
323 

Capitolul  VIII 

ACTELE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE 

8.1. Noţiunile de „act procesual” şi de „act procedural” 

Actele prin care sunt realizate activităţi din cadrul procesului penal se 
numesc acte procesuale şi acte procedurale1733. 

Actele procesuale sunt definite în doctrină1734 ca fiind instrumentul juridic 
prin care organele judiciare şi subiecţii procesuali îşi exercită drepturile şi obligaţiile 
prevăzute de lege, în cursul procesului penal, pentru a se asigura buna desfăşurare 
şi realizarea scopului acestuia. 

După alţi autori1735, actele procesuale sunt manifestări de voinţă prin care 
organele judiciare, subiecţii procesuali principali şi părţile din proces dispun, 
conform drepturilor pe care le au, cu privire la desfăşurarea procesului1736. 

Actele procedurale sunt mijloacele prin intermediul cărora se aduc la 
îndeplinire actele sau măsurile procesuale1737 sau se constată efectuarea şi se 
consemnează conţinutul unor acte sau măsuri procesuale sau acte procedurale1738. 

8.2. Clasificarea 

Clasificarea1739: 
1. După caracterul de generalitate1740, actele procesuale şi procedurale pot 

fi: 

 comune (îndeplinite în orice fază a procesului penal); 

 speciale (specifice unei anumite instituţii). 
2. După obligativitatea efectuării lor, avem: 

 imperative (obligatorii); 

 facultative. 
3. După subiecţii procesuali care le efectuează, pot fi: 

 oficiale (îndeplinite de organele judiciare); 

 neoficiale (efectuate de părţi sau alte persoane participante). 

                                                           
1733 V. Manzini, Trattato di diritto procesuale penale, Torino, 1931-1932, vol. III, p. 292. 
1734 V. Dongoroz, s.a., 1975, p. 346. 
1735 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 584; I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 669. 
1736 Gr. Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, pp. 
479-480. 
1737 V. Dongoroz, s.a., op. cit., p. 346; I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 669. 
1738 Gr. Gr. Theodoru, Tratat de Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 480. 
1739 N. Volonciu, s.a., op. cit, p. 585. 
1740 V. Păvăleanu, drept procesual penal. Partea generală, ed. a 3-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 
2007, p. 397. 
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4. După forma lor, avem: 

 acte materiale1741; 

 acte orale1742; 

 acte scrise. 

8.3. Acte procedurale comune 

8.3.1. Citarea 

Citarea este actul procedural prin care persoanele sunt chemate în faţa 
organului judiciar1743. 

 

 
Citarea ≠ încunoştiinţare ≠ înştiinţare 

- se poate aduce 
cu mandat de 
aducere 

- nu există nicio 
măsură 

- nu există nicio măsură; 

- posibilitatea luării 
măsurii arestării 
preventive pentru 
încălcarea obligaţiei de 
a se prezenta 

Modul de citare 
Actul prin care se dispune chemarea unei persoane în faţa organului 

judiciar se face în cursul urmăririi penale prin ordonanţă, iar în faza de 
judecată/cameră preliminară prin încheiere. 

Chemarea persoanelor se poate face: 

 prin citare scrisă; 

 prin notă telefonică; 

 prin notă telegrafică, încheindu-se în acest sens un proces-verbal care să 
certifice: 
- conţinutul datelor necesare citării; 
- persoana căreia i s-a transmis şi prin ce mod de contact; 
- data transmiterii1744. 
Procedura de citare se realizează în mai multe etape: 

 organul judiciar emite citaţia care conţine elementele prevăzute de art. 258 
şi o introduce într-un plic care va purta menţiunea ”Pentru justiţie. A se 
înmâna cu prioritate”; 

 plicului închis îi va fi ataşată o foaie care va avea imprimată pe o parte 
formularul necesar pentru dovada de înmânare şi pe cealaltă parte două 

                                                           
1741 Spre exemplu, ridicarea unui obiect sau înscris, efectuarea unei percheziţii, activităţile de 
cercetare la faţa locului, etc. 
1742 Spre exemplu, ascultarea părţilor sau a martorilor, dezbaterile în contradictoriu, confruntarea. 
1743 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 590. 
1744 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 590. 

