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Abstract: Apreciată ca fiind una din instituţiile fundamentale ale procesului penal român, acţiunea penală 

se pune în mişcare şi se exercită pe tot parcursul procesului, constituind instrumentul juridic prin intermediul 

căruia persoana învinuită de săvârşirea unei infracţiuni este adusă în faţa instanţei judecătoreşti pentru a răspunde 

în legătură cu încălcarea legii penale de care se face vinovată. Din acest punct de vedere se poate afirma, fără a 

greşi, că acţiunea penală determină începerea, desfăşurarea şi finalizarea procesului penal. 

Începerea procesului penal stă sub iminenţa exerciţiului acţiunii penale, fapt care implică stabilirea 

persoanei vinovate şi tragerea acesteia la răspundere, prin punerea în mişcare a acţiunii penale, motivat şi de 

argumentul că o astfel de acţiune nu poate fi exercitată decât împotriva unei persoane concrete. 

Desfăşurarea în continuare a procesului penal este dinamizată de exercitarea acţiunii penale şi trimiterea 

sau chemarea inculpatului în faţa instanţei judecătoreşti, în vederea probării acuzaţiilor şi stabilirii pedepsei. 

În final, condamnarea şi punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive sunt consecinţa 

exerciţiului acţiunii penale, prin intermediul căreia inculpatul este tras la răspundere penală, în conformitate cu 

gradul de vinovăţie şi fapta săvârşită. 

Cele de mai sus reliefează importanţa juridico – socială a acestei instituţii şi constituie argumente 

suficiente care să susţină ideea că nu se poate concepe existenţa unui proces fără acest mijloc cu ajutorul căruia să 

se aducă în faţa justiţiei conflictul de drept născut prin încalcarea normelor juridice penale. De asemenea, normele 

dreptului penal substanţial nu ar mai avea aplicabilitate şi, în strânsă legătură cu aceasta, existenţa organelor 

judiciare ar fi lipsită de finalitate, iar infractorii nu ar mai putea fi traşi la răspundere penală.  

Prezenta lucrare analizează din punct de vedere legislativ şi doctrinar elementele de ordin general 

caracteristice acţiunii penale, în dorinţa clarificării unor aspecte contradictorii referitoare la noţiunea, obiectul, 

subiecţii şi trăsăturile acesteia, argumentând şi susţinând ideea că lipsa instituţiei în cauză ar fi de natură sa creeze 

haos social.  
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INTRODUCERE 

 

Săvârşirea unei infracţiuni aduce atingere, în primul rând, ordinii de drept, iar aceasta din urmă nu 

poate fi restabilită decât prin sancţionarea penală a infractorului. Aceeaşi infracţiune poate provoca şi o 

pagubă unei persoane, în această situaţie instrumentul juridic cu ajutorul căruia se poate obţine repararea 

pagubei fiind acţiunea civilă. De asemenea, comiterea unei infracţiuni de serviciu poate aduce atingere şi 

disciplinei în muncă, caz în care se poate naşte o acţiune disciplinară ce va avea ca finalitate aplicarea 

sancţiunilor prevăzute de dreptul muncii.  

Cele de mai sus constituie argumente în favoarea ideii că, în funcţie de natura valorilor sociale 

periclitate prin acţiunea sau inacţiunea săvârşită, restabilirea ordinii de drept se realizează prin intermediul 

unei acţiuni. 



Prin comiterea infracţiunii ia naştere un conflict concret de drept penal substanţial între societate, 

reprezentată de stat, pe de o parte, şi autorul infracţiunii, pe de altă parte. Rezolvarea acestui conflict stă 

sub semnul oficialităţii, de aceea este nevoie ca el să fie adus în mod obligatoriu spre soluţionare 

organelor judiciare competente (organe de cercetare penală, procurori, judecători). 

 

1.  NOŢIUNEA DE ACŢIUNE PENALĂ 

 

După cum corect a fost apreciat, instrumentul juridic (instituţia) cu ajutorul căruia conflictul de 

drept penal este adus spre soluţionare organelor judiciare poartă denumirea de acţiune penală. [1]. 

