desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost 

comisă infracțiunea. 

 Măsurile preventive pot fi dispuse pe o perioadă de cel mult 60 zile, cu posibilitatea 

prelungirii. 

 Împotriva încheierii prin care se dispun aceste măsuri se poate face contestație la 

judecătorul de drepturi și libertăți, sau, după caz, la judecătorul de cameră preliminară ori 

la instanța ierarhic superioară. 

 

 6. Măsurile asiguratorii. 

 Față de persoana juridică se pot lua măsuri asiguratorii. 

 

 7. Efectele fuziunii, absorbției, divizării, reducerii capitalului social, ale 

dizolvării sau lichidării persoanei juridice condamnate. 

 În cazul în care, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a persoanei 

juridice și până la executarea pedepselor aplicate intervine un caz de fuziune, absorbție, 

divizare, dizolvare, lichidare sau reducere a capitalului social al acesteia, autoritatea sau 

instituția căreia îi revine competența de a autoriza sau înregistra această operațiune este 

obligată să sesizeze instanța de executare cu privire la acesta și să informeze cu privire la 

persoana juridică creată prin fuziune, absorbție, sau care a dobândit fracțiuni din 

patrimoniul persoanei divizate. Noua persoană juridică preia obligațiile și interdicțiile 

persoanei juridice condamnate. 

 

 8. Punerea în executare a pedepsei amenzii. 

 Persoana juridică condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună 

recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 

luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În cazul în care persoana 
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juridică condamnată se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termen, 

judecătorul delegat cu executarea poate dispune eșalonarea plății pe cel mult 2 ani, în rate 

lunare. 

 

 9. Punerea în executare a pedepsei complementare. 

 Pedepsele complementare aplicate și care se vor pune în executare sunt 

următoarele: 

 – dizolvarea persoanei juridice; 

 – suspendarea activității persoanei juridice; 

 – închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice; 

 – interzicerea persoanei juridice de a participa la procedurile de achiziții publice; 

 – plasarea sub supraveghere judiciară; 

 – afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare. 
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Capitolul IV. Procedura în cauzele cu infractori minori 

 

 Urmărirea și judecarea infracțiunilor săvârșite de minori și punerea în executare a 

hotărârilor privitoare la aceștia se fac cu procedurile obișnuite, cu anumite completări și 

derogări. 

 

 1. În cazul în care suspectul ori inculpatul este un minor care nu a împlinit 16 ani, la 

orice ascultare sau confruntare a minorului se citează părinții acestuia ori, după caz, 

tutorele, curatorul sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar 

minorul, precum și Direcția generală de asistență socială și protecție a copilului. 

 În ipoteza în care minorul a împlinit 16 ani, citarea persoanelor mai sus arătate se 

dispune numai dacă organul de urmărire penală consideră necesar. 

 Trebuie făcută precizarea că neprezentarea persoanelor legal citate la ascultarea 

sau confruntarea minorului nu împiedică efectuarea acestor acte. 

 

 2. Cauzele penale în care inculpatul este minor se judecă potrivit regulilor de 

competență obișnuite, dar de către complete de judecată formate din judecători anume 

desemnați potrivit legii. 

 

 3. Persoanele chemate la judecarea minorilor. 

 La judecarea cauzei se citează serviciul de probațiune, părinții minorului, tutorele, 

curatorul ori persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află temporar minorul. 

 

 4. Desfășurarea judecății. 

 Cauzele inculpaților se judecă de urgență și cu precădere iar ședința de judecată 

este nepublică. 

 În ipoteza în care într-o cauză se află mai mulți inculpați, dintre care unii minori și 

alții majori, și nu este posibilă disjungerea, judecarea se face potrivit procedurii obișnuite. 

 

 5. Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate. 

 Aceste măsuri se pun în executare prin aducerea minorului și a reprezentantului 

legal al acestuia, precum și a serviciului de probațiune, la instanță unde are loc punerea în 

executare a măsurii. 
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 În cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare și 

obligațiile impuse se poate dispune prelungirea măsurii educative. 