Extras din volumul: Barbu, D. (2016). Drept procesual penal. Partea generala. Iasi, Romania: Lumen.



Drept procesual penal. Partea generală 

325 

formulare, unul necesar pentru înştiinţare şi altul pentru procesul-verbal de 
predare sau de afişare a înştiinţării; 

 plicul împreună cu actul însoţitor este predat persoanei însărcinate cu 
îndeplinirea procedurii de citare; 

 persoana însărcinată se va deplasa la locul de citare urmând să 
îndeplinească procedura de citare şi să completeze actele procedurale în 
funcţie de modalitatea de îndepliniri a procedurii; 

 dovada îndeplinirii procedurii de citare, completată în funcţie de modul în 
care a fost realizată procedura, va fi restituită la dosarul cauzei, iar atunci 
când se va afişa înştiinţarea, se va restitui şi plicul care conţine citaţia1745. 
Modalităţile de citare sunt: 
A. citarea în plic închis; 
B. citarea prin poşta electronică1746, însă numai cu acordul persoanei citate, 

acord care să existe la dosarul cauzei însoţit de adresa electronică ori de 
coordonatele la care poate fi contactată electronic; 

Această modalitate este o facultate, putând să existe şi alte modalităţi de 
citare prevăzute de art. 257 C.p.p. 

C. comunicarea orală1747, în acest caz, în cursul urmăririi penale se 
întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de persoana citată, prin care i se 
aduce la cunoştinţă data, ora şi locul la care va avea loc următoarea audiere şi 
consecinţele neprezentării1748; 

D. citarea prin reprezentant sau printr-o publicaţie de circulaţie naţională; 
În cazul în care există un număr mare de persoană vătămate constituite sau 

nu păţi civile, care nu au interese contrarii şi care şi-au desemnat un reprezentant 
comun, există modalitatea alternativă a citării lor fie prin: 

 citaţie individuală; 

 citarea reprezentantului comun1749. 
Folosindu-se de dispoziţiile art. 167 C.p.c., organul judiciar poate proceda 

la citarea persoanelor vătămate/părţilor civile printr-o publicaţie de circulaţie 
naţională, difuzându-se o singură citaţie care va cuprinde numele tuturor 
persoanelor vătămate/părţilor civile1750. 

Acest procedeu are loc când o parte din persoanele vătămate/părţi civile 
anunţă procurorul/instanţa de judecată că refuză să fie reprezentate, ele putând fi 
citate în mod individual sau printr-o publicaţie de circulaţie naţională. 

E. citarea persoanelor sub 16 ani se va face prin intermediul părinţilor sau 
al tutorelui. 
                                                           
1745 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 746-747. 
1746 Conform art. 262 alin. 2 teza a II-a C.p.p. 
1747 Conform art. 257 alin. 7 C.p.p. 
1748 Art. 257 alin. 2  C.p.p. prevede că procedura de citare poate fi realizată prin intermediul poliţiei 
locale sau prin servicii de curierat. 
1749 Se consideră că toate actele de procedură comunicate reprezentantului au fost luate la 
cunoştinţă şi de persoane cf. art. 10 alin. 1 C.p.p. raportat la art. 2 aln. 2 C.p.c.; art. 257 alin. 4 C.p.p. 
1750 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 748. 
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În acest caz, citaţia va fi emisă tot pe numele minorului, cu menţiunea că, 
citarea se face prin reprezentant legal, iar locul citării va fi adresa unde locuieşte 
reprezentantul legal. 

În cursul judecăţii, se va cita în mod obligatoriu şi serviciul de 
probaţiune1751. 

Conţinutul citaţiei este dat de dispoziţiile art. 258 C.p.p. 
În practică s-a arătat că nelegala citare nu atrage nulitatea absolută, însă 

lipsa de procedură cu inculpatul citat în mod greşit este lovită de nulitatea relativă, 
care invocată la primul termen produce aceleaşi consecinţe ca cele ale nulităţii 
absolute1752. 