Doctrina procesual penală română a tratat noţiunea de acţiune, în general, sub două aspecte: cel al 

dreptului material (substanţial) şi cel al dreptului formal (procesual). 

Sub aspect material, acţiunea penală constituie expresia dreptului de a trage la răspundere penală 

autorul infracţiunii, echivalând cu dreptul statului de a promova acţiunea penală născută din încalcarea 

normei juridice de incriminare. Altfel spus, dreptul pe care îl are unul dintre subiecţii raportului juridic de 

conflict (subiectul pasiv al infracţiunii) de a impune, prin intermediul organelor judiciare competente, 

celuilalt subiect (subiectul activ al infracţiunii) respectarea dreptului încalcat. Săvârşirea unei infracţiuni 

face ca dreptul virtual al statului, de a obţine, prin organele sale, aplicarea sancţiunilor de drept penal 

infractorilor, să capete eficienţă reală. 

Sub aspect procesual, acţiunea penală reprezintă instrumentul juridic pus la dispoziţia celor în 

drept, prin intermediul căruia se deduce în faţa organelor judiciare raportul conflictual de drept penal, în 

vederea dinamizării procesului penal şi a realizării scopului său.  

Aşadar, acţiunea în justiţie – în accepţiune substanţială – este un drept (dreptul de a-l trage la 

răspundere penală pe cel care a săvârşit fapta ilicită), iar în accepţiune procesuală este un instrument 

juridic acordat de lege pentru valorificarea acelui drept. Ca o concluzie a celor de mai sus, acţiunea în 

sens procesual se pune în mişcare şi se exercită numai pe baza dreptului la acţiune în sens material. [2] 

În legea penală, care reglementează faptele considerate infracţiuni, este instituţionalizată implicit 

aducerea conflictului, născut prin încălcarea legii penale, în faţa organelor judiciare în vederea tragerii la 

răspundere penală a celor ce se fac vinovaţi de săvârşirea unor astfel de fapte. Aşadar, posibilitatea 

aducerii conflictului în faţa organelor judiciare, prin intermediul unui mijloc legal, este prevăzută în 

norma incriminatoare. De aceea, se subliniază pe bună dreptate, că acţiunea penală, ca instrument juridic 

de aducere a raportului de conflict în faţa organelor judiciare, există virtual în norma juridică de drept 

penal, ea devenind însă un instrument concret, susceptibil de a fi folosit, numai în momentul în care 

norma juridică penală a fost încălcată prin săvârşirea unei infracţiuni. [3] 

 Formularea împărtăşită de unii autori, conform căreia acţiunea penală izvorăşte automat şi 

invariabil din faptul penal săvârşit, fără nici o excepţie, a fost criticată pe considerentul că ea nu exprima 

corect relaţia dintre norma juridică de drept substanţial, care stă la baza dreptului la acţiune, şi norma 

juridică procesuală, care reglementează exerciţiul acţiunii. Pe bună dreptate s-a susţinut şi se susţine că 

ceea ce se naşte din infracţiune nu este acţiunea, ci dreptul la acţiune care poate fi valorificat, apoi, în faţa 

organelor judiciare. [4] 

 Acţiunea nu se naşte din săvârşirea faptului ilicit, ci din norma juridică ce proclamă ilicitul. Ceea 

ce apare din săvârşirea faptului ilicit este folosinţa (exerciţiul) acţiunii. Până în momentul în care s-a 

comis faptul ilicit acţiunea conferită de norma juridică există numai virtual, ca putere juridiceşte creată, 

din acel moment acţiunea devenind exercitabilă, adică o putere cu o eficienţă reală (potestas agendi).  



Dreptul la acţiune există în mod virtual, ca instituţie juridică, din momentul prescrierii normei 

penale. Folosinţa ei este determinată însă, numai de comiterea infracţiunii, întrucât prin violarea normei 

penale se dă naştere raportului juridic care trebuie adus în faţa organelor judiciare - prin exercitarea 

acţiunii penale. 