 

 6. Punerea în executare a internării într-un centru educativ. 

 Punerea în executare a acestei măsuri se face prin trimiterea unei copii de pe 

hotărâre organului de poliție de la locul unde se află minorul, după rămânerea definitivă a 

hotărârii. 

 

 7. Punerea în executare a internării într-un centru de detenție. 

 Această pedeapsă se pune în executare prin trimiterea unei copii a hotărârii 

definitive prin care s-a luat această măsură, organului de poliție de la locul unde se află 

minorul. 

 

 8. Schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ. 

 Menținerea măsurii internării, prelungirea ori înlocuirea ei cu internarea într-un 

centru de detenție se dispune de instanța căreia îi revine competența să judece noua 

infracțiune săvârșită de minori sau infracțiunea concurentă săvârșită anterior. 

 

 9. Schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru de detenție. 

 Prelungirea măsurii internării minorului în centrul de detenție se dispune de instanța 

căreia îi revine competența să judece noua infracțiune sau infracțiunea concurentă 

săvârșită anterior. 

 Înlocuirea internării minorului cu măsura educativă a asistării zilnice, liberarea din 

centrul de detenție la împlinirea vârstei de 18 ani, se dispun de instanța în raza căreia se 

află centrul de detenție. 

 

 10. Schimbarea regimului de executare. 

 Continuarea executării măsurii educative privative de libertate într-un penitenciar de 

către persoana internată care a împlinit vârsta de 18 ani se poate dispune de instanța în a 

cărei circumscripție se află centrul educativ sau centrul de detenție. 

 

 11. Amânarea sau întreruperea executării măsurilor privative de libertate. 

 Executarea măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru 

de detenție poate fi amânată sau întreruptă în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. 
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 12. Dispozițiile privind judecata la prima instanță, cauzele privitoare la minori se 

aplică în mod corespunzător și la judecata în apel. 

 

 

Capitolul V. Procedura urgentă de urmărire şi judecarea pentru unele 

infracţiuni de corupţie 

 
 

 Sediul materiei: Art. 23 și urm. din Legea nr. 78/2000 care conțin dispoziții 

speciale privind descoperirea, urmărirea și judecarea infracțiunilor de corupție. 

 

 1. Obligațiile persoanelor cu atribuții de control. 

 Potrivit textului art. 23 din Legea nr. 78/2000 persoanele cu atribuții de control sunt 

obligate să înștiințeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a 

săvârșirii infracțiunilor, abilitate de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-

a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit 

prezentei legi. Aceste persoane sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control să 

procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delicte și a 

oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală. 

 Persoanele care cunosc operațiuni ce antrenează circulația de capitaluri sau alte 

activități de acest gen privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce provin din infracțiuni 

de corupție sau asimilate acestora ori din infracțiuni ce au legătură cu acestea, au obligația 

să sesizeze organele de urmărire penală sau, după caz, organele de constatare a 

săvârșirii infracțiunii ori organele de control, abilitate de lege. 

 

 2. Dispoziții care exonerează de răspundere persoanele cu atribuții de control. 

 Îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor arătate mai sus a persoanelor cu atribuții 

de control sau care cunosc operațiuni ce antrenează circulația de capitaluri nu atrage 

răspunderea penală, civilă sau disciplinară. Această normă exoneratorie se aplică chiar 

dacă cercetarea sau judecarea faptelor semnalate au condus la soluții de neurmărire sau 

de încetare a urmăririi penale ori de achitare. 

 

 3. Reaua-credință a persoanelor cu atribuții de control sau care cunosc 

operațiuni ce antrenează circulația de capitaluri. 
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 Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 78/2000 prevede expres că neîndeplinirea, cu rea-

credință, a obligațiilor persoanelor cu atribuții de control sau care cunosc operațiuni privind 

circulația de capitaluri constituie infracțiuni și se pedepsesc Codului penal. 