În cazul neprezentării nejustificate în faţa organului judiciar poate atrage 
unele consecinţe: 

 fie este adusă cu mandat de aducere; 

 fie este sancţionată cu amendă judiciară1753. 
Citaţia transmisă suspectului/inculpatului trebuie să aibă menţionată 

informarea asupra acuzaţiei, legiuitorul prevăzând şi posibilitatea traducerii citaţiei 
pentru persoanele care nu vorbesc limba română1754. 

Locul de citare este prevăzut de art. 259 C.p.p. 
I. Regula este că citaţia se trimite la adresa unde locuieşte, iar dacă aceasta nu este 

cunoscută la adresa locului de muncă, prin serviciul de personal al unităţii unde 
lucrează. 

Trebuie făcută diferenţa între citarea la adresa unde locuieşte pe teritoriul 
României, citarea făcându-se la adresa unde persoana locuieşte efectiv, iar dacă nu 
locuieşte la acel domiciliu şi nu poate fi identificată o altă locuinţă, se va cita la 
adresa locului de muncă sau se va proceda la afişarea citaţiei la sediul organului 
judiciar1755 şi citarea la adresa unde locuieşte în afara României. 

În acest din urmă caz, citarea se va face cf. normelor de drept internaţional 
aplicabile în relaţia cu statul în care locuieşte persoana, iar când nu există o astfel 
de normă, prin scrisoare recomandată. 

Procedura de citare este considerată legală când citaţia va fi trimisă cu o 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, avizul care însoţeşte scrisoarea 
fiind restituit la dosar1756. 

Citarea personalului misiunilor diplomatice, precum şi a persoanelor aflate 
în străinătate în interes de serviciu, dar şi membrii familiei care îi însoţesc se face 
prin intermediul unităţilor care i-au trimis în străinătate1757. 

                                                           
1751 Ibidem; art. 508 alin. 1 C.p.p. 
1752 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 594. 
1753 Excepţie – suspectul sau inculpatul. 
1754 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 749, a se vedea şi art. 329 alin. 3 C.p.p. 
1755 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 751. 
1756 Ibidem; avizul de primire sau refuzul de primire a scrisorii. 
1757 Ibidem; Considerăm că judecătorul este obligat să stabilească un termen rezonabil de soluţionare, 
astfel încât să se asigure inculpatului un interval de timp de cel puţin 30 de zile între momentul 
primirii citaţiei şi termenul de judecată. 
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II. Citarea la locul de muncă este o procedură subsidiară, la care se recurge numai dacă 
adresa unde locuieşte persoana este necunoscută; 

III. Citarea la locul indicat de persoana care doreşte să primească orice citaţie sau 
comunicare ulterioară din partea organelor judiciare, citarea în acest caz se face la 
ultimul loc indicat; 

IV. La sediul avocatului ales se face citarea cf. art. 259 alin 4 C.p.p.. Această 
dispoziţie este aplicabilă în cursul urmăririi penale, iar în faza de judecată doar 
când este necesară prezenţa inculpatului; 

V. Prin afişarea la sediul organului judiciar, procedura citării se face când în urma 
realizării citării conform art. 259 alin. 1 C.p.p. şi a verificării efectuate nu se poate 
afla nici adresa unde locuieşte şi nici locul de muncă; 

VI. Citarea se face la sediul persoanei juridice, când acestea sunt citate1758; 
VII. Citarea se face la adresa electronică, atunci când persoana îşi dă acordul; 
VIII. Alte situaţii apar în cazul citării persoanelor bolnave sau aflate în grija unor 

instituţii de specialitate, în aceste cazuri legea prezumă că acestea nu pot lua 
cunoştinţă, decât dacă organele judiciare le citează la spital sau la instituţia la care 
se află, prin administraţia acestor instituţii. 

Persoanele private de libertate vor fi citate la locul de deţinere, prin 
administraţia acestuia. 

Considerăm că atât suspectul/inculpatul, cât şi persoana vătămată, partea 
civilă, partea responsabilă civilmente au obligaţia de a aduce la cunoştinţa 
organelor judiciare orice schimbare privind adresa unde locuiesc. 