Dată fiind autonomia acţiunii penale, precum şi funcţionalitatea ei deosebită în cadrul procesului 

penal, se poate spune că aceasta reprezintă o instituţie procesuală de o deosebită importanţă, constituind 

mijlocul legal prin intermediul căruia se realizează scopul procesului penal. Aceasta explică şi faptul că 

unele legislaţii au înscris la loc de frunte acţiunea penală în concertul celorlalte instituţii procesuale, 

semnificativă sub acest aspect fiind reglementarea din codul de procedură penală francez, care, în art. 1, 

precizează cum se pune în mişcare şi cum se exercită acţiunea penală. [5]. 

În doctrina occidentală s-a subliniat adesea că acţiunea nu trebuie confundată cu exercitarea 

acesteia. Acţiunea reprezintă puterea sau capacitatea de a supune judecătorului o solicitare, respectiv 

dreptul subiectiv, în plan procesual, de a obţine o decizie de fond, faţă de o pretenţie formulată. Întrucât 

acţiunea se distinge de cererea în justiţie, s-a concluzionat că în procedura penală acţiunea publică trebuie 

deosebită de punerea în mişcare şi exercitarea acesteia, adică aşa-numita urmărire penală, cum este 

denumită instituţia respectivă în terminologia juridică franceză. Acţiunea penală are importanţă şi sub 

aspectul determinării poziţiei procesuale a făptuitorului. Prin pornirea acţiunii penale împotriva unei 

persoane, aceasta devine inculpat. Acest fapt transformă pe faptuitor din subiect de drepturi procesuale în 

parte în proces, constituind temeiul în virtutea căruia autorul infracţiunii exercită în deplinătate drepturile 

ce revin oricărei părţi. 

Deşi numeroasele definiţii date în literatura de specialitate acţiunii penale se deosebesc între ele, 

acestea au totuşi o trăsătură esenţială comună, prefigurând în acelaşi mod obiectul acţiunii penale. 

 

2. OBIECTUL ACŢIUNII PENALE 

 

Conform art. 9, alineatul 1 din Codul de procedură penală, acţiunea penală are ca obiect tragerea 

la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, ceea ce înseamnă soluţionarea prin justiţie 

a conflictului de drept penal născut în urma săvârşirii unei infracţiuni. 

Autorul infracţiunii este adus în faţa organelor de cercetare penală şi a Ministerului Public, în 

calitate de învinuit pentru săvârşirea unei infracţiuni, după care, dacă sunt întrunite condiţiile legale, este 

tras la răspundere ca inculpat, iar atunci când instanţa îi aplică sancţiunea prevăzută de legea penală 

devine condamnat, realizându-se astfel tragerea la răspundere penală - ca obiect al acţiunii penale. 

Confundând obiectul acţiunii penale cu scopul acesteia, numeroşi teoreticieni considerau că 

acţiunea penală are ca obiect aplicarea unei sancţiuni de drept penal. [6]. Această confuzie era foarte 

frecventă în concepţia juridică din trecut şi avea ca suport exprimarea inadvertentă din însăşi 

reglementările legale. Astfel, în Codul de procedură penală român din 1936 era reglementat faptul că: 

„acţiunea publică are drept obiect aplicarea pedepselor şi a măsurilor de siguranţă“ (articolul 2), iar în 

articolul 2 al Codului de procedură penală din anul 1864 se arăta că: „acţiunea publică are ca obiect 

pedepsirea faptelor care vatămă ordinea socială“. În ambele coduri, şi uneori şi în lucrările de drept 

procesual penal, se confunda însă obiectul acţiunii penale - tragerea la răspundere penală - cu scopul 

acesteia - aplicarea sancţiunilor de drept penal.  

Potrivit reglementărilor din codul penal în vigoare, săvârşirea unei fapte prevăzute de legea 

penală poate atrage nu numai aplicarea unei sancţiuni penale (pedepse), ci şi luarea unor măsuri cu 

caracter educativ sau de siguranţă. Actuala reglementare a acţiunii penale conţine o formulare 



corespunzătoare, deoarece, prin acţiunea penală se urmăreşte tragerea la răspundere penală, acţiunea 

putând fi exercitată pe tot parcursul procesului penal. 