 

 4. Norme privind secretul bancar și cel profesional. 

 Art. 26 din Legea nr. 78/2000 prevede expres că secretul bancar și cel profesional, 

cu excepția secretului profesional al avocatului exercitat în condițiile legii, nu sunt 

opozabile procurorului după începerea urmăririi penale și nici instanței de judecată. 

 Procurorul și, respectiv, instanța de judecată pot solicita informații în materie, 

aceste date și informații se comunică la cererea scrisă a procurorului în cursul urmăririi 

penale sau a instanței în cursul judecății. 

 

 5. Autorizarea de către procuror a unor măsuri de supraveghere a conturilor 

bancare și a celor asimilate acestora. 

 Potrivit art. 27 din Legea nr. 78/2000, atunci când sunt indicii temeinice cu privire la 

săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege, în scopul strângerii de 

probe sau al identificării făptuitorului, procurorul poate să autorizeze motivat, pe o durată 

de cel mult 30 de zile, următoarele măsuri: 

 – punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora; 

 – punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicărilor; 

 – accesul la sisteme informaționale; 

 – comunicarea de înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile. 

 În cazul în care sunt motive temeinice, autorizarea acestor măsuri poate fi 

prelungită, în aceleași condiții, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile. 

 Durata maximă a măsurilor mai sus autorizate este de 4 luni. 

 În cursul judecății instanța poate dispune prelungirea acestor măsuri prin încheiere 

motivată. 

 

 6. Alte norme privind judecarea. 

 Potrivit art. 29 din aceeași lege, pentru judecarea în primă instanță a infracțiunilor 

prevăzute de Legea nr. 78/2000 se constituie complete specializate. 

 Hotărârea judecătorească definitivă de condamnare sau de achitare se poate 

publica în ziarele centrale sau, după caz, locale menționate în hotărâre. 
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 Urmărirea și judecarea în ceea ce privește aceste infracțiuni se realizează potrivit 

acestor norme derogatorii care se completează cu dispozițiile Codului de procedură 

penală. 

 

 

Capitolul VI. Repararea pagubei în cazul condamnării sau luării unei 

măsuri preventive pe nedrept 

 

 

 Sediul materiei: Cap. VI, art. 538–542 din Codul de procedură penală; legislație 

conexă: art. 52 alin. (3) din Constituția României, art. 5 §5 CEDO și art. 3 din Protocolul nr. 

7 adițional la CEDO 

 

 1. Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciară. 

 Persoana care a fost condamnată definitiv, indiferent dacă pedeapsa sau măsura 

educativă privativă de libertate a fost sau nu pusă în executare, are dreptul la repararea de 

către stat a pagubei suferite în cazul în care, în urma rejudecării cauzei, ulterior 

condamnării, s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare. 

 Este important de precizat că persoana aflată în asemenea situație nu va fi 

îndreptățită să ceară repararea pagubei de către stat dacă prin declarații mincinoase, ori în 

orice alt fel, s-a determinat condamnarea, în afara cazurilor în care a fost obligată să 

procedeze astfel. 

 De asemenea, nu are dreptul la repararea pagubei nici persoana condamnată 

căreia îi este imputabilă, în tot sau în parte, nedescoperirea în timp util a faptului 

necunoscut sau recent descoperit. 

 

 2. Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate. 

 Potrivit art. 539 din C.pr.pen. are dreptul la repararea pagubei și persoana care, în 

cursul procesului penal, a fost privată nelegal de libertate. Este important de precizat că 

privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, după caz, prin ordonanța procurorului, 

prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi și libertăți sau a judecătorului de 

cameră preliminară, sau prin hotărârea definitivă a instanței de judecată. 

 

 3. Felul și întinderea reparației. 
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 Pentru acordarea reparației, la stabilirea întinderii acesteia se va ține seama de 

durata privării nelegale de libertate precum și de consecințele produse asupra persoanei și 

asupra familiei celui privat de libertate. 

 Reparația constă într-o sumă de bani sau în constituirea unei rente viagere ori în 

obligația ca, pe cheltuiala statului, cel reținut sau arestat nelegal să fie încredințat unui 

institut de asistență socială și medicală. 