Înmânarea citaţiei se face conform procedurii prevăzute de art. 260 C.p.p. 
Regula este ca înmânarea citaţiei să se facă personal celui citat. 
În cazul în care primeşte personal citaţia, va semna numai dovada de 

primire, nefiind obligatorie întocmirea unui proces-verbal. 
Dacă primeşte citaţia, dar refuză sau nu poate să semneze, se încheie un 

proces-verbal cu menţiunile prevăzute de art. 26, alin. 1 C.p.p., menţionându-se 
cele constatate1759. 

În cazul refuzului de a primi citaţia, agentul procedural va afişa înştiinţarea 
pe uşa locuinţei. 

În acest caz, persoana citată îşi asumă riscul aplicării sancţiunilor ce derivă 
din neprezentarea în faţa organelor judiciare. 

În cazul în care destinatarul refuză primirea citaţiei, nu este găsit la 
domiciliu, adresa cunoscută este inexactă, se va proceda la afişarea citaţiei la sediul 
organului judiciar emitent1760. 

Înmânarea citaţiei altor persoane se realizează în cazul în care 
destinatarul nu este găsit la locuinţa sa, fiind o modalitate subsidiară de citare1761. 

Citaţia poate fi înmânată: 

                                                           
1758 Conform art. 227 alin. 1 C. c., sediul persoanei juridice se stabileşte potrivit actului de 
constituire sau statutului. 
1759 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 758. 
1760 Ibidem. 
1761 Conform art. 261 alin. 1 C.p.p. 
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 soţului, unei rude sau oricărei persoane, cu condiţia ca aceasta să locuiască 
cu persoana citată; 

 altei persoane, care, deşi nu locuieşte cu persoana citată, îi primeşte în mod 
obişnuit corespondenţa1762. 
Persoanele care nu pot primi citaţia sunt: 

 minorul sub 14 ani; 

 persoanele puse sub interdicţie. 
În situaţia în care citaţia este înmânată uneia dintre persoanele arătate la 

alin. 1 art. 261 C.p.p., aceasta va semna dovada de primire, iar agentul procedural 
va solicita un act de identitate al persoanei, certificând că aceasta este persoana care 
semnează. 

Considerăm că, identificarea certificată se face şi prin menţionarea în cadrul 
procesului-verbal de agentul procedural a datelor de identificare care rezultă din 
actul prezentat. 

În situaţia în care nu găseşte nicio persoană dintre cele prevăzute de art. 
261 alin. 1 C.p.p., citaţia va fi predată administratorului, portarului sau persoanei 
care în mod obişnuit locuieşte acolo, dacă destinatarul locuieşte într-un imobil cu 
mai multe apartamente1763. 

În cazul în care nici destinatarul, nici celelalte persoane prevăzute de art. 
261 alin. 1 C.p.p. nu au fost găsite, se va proceda la afişarea înştiinţării la uşa 
imobilului, întocmindu-se un proces-verbal în care se arată împrejurările 
constatate1764. 

În situaţia imposibilităţii comunicării citaţiei1765, afişarea înştiinţării nu mai 
este necesară, întrucât nu este nici un indiciu că ar putea ajunge la cunoştinţa 
destinatarului. 

8.3.1.1. Incidente privind citarea 

Efectuarea cu încălcarea dispoziţiilor legale a procedurii de citare a unei 
părţi sau a unui subiect procesual principal impune organelor judiciare să constate 
existenţa lipsei de procedură în cauză şi să procedeze la refacerea ei1766. 

A. Neregularitatea în cursul urmăririi penale nu se invocă la termen 
conform art. 263 C.p.p., însă în astfel de cazuri vor fi aplicate dispoziţiile privind 
nulitatea: 

 absolută, când prezenţa suspectului/inculpatului este obligatorie conform 
art. 281 alin. 1 lit. e C.p.p.1767; 

                                                           
1762 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 761. 
1763 Ibidem. 
1764 Având în vedere că, citaţia este în plic închis, se înţelege că va fi afişată înştiinţarea, termenul în 
care se poate prezenta la organul judiciar nefiind stabilit în C.p.p. 
1765 Conform art. 2611 C.p.p. 
1766 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 610. 
1767 În acest caz, nulitatea absolută este determinată de absenţa inculpatului/suspectului şi numai 
indirect de citarea nelegală. 
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 relativă, conform art. 282 C.p.p. 
Nelegala citare a unei persoane în timpul urmăririi penale trebuie invocată 

până la încheierea procedurii de cameră preliminară, indiferent de nulitate1768. 
B. Neregularitatea citării în faza camerei preliminare poate interveni: 