A considera că acţiunea penală are ca obiect aplicarea sancţiunii penale înseamnă a reduce 

posibilitatea exerciţiului acţiunii numai la faza de judecată, fiindcă doar în această fază se face aplicarea 

sancţiunilor penale. O asemenea concluzie ar fi cu totul inexactă, deoarece, conform articolului 9, 

alineatul 3 din Codul de procedură penală, acţiunea penală poate fi exercitată în tot cursul procesului 

penal. [7] 

 Tragerea la răspundere penală are un conţinut mai larg decât aplicarea pedepsei, aceasta din urmă 

fiind limitată numai la desfăşurarea procesului în faza de judecată. În condiţiile formulării actuale a 

obiectului său, acţiunea devine suportul juridic al întregului proces penal şi nu numai al judecăţii. Pentru 

realizarea, în sens procesual, a obiectului acţiunii penale, tragerea la răspundere penală a persoanelor care 

au săvârşit infracţiuni, este necesară efectuarea unor acte procesuale ce implică intervenţia anumitor 

organe şi persoane, în anumite forme şi după reguli bine stabilite.  

 

3. SUBIECŢII ACŢIUNII PENALE 

 

 Acţiunea penală, ca orice acţiune în justiţie, are mai mulţi factori, fără de care nu se poate ajunge 

la realizarea scopului său - aplicarea sancţiunilor de drept penal.  

Între aceştia sunt şi subiecţii acţiunii penale. 

Subiecţii raportului juridic de conflict sunt în mod firesc subiecţi ai acţiunii penale. Altfel spus, 

subiecţii raportului juridic de drept penal substanţial apar ca subiecţi în cadrul raportului juridic procesual 

penal, ei fiind în acelaşi timp şi subiecţii acţiunii penale. În domeniul aplicării legii penale literatura de 

specialitate se referă la subiecţi pasivi, respectiv subiecţi activi ai infracţiunii, şi subiecţi pasivi şi subiecţi 

activi ai raportului de drept penal. 

Subiectul activ al infracţiunii este infractorul, persoana care a săvârşit o faptă penală şi care 

răspunde penal pentru aceasta, în timp ce subiecţii pasivi ai infracţiunii sunt societatea (statul) a cărei 

ordine de drept a fost încălcată şi persoana fizică sau juridică, vătămată fizic, moral sau material prin 

săvârşirea faptei. 

În cadrul raportului de drept penal ce se naşte din săvârşirea infracţiunii, subiectul pasiv al 

infracţiunii, societatea, devine subiect activ al raportului de drept procesual penal, iar subiectul activ al 

infracţiunii, persoana care a săvârşit infracţiunea, devine subiectul pasiv al raportului de drept procesual 

penal. [8] 

Conform reglementărilor în vigoare, procurorul este subiectul activ principal al acţiunii penale, ca 

reprezentant calificat al statului, ce are atribuţia funcţională de a pune în mişcare şi exercita acţiunea 

penală. Pe lângă dispoziţiile cu caracter special de la urmărire penală, coroborate cu cele conţinute în 

Legea nr. 304/2004, afirmaţia este susţinută şi de articolul 2, alineat 2 din Codul de procedură penală care 

a instituit regula fundamentală conform căreia tragerea la răspundere penală se efectuează din oficiu. 

Punerea în mişcare a acţiunii penale şi exercitarea ei constă în formularea învinuirii împotriva 

unei persoane determinate, autorul unei infracţiuni, inculparea acestuia prin actul prevăzut de lege, 

chemarea sau trimiterea în judecată, susţinerea şi dovedirea săvârşirii infracţiunii în faţa instanţei de 

judecată, inclusiv exercitarea căilor de atac şi susţinerea acestora în faţa instanţelor competente. [9] 

Acestea reprezintă elementul dinamic care face să curgă procesul penal, de la începerea urmăririi penale 

până la pronunţarea hotărârii penale definitive.  