 Pentru persoanele îndreptățite la reparație care erau încadrate în muncă, le este 

calculat și timpul cât au fost private de libertate. 

 Această reparație este suportată de stat prin Ministerul Finanțelor Publice. 

 

 4. Acțiunea pentru repararea pagubei. 

 Acțiunea poate fi pornită de persoana îndreptățită iar după moartea acesteia poate 

fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau la întreținerea sa la data 

decesului. 

 Termenul de introducere a acțiunii este de 6 luni de la data rămânerii definitive a 

hotărârii instanței de judecată precum și a ordonanței sau încheierii organelor judiciare prin 

care s-a constatat eroarea. 

Instanța competentă să se pronunțe este tribunalul în a cărui circumscripție 

domiciliază persoana, prin chemarea în judecată civilă a statului care este citat prin 

Ministerul Finanțelor Publice. 

 

  5. Acțiunea în regres. 

  În ipoteza în care repararea pagubei a fost acordată, precum și în cazul în care 

statul român a fost condamnat de o instanță internațională, acțiunea în regres pentru 

recuperarea sumei achitate poate fi îndreptată împotriva persoanei care, cu rea-credință 

sau din culpă gravă, a provocat situația generatoare de daune. 

 Este important de precizat că statul trebuie să dovedească în cadrul acțiunii în 

regres, prin ordonanța procurorului sau hotărâre penală definitivă, că cel asigurat a produs 

cu rea-credință sau din culpă gravă profesională eroarea judiciară sau privarea nelegală 

de libertate cauzatoare de prejudicii. 
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Capitolul VII. Procedura extrădării 

 

 

 I. Extrădarea pasivă. 

 1. Procedura de extrădare pasivă are un caracter urgent și se desfășoară și în 

timpul vacanței judecătorești. Ministerul Justiției are rolul de a-și îndeplini atribuțiile 

conferite prin lege în calitate de autoritate centrală prin lege și tratatele internaționale la 

care România este parte. 

 În exercitarea atribuțiilor de autoritate centrală, Ministerul Justiției, prin direcția de 

specialitate, îndeplinește următoarele activități: 

 – primirea cererii de extrădare; 

 – examinarea cererii de extrădare și a actelor anexate; 

 – transmiterea cererii de extrădare și a actelor anexate către procurorul general 

competent; 

 – restituirea motivată a cererii de extrădare și a actelor anexate acesteia; 

 – punerea în executare, în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor, a 

hotărârii definitive prin care s-a dispus extrădarea; 

 – comunicarea către autoritatea centrală a statului solicitant a soluției date cererii 

de extrădare sau a cererii de arestare provizorie în vederea extrădării, pronunțată de 

autoritatea judiciară competentă. 

 2. Procedura judiciară de extrădare este de competența curții de apel în a cărei 

circumscripție a fost localizată persoana extrădabilă și a parchetului de pe lângă aceasta. 

 3. Cererea de arestare provizorie în vederea extrădării și cererea de extrădare se 

soluționează de un complet format dintr-un judecător al secției penale a curții de apel 

competente. 

 4. Calea de atac împotriva hotărârii pronunțate cu privire la cererea de extrădare 

este contestația . 

 5. Normele de procedură penală privind urmărirea, judecata și punerea în 

executare sunt aplicabile și în procedura de extrădare. 

 

 II. Extrădarea activă. 

 1. Extrădarea unei persoane împotriva căreia autoritățile judiciare române 

competente au emis un mandat de arestare preventivă sau un mandat de executare a 

pedepsei închisorii ori căreia i s-a aplicat o măsură de siguranță va fi solicitată statului 

străin pe teritoriul căruia a fost localizată acea persoană. 
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 2. Procedura extrădării active. Instanța de executare sau instanța care a emis 

mandatul de arestare preventivă stabilește, printr-o încheiere motivată, dacă sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta lege pentru a se solicita extrădarea. Centrul de 

Cooperare Polițienească Internațională are obligația de a informa instanța de executare 

sau instanța emitentă a mandatului de arestare preventivă de îndată ce Biroul Central 

Național Interpol corespondent îi notifică faptul că persoana care face obiectul mandatului 

a fost localizată. Informarea va fi transmisă direct, cu o copie la Ministerul Justiției. 