 în cazul comunicării rechizitoriului către inculpat; 

 în cazul citării pentru termenele stabilite în faţa judecătorului de cameră 
preliminară. 
În cazul în care copia certificată a rechizitoriului nu a fost comunicată legal 

inculpatului1769, termenul pentru formularea cererilor şi excepţiilor nu începe să 
curgă1770. 

Neregularitatea poate fi invocată de inculpat: 

 prin depunerea unei cereri la dosar; 

 din oficiu, verificând comunicare, judecătorul de cameră preliminară va 
dispune refacerea citării; 

 la termenul stabilit, judecătorul urmând să stabilească un nou termen de 
judecată1771. 
În cazul în care persoanele nu au fost prezente la nici un termen, partea 

nelegal citată poate formula contestaţie1772. 
C. Neregularitatea în cursul judecăţii 
Judecata poate avea loc numai dacă persoana vătămată şi părţile sunt legal 

citate şi procedura este îndeplinită. 
Instanţa are obligaţia de a verifica dovezile de primire şi procesele-verbale 

încheiate de agentul procedural şi de a dispune refacerea acestora, când este 
necesar1773. 

Conform art. 263 C.p.p., există 3 ipoteze: 

 când prezenţa inculpatului este obligatorie1774 şi nu a cerut judecata în lipsă, 
iar judecata a avut loc în absenţa sa, este incident cazul de nulitate prevăzut 
de art. 281 alin. 1 lit. e C.p.p., această neregularitate putând fi invocată în 
orice stadiu al procesului; 

 când nu este incident în cauză vreun caz de nulitate absolută, dacă partea 
lipseşte deoarece a fost citată nelegal, aceasta trebuie să invoce 
neregularitatea la termenul următor la care este prezentă personal sau prin 
reprezentant/avocat1775. 
În acest caz, celelalte părţi, procurorul sau instanţa din oficiu poate invoca 

neregularitatea citării. 

                                                           
1768 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 767. 
1769 Conform art. 344 alin. 2 C.p.p. 
1770 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 767. 
1771 Ibidem. 
1772 Ibidem. 
1773 Ibidem. 
1774 Conform art. 364 alin. 1 C.p.p. 
1775 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 768. 
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 când nu este incident vreun caz de nulitate absolută, dacă partea este 
prezentă, personal sau prin reprezentant, la termenul la care a fost citată 
nelegal, viciile de procedură se acoperă1776. 
În acest caz, se poate cere amânarea cauzei pentru pregătirea apărării de: 

 partea prezentă; 

 persoana vătămată. 

8.3.2. Comunicarea altor acte procedurale 

Mijlocul prin care organele judiciare înştiinţează persoanele care participă la 
desfăşurarea procesului penal despre actele procedurale efectuate este 
comunicarea1777. 

Comunicarea unui act procedural este foarte importantă, putând atrage 
nulitatea, ea putând fi acoperită doar dacă partea interesată a luat cunoştinţă de în 
alt mod1778. 

Înştiinţarea este modalitatea prin care organul judiciar informează 
participanţii la procedurile penale sau orice alte persoane cu privire la efectuarea 
unui act procesual sau procedural ori despre luarea unei măsuri procesuale1779. 

Comunicarea actelor procedurale1780 se realizează după procedura pentru 
citare, care se aplică în mod similar. 

8.3.3. Mandatul de aducere1781 

Este un act procedural scris, cu caracter de constrângere, care cuprinde un 
ordin dat organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare sau organelor de 
ordine publică de a aduce în faţa organului judiciar o persoană care urmează să fie 
audiată sau a cărei prezenţă este necesară1782. 
  