În situaţii de excepţie, când există date despre săvârşirea şi a altor acte materiale de către un 

inculpat, având legătură cu infracţiunea în legătură cu care s-a întocmit rechizitoriul şi pentru care a fost 

trimis în judecată, instanţa, prin încheiere, extinde acţiunea penală şi pentru noile acte, ceea ce 

echivalează cu punerea în mişcare a acţiunii penale (conform articolului 335 din codul de procedură 

penală). Reglementarea anterioară este imperativă pentru instanţă, aceasta devenind astfel titular al 

acţiunii penale. De asemenea, Codul de procedură penală mai conţine, în articolele 336-337, dispoziţii 

asemănătoare referitoare la posibilitatea conferită instanţei de a extinde procesului penal faţă de alte fapte 

şi/sau persoane, când procurorul nu participă la judecată, cu menţiunea caracterului alternativ al acestora, 

în sensul reglementării capacităţii instanţei de a extinde procesul penal şi proceda la judecarea cauzei în 

întregul ei sau de a sesiza organul de urmărire penală competent pentru efectuarea de cercetări, după caz. 

Pentru că nu asigura o separare deplină a funcţiei de învinuire de cea de judecată şi soluţionare a cauzei 

penale, această dispoziţie singulară a fost supusă criticii, rezultatul fiind restrângerea semnificativă, din 

punct de vedere legal, a cazurilor în care procurorul nu participă la judecata în primă instanţă (a se vedea 

în acest sens articolul 315 Cod procedură penală).  

Un alt aspect ce merită a fi abordat se referă la capacitatea părţii vătămate de a fi subiect activ al 

acţiunii penale în privinţa infracţiunilor care se urmăresc sau judecă la plângere prealabilă. Achiesez 

majorităţii opiniilor exprimate în literatura de specialitate în sensul că partea vătămată nu poate fi 

niciodată subiect activ al acţiunii penale, aducând în susţinerea acestei afirmaţii argumentele precizate 

anterior. De asemenea, infracţiunile la plângere prealabilă constituie o derogare de la regula oficialităţii 

procesului penal, în ansamblu, inclusiv de la oficialitatea acţiunii penale. În asemenea situaţii, legiuitorul 

a lăsat la dispoziţia subiectului pasiv special (persoana vătămată) doar dreptul de a decide asupra punerii 

în mişcare a acţiunii penale, retragerii ei sau împăcării cu autorul infracţiunii, acţiunea penală, însă, 

rămânând în executarea statului.  

Subiectul pasiv, inculpatul, are asigurat prin lege dreptul de a combate învinuirea, fie în sensul 

infirmării, fie în cel al diminuării, sau poate invoca reglementările articolului 320
1
 Cod procedură penală 

referitor la judecarea în cazul recunoaşterii vinovăţiei. În privinţa acţiunii penale, având caracter personal, 

subiectul pasiv poate fi doar persoana învinuită de săvârşirea unei fapte penale, oricare altă persoană fiind 

exclusă în mod cert.  

Subiecţii pasivi ai acţiunii penale pot fi numai persoanele fizice şi juridice participante, ca 

subiecţi activi ale raportului de drept penal substanţial. Tăinuitorii şi favorizatorii sunt subiecţi pasivi ai 

acţiunii penale, dar nu au calitatea de participanţi (aşa cum este reglementată participaţia penală) la 

infracţiunea pentru care au tăinuit ori favorizat, ci sunt autori individualizaţi ai unor infracţiuni distincte, 

acţiunea penală îndreptată împotriva acestora este separată de cea îndreptată împotriva autorilor, 

instigatorilor sau complicilor. Tăinuitorul este subiect pasiv al acţiunii penale în cazul infracţiunii de 

tăinuire, iar favorizatorul este subiect pasiv în acţiunea penală pentru infracţiunea de favorizare. 

În cazul măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă, subiecţii pasivi ai acţiunii penale sunt 

minorii care răspund penal (14-16 ani dacă au acţionat cu discernământ şi cei între 16-18 ani), precum şi 

persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală, dacă se constată existenţa vreuneia din stările 

de pericol prevăzute de aceeaşi lege. Atât măsurile educative, cât şi măsurile de siguranţă se iau pe cale 

procesuală, ele fiind consecinţe ale răspunderii penale. 