 3. Judecata se face de urgență și cu precădere, în camera de consiliu, de un 

complet format dintr-un singur judecător, cu participarea procurorului și fără citarea 

părților. Judecătorul se pronunță prin încheiere motivată, dată în camera de consiliu. 

 4. Încheierea poate fi atacată cu contestație de procuror, în termen de 24 de ore de 

la pronunțare. Dosarul cauzei este înaintat instanței ierarhic superioare, în termen de 24 

de ore. 

5. Contestația se judecă în termen de cel mult 3 zile de către instanța superioară. 

 6. Încheierea definitivă prin care s-a constatat că sunt întrunite condițiile pentru 

solicitarea extrădării, însoțită de actele corespunzătoare, se comunică de îndată 

Ministerului Justiției. 

7. Încheierea definitivă prin care s-a constatat că nu sunt întrunite condițiile pentru a 

se solicita extrădarea se comunică Ministerului Justiției în cel mult 3 zile de la pronunțare. 

 8. În termen de cel mult 3 zile de la data primirii încheierii definitive prin care s-a 

constatat că sunt îndeplinite condițiile pentru solicitarea extrădării, Ministerul Justiției, prin 

direcția de specialitate, efectuează un examen de regularitate internațională. 

 9. În raport de concluziile examenului de regularitate internațională, direcția de 

specialitate a Ministerului Justiției fie întocmește cererea de extrădare și o transmite, 

însoțită de actele anexe, autorității competente a statului solicitat, fie întocmește un act 

prin care propune ministrului justiției, motivat, să sesizeze procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea inițierii procedurii de 

revizuire a încheierii definitive. 

10. În cazul în care constată că actele îndeplinite sunt incomplete, înainte de a 

întocmi și de a transmite cererea de extrădare, direcția de specialitate a Ministerului 

Justiției poate solicita instanței competente să îi transmită, în cel mult 72 de ore, actele 

suplimentare necesare. 

  11. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de regularitate internațională pentru 

solicitarea extrădării, ministrul justiției, prin procurorul general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, cere revizuirea hotărârii judecătorești definitive. 
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 12. Cererea de revizuire se face în termen de cel mult 3 zile, dacă persoana este 

arestată în vederea extrădării către România. În toate celelalte cazuri cererea se face în 

termen de cel mult 15 zile. Termenul curge de la data la care procurorul general primește 

cererea prin care ministrul justiției îi solicită să promoveze revizuirea hotărârii judecătorești 

definitive prin care s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile pentru solicitarea extrădării. 

 13. Instanța competentă să judece cererea de revizuire este curtea de apel. 
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Capitolul VIII. Aspecte procedurale în materia traficului şi consumului 

ilicit de droguri 

 

 

 Sediul materiei: Art. 19 și urm. din Legea nr. 143/2000. 

 

 1. În cazul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 4 din lege și anume, cultivarea, 

producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, 

cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, procurorul 

dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea 

consumatorului de către centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, în scopul 

includerii acestuia în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri. 

 În acord cu concluziile raportului de evaluare întocmit de centrul de prevenire, 

evaluare și consiliere antidrog, în termen de 5 zile de la primirea acestuia, procurorul 

dispune, cu acordul consumatorului, includerea acestuia în programul integrat de asistență 

a persoanelor consumatoare de droguri. 

 În ipoteza în care, până în momentul pronunțării hotărârii, inculpatul respectă 

protocolul programului, instanța de judecată poate dispune renunțarea la aplicarea 

pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei. 

 Nerespectarea, pe durata termenului de supraveghere, a programului integrat de 

asistență a persoanelor consumatoare de droguri atrage în mod corespunzător aplicarea 

dispozițiilor art. 88 alin. (1) din Codul penal, respectiv revocarea amânării aplicării 

pedepsei. 