                                                           
1776 Conform art. 353 alin. 1 teza a II-a C.p.p. 
1777 I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 683. 
1778 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 612. 
1779 Ibidem. 
1780 Art. 20 alin. 6 C.p.p.; art. 95 alin. 2 C.p.p.; art. 212 alin. 4 C.p.p. În alte cazuri, este prevăzută 
comunicarea anumitor acte între organele judiciare sau non-judiciare, cum ar fi spre exemplu, 
dispoziţiile art. 159 alin. 1 C.p.p.; art. 168 alin. 6 C.p.p.; art. 171 alin. 1 v; art. 215 alin. 5 C.p.p.; art. 
203 alin. 7 C.p.p. 
1781 Gh. Neacşu, V. Pătulea, Consideraţii privitoare la emiterea şi executarea mandatelor de aducere, în Dr. nr. 
9/2003, pp. 163-178; I. Rusu, Executarea mandatului de aducere. Opinii critice. Propunere de lege ferenda, în 
Dr. nr. 6/2004, pp. 188-196; G. Potrivitu, Discuţii în legătură cu mandatul de aducere, în Dr. nr. 2/2006, 
pp. 209-212. 
1782 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 615; M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 770. 
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Persoanele care pot fi aduse cu mandat sunt: 
 

- suspectul/inculpatul, chiar dacă nu 
a fost citat în prealabil1783; 

  

- persoana vătămată1784; 

- partea civilă; 

- partea responsabilă civilmente; 

- martor1785; 

- expert1786. 

 - când a fost citat 
anterior şi nu s-a 
prezentat în mod 
nejustificat; 

- când nu a fost 
posibilă 
comunicarea citaţiei 
şi rezultă că se 
sustrage de la 
primirea citaţiei. 

Organele judiciare emitente sunt: 

 în cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală prin ordonanţă; 

 în cursul judecăţii, instanţa de judecată prin încheiere1787; 

 în cursul camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară prin 
încheiere, în situaţia în care se analizează luarea unei măsuri preventive, din 
oficiu sau la cerere1788. 
Prin excepţie de la regula că organul judiciar care instrumentează cauza este 

competent să emită mandatul de aducere, art. 265 alin. 4-9 C.p.p. arată că în cazul 
executării mandatului de aducere cu pătrunderea fără consimţământ într-un 
domiciliu sau sediu, în cursul urmăririi penale, mandatul de aducere poate fi dispus 
la cererea procurorului de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la: 

 instanţa căreia i-ar reveni competenţa în fond; 

 instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află 
sediul parchetului din care face parte procurorul1789. 
În acest caz, procurorul va formula o cerere care va cuprinde: 

 motivarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru emiterea mandatului de 
aducere; 

 indicarea infracţiunii care constituie obiectul urmăririi penale şi numele 
suspectului/inculpatului; 

 indicarea adresei unde se află persoana pentru care se solicită emiterea 
mandatului de aducere1790. 

                                                           
1783 În cuprinsul mandatului trebuie să existe motivarea necesităţii aducerii cu mandat; conform art. 
265 alin. 2 C.p.p. 
1784 Conform art. 111 alin. 2 lit. e C.p.p. 
1785 Conform art. 114 alin. 1 lit. a C.p.p. 
1786 Conform art. 179 alin. 3 C.p.p. 
1787 Art. 265 alin. 7 C.p.p. 
1788 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 617. 
1789 I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 686. 

Extras din volumul: Barbu, D. (2016). Drept procesual penal. Partea generala. Iasi, Romania: Lumen.



Denisa BARBU 

332 

Această cerere se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor, 
pronunţându-se prin încheiere motivată: 

 de respingere; 

 de admitere, când cererea este întemeiată, încuviinţează aducerea persoanei 
solicitate, emiţând de îndată mandatul de aducere1791. 
Cuprinsul mandatului este prevăzut de art. 265 alin. 8 C.p.p. 
Organul judiciar ascultă, de îndată, persoana adusă cu mandat de aducere. 
Art. 266 C.p.p. a prevăzut că executarea mandatului de aducere se face: 

 fie de organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare; 

 fie de organele de ordine publică1792, neexecutarea mandatelor 
sancţionându-se cu amenda judiciară de la 100 la 1000 lei. 
Mandatul de aducere este emis în 2 exemplare, însoţit de o adresă de 

înaintare către organul care îl va executa, un exemplar fiind ataşat la dosar, iar altul 
fiind înmânat persoanei la care se referă1793. 