Toate părţile participante la acţiunea penală, subiecţi activi şi subiecţi pasivi, trebuie să se situeze 

pe poziţii de egalitate, având dreptul să folosească aceleaşi mijloace procesuale atât în susţinerea acţiunii, 

cât şi în apărarea împotriva exerciţiului acesteia. Egalitatea părţilor urmăreşte să înlăture orice 

preponderenţă din partea unora în detrimentul altora şi încurajează în cea mai bună modalitate, o 



rezolvare completă, obiectivă şi legală a cauzei. În cursul judecăţii, când trebuie să existe egalitate între 

funcţia de învinuire şi cea de apărare, egalitatea procesuală se aplică şi Ministerului Public, deşi acesta 

este o autoritate publică judiciară.  
 

4. TRĂSĂTURILE ACŢIUNII PENALE 
 

Datorită obiectului său specific, precum şi cadrului legal în care se desfăşoară, acţiunea penală 

presupune anumite caracteristici, ce o deosebesc de oricare altă acţiune judiciară. Aceste trăsături privesc 

acţiunea penală în accepţiunea sa procesuală şi substanţială, factorii acţiunii, precum şi folosirea sa. 

În primul rând, acţiunea penală este o acţiune socială, aparţine societăţii şi se exercită prin 

intermediul organelor statului anume investite. Din acest punct de vedere se poate spune că ea aparţine 

statului, spre deosebire de acţiunea civilă care are caracter privat. [10] 

Împrejurarea că acţiunea penală aparţine statului rezultă din faptul că acesta stabileşte prin lege 

condiţiile şi modalităţile concrete de exercitare ale acţiunii. Tot statul este cel care, ca exponent al puterii 

poporului, poate dispune pe cale de lege de acţiunea penală, fie în mod direct, fie sub o condiţie 

anticipată. Astfel, acţiunea penală aparţine statului şi în cazul în care punerea în mişcare ar fi subordonată 

unei condiţii de pedepsibilitate şi de procedibilitate, fiindcă asemenea cerinţe nu sunt de natură să 

schimbe trăsăturile esenţiale ale acţiunii penale şi mai ales, aceea de a aparţine statului [11]. În situaţia în 

care punerea în mişcare a acţiunii penale este lăsată la dispoziţia persoanei vătămate, statul este acela care 

rămâne responsabil cu tragerea la răspundere penală sau cu dispunerea asupra acţiunii prin amnistie. 

Aşadar, dreptul de a trage la răspundere penală aparţine statului, iar exercitarea acestui drept prin 

acţiune penală, are caracter de ordine publică şi este deci inevitabilă [12]. Totuşi, pot preciza că statul 

dispune în mod sporadic de acţiunea penală, prin acordarea amnistiei sau prin abrogarea normelor 

incriminatoare şi tot acesta renunţă condiţionat la acţiunea penală în caz de prescripţie, de neintroducere a 

plângerii prealabile sau când intervine împăcarea celor două părţi aflate în conflict. 

Ca titular al puterii de a incrimina, prin normele de drept penal, faptele care prezintă pericol 

pentru anumite relaţii sociale, statul apare ca subiect pasiv general al oricărei infracţiuni, întrucât prin 

comiterea acestora se încalcă dreptul de a cere respectarea legii. Pe de alta parte, ca titular al acţiunii prin 

care se realizează în concret sancţionarea celor care au săvârşit infracţiuni, statul devine, din subiect pasiv 

al infracţiunii, subiect activ al acţiunii penale, sens pentru care, una dintre trăsăturile caracterizante ale 

acţiunii penale este că subiectul activ al acestei acţiuni este statul. 

Acest aspect este recunoscut atât în literatura noastră juridică mai veche, cât şi în doctrina de 

specialitate, străină, contemporană. Formularea dată acestei caracteristici este deseori în concordanţă cu 

opiniile care consideră că acţiunea penală este de „ordine publică“, sau care o denumesc pur şi simplu 

„acţiune publică“. În acest sens erau redactate si normele mai vechi din legislaţia română; art. 1 din Codul 

de procedură penală din anul 1864, prevedea că „orice infracţiune dă naştere la o acţiune publică şi poate 

produce şi o acţiune privată“. În sistemul german, ca şi în cel italian, acţiunea penală poartă denumirea de 

acţiune publică. 

Procesual, ca subiect activ al acţiunii penale, statul încredinţează exerciţiul acţiunii penale unei 

autorităţi publice specializate, respectiv Ministerul Public, care are sarcina de a exercita acţiunea penală 

din oficiu.  