 Formațiunile centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și 

consumului ilicit de droguri transmite Agenției Naționale Antidrog datele privind prevenirea 

și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. 
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Capitolul IX. Procedura penală în cadrul infracţiunilor informatice 

 

Infracţiunile informatice pot fi separate în două categorii: infracţiuni, săvârşirea cărora a fost 

facilitată de tehnologiile informaţionale, şi infracţiunile unde calculatoarele şi reţelele de 

calculatoare reprezintă ţinta atacului. 

Infracțiunile informatice nu sunt grupate într-un singur titlu sau capitol, putând fi 

reglementate atât în categoria infracțiunilor contra patrimoniului, a infracțiunilor de fals, dar și în 

cea a infracțiunilor contra siguranței publice, toate având un regim sancționator redus raportat la cel 

anterior, motiv pentru care modalitatea de individualizare judiciară devine esențială în evaluarea 

concretă a pericolului social. 

Terminologia specifică acestor infracțiuni este clar definită și a fost construită în actuala 

reglementare juridică în jurul a două noțiuni esențiale în existența infracțiunilor informatice: sistem 

informatic și date informatice. În capitolul alocat explicării înțelesului unor termeni sau noțiuni, 

respectiv în art. 181 C.pen., sunt definiți acești termeni, după cum urmează: 

„(1) Prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive 

interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea 

automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic. 

(2) Prin date informatice se înțelege orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte 

într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic”. 

Art. 180 C. pen. definește și noțiunea de instrument de plată electronică, astfel: „un 

instrument care permite titularului să efectueze retrageri de numerar, încărcarea și descărcarea unui 

instrument de monedă electronică, precum și transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate și 

executate de către instituții financiare”. 

Atunci când un calculator este utilizat pentru săvârşirea unei infracţiuni, pe suportul de date 

pot fi găsite înregistrări despre frauda comisă care include informaţie despre identificarea falsă, 

reproducerea şi distribuirea informaţiei, informaţie-subiect al proprietăţii intelectuale, colectarea şi 

distribuirea pornografiei şi multe altele (acces nesancţionat la resurse, instrumente de 

ocolire/înlăturare a protectiei logice etc.). 

Infracţiunile la care calculatoarele şi reţelele de calculatoare reprezintă obiectul infracţiunii 

constau, de obicei, în distrugeri de date şi resurse tehnice. Adesea, calculatoarele compromise sunt 

utilizate pentru compromiterea altor calculatoare şi/sau reţele-obiect al infracţiunii (aplicaţii 

malefice – viruşi, instrumente de organizare a atacurilor direcţionate DDoS etc.). 
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În materia instrumentării unor astfel de cauze, dată fiind preponderența caracterului tehnic și 

a elementelor de extraneitate, specializarea procurorilor învestiți cu soluționarea acestora devine 

esențială; aceasta a fost și rațiunea pentru care, prin reglementări actuale, competența soluționării 

cauzelor de acest fel a fost stabilită în mod exclusiv în favoarea Direcției de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Astfel, conform art. 12 din Legea nr. 

508/2004, sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată 

și Terorism, indiferent de calitatea persoanei: 

„i) infracțiunile prevăzute la art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 212 – 215, art. 

217, art. 249 – 252, art. 263 – 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă valorile falsificate sunt dintre 

cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 314, art. 315, art. 316, dacă valorile străine falsificate sunt 

dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 325, art. 342 – 347, art. 351, art. 359, art. 360 – 366 

din Codul penal.” 

De la regula potrivit careia in cazul infractiunilor cibernetice actiunea penala se pune in 

miscare din oficiu, există doua exceptii mentionate de art.109 pct.2 din Constitutia Romaniei; cand 

pentru inceperea urmaririi penale impotriva unor membri ai Guvernului care au comis o infractiune 

in exercitiul functiei, este nevoie de o cerere din partea Camerei Deputatilor, Senatului sau 

Presedintelui Romaniei, iar a doua exceptie este cea prevazuta in art.221 alin.(2) cand punerea in 

miscare a actiunii penale se face la sesizarea sau autorizarea organului prevazut de lege (in cazul 

militariolor, angajatilor CFR). 