Deplasându-se la locul unde se află persoana vizată, organul de executare îi 
va solicita să îl însoţească1794. 

Persoana vizată poate să îşi dea acordul, atunci aceasta este adusă de îndată 
în faţa organului judiciar. 

Persoana vizată poate să refuze sau să încerce să fugă, aceasta va fi adusă 
prin constrângere. 

Există şi situaţia1795 în care persoana nu este găsită, în acest caz se încheie 
un proces-verbal care va cuprinde menţiunile despre cercetările făcute şi va fi 
comunicat organului în faţa căruia trebuia adusă persoana. 

Activităţile desfăşurate cu ocazia executării mandatului de aducere trebuie 
consemnate într-un proces-verbal care trebuie să cuprindă1796: 

 numele, prenumele, calitatea celui care îl încheie; 

 locul unde s-a încheiat; 

 menţiuni despre activităţile desfăşurate; 
Aceste activităţi trebuie verificate sub aspectul legalităţii şi rezultatului 

său1797. 

  

                                                                                                                                                          
1790 Art. 265 alin. 4 C.p.p. 
1791 I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 686; M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 778. 
1792 În această categorie, intră organele de poliţie, altele decât cele de cercetare ale poliţiei judiciare, 
organele poliţiei locale, ofiţerii/subofiţerii din cadrul jandarmeriei Române. 
1793 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 779. 
1794 I. Neagu, M. Damaschin, op. cit., p. 688. 
1795 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 779. 
1796 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 621. 
1797 Ibidem. 
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8.3.4. Accesul la bazele electronice de date 

Pentru a se realiza procedura de citare, de comunicare a actelor de 
procedură sau a aducerii cu mandat la desfăşurarea procedurilor: 

- procurorul; 

- instanţa de judecată 

 
au acces direct 

la bazele electronice deţinute de organele administraţiei de stat1798. 

8.3.5.Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi 
înlăturarea unor omisiuni vădite 

8.3.5.1. Modificarea actelor procedurale 

Actele procedurale sunt acte de executare sau acte de consemnare, după 
funcţia pe care o au1799. 

Sunt destinate fie să aducă la îndeplinire dispoziţiile actelor procesuale, fie 
să constituie actul documentar care face dovada activităţilor desfăşurate de 
organele judiciare sau de persoanele care participă la proces1800. 

Modificarea actelor procedurale poate avea loc în orice moment al 
procesului penal, însă numai în cursul întocmirii actului sau imediat ce a fost 
întocmit1801. 

Competenţa aparţine exclusiv organului judiciar care întocmeşte actul sau 
părţii ori altei persoane, atunci când actul procedural a fost întocmit şi semnat de 
ele1802. 

Modificarea trebuie confirmată în scris, sub semnătură în cuprinsul actului, 
altfel neputând fi luată în seamă. 

Dacă actul ce urmează a fi modificat este prevăzut a fi semnat şi de alte 
persoane prezente la întocmirea lui, trebuie ca şi aceste persoane să confirme 
modificarea1803. 

Menţionăm că modificarea se poate face direct pe actul greşit redactat până 
la intrarea în circuitul juridic specific procesului penal, după acest moment nu se 
mai poate face modificarea direct, ci lipsurile, greşelile sau actele trecute în plus, 
vor fi rectificate printr-un act separat1804. 
  

                                                           
1798 Instanţele judecătoreşti, la momentul actual, au acces direct la bazele electronice de date ale 
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi la cele 
administrate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 
1799 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 655. 
1800 Ibidem. 
1801 V. Dongoroz, s.a., op. cit., p. 401. 
1802 Art. 277 C.p.p. 
1803 N. Volonciu, s.a., op. cit., p. 655. 
1804 M. Udroiu, s.a., op. cit., p. 801, confirmarea modificării se face într-o menţiune inserată lângă 
textul modificat sau la sfârşitul actului, locurile rămase libere se barează, pentru a nu se face 
adăugiri. 
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