Acţiunea penală este totodată şi obligatorie. Prin săvârşirea infracţiunii, acţiunea penală devine 

exercitabilă, iar exercitarea sa devine obligatorie. Obligativitatea acţiunii penale rezultă mai ales din 

prevederile articolului 9 din Codul de procedură penală, care determină obiectul ei. 



Aşadar, ori de câte ori s-a comis o infracţiune şi sunt indeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de 

lege, folosirea acţiunii penale este obligatorie, necesară şi inevitabilă. Punerea în mişcare şi exercitarea 

acţiunii penale este o obligaţie de serviciu a organelor competente să efectueze o asemenea activitate.  

Acţiunea penală este pusă în mişcare din oficiu, afară de situaţiile în care este necesară plângerea 

prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent. În cazurile speciale, în care exerciţiul acţiunii 

penale poate fi încredinţat şi altor titulari - în speţă persoanei vătămate prin săvârşirea actului ilicit - 

exercitarea acţiunii penale devine facultativă.  

Prin activarea in rem a începerii urmăririi penale se declanşează activitatea judiciară, în scopul 

apărării persoanelor, drepturilor şi libertăţilor acestora. Această cerinţă corespunde principiului legalităţii 

şi se armonizează procesual cu principiul oficialităţii, potrivit cărora realizarea justiţiei apare ca necesară 

şi inevitabilă. Atât legalitatea cât şi oficialitatea procesului penal reprezintă consecinte fireşti ale scopului 

acestuia. 

Întrucât este obligatorie exercitarea ei împotriva tuturor participanţilor la infracţiune, sub condiţia 

existenţei răspunderii penale, acţiunea penală este indivizibilă, nefiind posibilă restrângerea ei doar la unii 

participanţi. Indivizibilitatea acţiunii penale decurge din unitatea infracţiunii ca fapt juridic, deci din 

indivizibilitatea normei de incriminare care include virtual dreptul la o singură acţiune.  

Indivizibilitate există şi dacă la săvârşirea faptei au luat parte mai multe persoane. În consecinţă, 

într-o cauză penală nu se exercită atâtea acţiuni câţi autori, instigatori sau complici există, ci efectele 

acţiunii unice şi indivizibile se extind asupra tuturor faptuitorilor, când aceştia sunt toţi cunoscuţi. Astfel, 

unităţii acţiunii penale, sub aspect substanţial, îi poate corespunde o pluralitate de acţiuni, în sens 

procesual, când participanţii sunt urmăriţi şi traşi la răspundere penală separat. 

Ceea ce determină unitatea, şi deci indivizibilitatea acţiunii penale din punct de vedere 

substanţial, este infracţiunea ca fapt juridic indivizibil şi nu numărul participanţilor la comiterea ei. Din 

săvârşirea unei infracţiuni se naşte o singură acţiune penală, îndreptată împotriva inculpatului, care, dacă 

a fost soluţionată definitiv de către instanţă, se stinge şi nu mai poate fi exercitabilă. Altfel spus, nu vor 

exista, în cazul participaţiei, atâtea drepturi la acţiune penală, raportat la numărul persoanelor care au 

săvârşit fapta ilicită, ci un singur drept la acţiune, îndreptat împotriva tuturor participanţilor. Posibilitatea 

de unificare procesuală îşi regăseşte reglementarea în art. 32 şi 35 Cod procedură penală, care prevăd 

reunirea cauzelor şi determinarea competenţei în caz de indivizibilitate. 

În mod normal, acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită faţă de participanţii cunoscuţi în 

momentul pornirii procesului penal. În cazul în care se stabileşte existenţa şi a altor participanţi, în cursul 

procesului, acţiunea penală va fi extinsă şi la aceştia, situaţie în care nu vorbim de punerea în mişcare a 

unei acţiuni penale substanţial diferite, ci de extinderea procesului penal, adică a obiectului acţiunii penale 

procesuale. Extinderea poate interveni atât în faza de urmărire, cât şi în faza de judecată a procesului 

penal. 