Investigatiile in domeniul criminalitatii informatice, spre deosebire de cele obisnuite, implica 

intotdeauna folosirea unor tehnici si echipamente specifice, care prezinta un grad de complexitate 

sporit, care se intind pe o durata lunga de timp, si care presupun cunostinte avansate despre 

domeniul informatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Capitolul X. Asistenţa juridică internaţională 

 

 

 Sediul materiei: Cap. VIII din Codul de procedură penală care reglementează 

procedura privind cooperarea judiciară internațională și punerea în aplicare a tratatelor 

internaționale în materie penală. 

 Potrivit art. 548 din Codul de procedură penală cooperarea judiciară internațională 

este solicitată sau acordată în conformitate cu dispozițiile actelor juridice ale Uniunii 

Europene, tratatelor internaționale din domeniul cooperării judiciare internaționale în 

materie penală la care România este parte, precum și cu dispozițiile cuprinse în legea 

specială și în prezentul capitol, dacă în tratatele internaționale nu se prevede altfel. 

 În alin. (2) al art. 548 din C. pr. pen. se prevede că actele membrilor străini detașați 

ai unei echipe comune de anchetă efectuate în baza și conform acordului încheiat și 

dispozițiilor conducătorului echipei, au o valoare similară cu aceea a actelor efectuate de 

organele de urmărire penală. 

 Legislație conexă: 

 – Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. 
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Capitolul XI. Procedura judecăţii simplificate 

 

 Sediul materiei: art. 374, 375 și 377 din Codul de procedură penală. 

 

 Potrivit art. 374 din C.pr.pen. la primul termen de judecată la care procedura de 

citare este legal îndeplinită și cauza se află în stare de judecată, președintele completului 

dispune ca grefierul să dea citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată ori, 

după caz, a celui prin care s-a dispus începerea judecății. 

 În cazul în care acțiunea penală nu privește o infracțiune care se pedepsește cu 

detențiune pe viață, președintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata 

să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor 

prezentate de părți și de persoana vătămată, dacă recunoaște în totalitate faptele reținute 

în sarcina sa. 

 În această situație, dacă instanța reține aceeași situație de fapt ca cea recunoscută 

de către inculpat, îi pune în vedere acestuia beneficiile recunoașterii anume că, în caz de 

condamnare sau de amânare a aplicării pedepse, limitele de pedeapsă prevăzute de lege, 

în cazul închisorii, se reduc cu o treime iar în cazul pedepsei amenzii cu o pătrime. 

 Față de cele arătate, dacă inculpatul solicită ca judecata să aibă loc în condițiile 

prevăzute de art. 374 alin. (4), instanța procedează la ascultarea acestuia, după care, 

ascultând concluziile procurorului și ale celorlalte părți, se pronunță asupra cererii 

inculpatului de a fi judecat numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale. 

 Este important de precizat că inculpatul poate recunoaște faptele și solicita 

judecarea cauzei în condițiile prevăzute la art. 374 alin. (4) și prin înscris autentic. 

 Dacă inculpatul este minor, pentru aplicarea acestei proceduri este necesară și 

încuviințarea reprezentantului său legal. 

 În ipoteza în care instanța a dispus ca judecata să aibă loc în modalitatea 

simplificată, arătată, instanța administrează proba cu înscrisuri încuviințate. 

 Înscrisurile de care înțelege să se servească inculpatul pot fi prezentate a termenul 

următor sau la un alt termen acordat în acest scop cu precizarea că pentru prezentare de 

înscrisuri instanța nu poate acorda decât un singur termen. 

 În situația în care instanța constată, din oficiu, la cererea procurorului sau a părților, 

că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare trebuie schimbată, este obligată să 

pună în discuție noua încadrare și să atragă atenția inculpatului că are dreptul să ceară 

lăsarea cauzei mai la urmă, pentru a-și pregăti apărările. 
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