Dacă unii dintre participanţi sunt descoperiţi după ce alţii au fost definitiv judecaţi, procesual, se 

va porni o altă acţiune penală, dar în baza aceleiaşi acţiuni penale iniţiale, în sens substanţial, acesta fiind 

un caz de unitate substanţială cu pluralitate procesuală. Când se constată noi infracţiuni comise de acelaşi 

învinuit sau inculpat sau de alte persoane, se va dispune extinderea procesului penal (articolul 336 - Cod 

de procedură penală). În acest caz există deci pluralitate substanţială şi unitate procesuală.  

Acţiunea penală îşi păstrează caracterul indivizibil şi în cazul în care aceasta este pusă în mişcare 

la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În acest sens, dacă prin săvârşirea infracţiunii au fost lezate 

interesele a două sau mai multor persoane, este suficient ca acţiunea penală să fi fost pusă în mişcare la 

plângerea uneia dintre acestea, iar dacă sunt mai mulţi făptuitori este suficient ca plângerea să se fi făcut 



doar cu privire la unul dintre ei pentru ca acţiunea penală să fie pusă în mişcare contra tuturor 

participanţilor. În cazul în care punerea în mişcare s-ar face separat, la plângerea fiecărei persoane 

vătămate, fie în faţa aceleiaşi instanţe, fie în faţa unor instanţe diferite, dosarele trebuie să fie reunite la o 

singură instanţă (articolele 32 şi 35 Cod procedură penală). Altfel, s-ar da naştere la o situaţie de 

litispendenţă, potrivit căreia inculpatul n-ar putea fi judecat, în acelaşi timp, şi pentru aceleaşi fapte, de 

către instanţe diferite.  

Dacă acţiunea penală a fost soluţionată ca urmare a plângerii prealabile a unei singure persoane 

vătămate, ea nu mai poate fi pusă în mişcare de către celelalte persoane vătămate pentru aceeaşi faptă, 

întrucât se opune autoritatea lucrului judecat. Hotărârea prin care instanţa penală stabileşte, cu caracter 

definitiv, asupra răspunderii penale a inculpatului, în sensul existenţei sau inexistenţei temeiurilor 

răspunderii penale, stinge acţiunea penală prin soluţionarea obiectului ei. Conform articolul 131 Cod 

penal, fapta atrage după sine răspunderea penală a tuturor participanţilor, chiar dacă plângerea prealabilă a 

făcut menţiune doar cu privire la unul sau unii dintre aceştia. 

În cazul pluralităţii de făptuitori, deşi acţiunea penală pusă în mişcare la plângerea prealabilă 

facută numai contra unuia sau unora dintre ei, produce virtual efecte faţă de toţi, totuşi, procesual, această 

acţiune nu poate fi folosită in personam fără să fie cunoscuţi făptuitorii. 

Totodată, principiul rămâne valabil şi în cazul retragerii plângerii prealabile, fiind suficient ca una 

dintre persoanele lezate să-şi păstreze aptitudinea funcţională. Împăcarea intervenită între unele părţi, 

având caracter personal, nu are ca efect excluderea acestei aptitudini funcţionale. Drept urmare, în ambele 

situaţii procesul penal continuă. Pentru încetarea activităţii procesuale trebuie ca toate părţile vătamate să-

şi retragă plângerea prealabilă sau să fi intervenit împăcarea între acestea şi inculpat. 

Răspunderea penală este personală, întrucât nu pot fi trase la răspundere decât persoanele care au 

participat la săvârşirea unei infracţiuni, în calitate de autori, instigatori sau complici, acţiunea penală 

putând fi exercitată doar împotriva acestora. Principiul răspunderii penale are drept consecinţă procedura 

necesară individualizării acţiunii penale. Acţiunea penală poate fi exercitată doar împotriva inculpatului, 

cu excluderea tuturor persoanelor care participă în cauza penală sau pretind să intervină în cauză. Spre 

exemplu, acţiunea penală nu se poate exercita împotriva părţii responsabile civilmente sau succesorilor 

inculpatului. Nimeni nu poate cere să fie subiect pasiv al acţiunii penale, alături de inculpat sau în locul 

acestuia. 

Fapta ilicită, care constituie temeiul juridic şi de fapt al acţiunii penale, nu poate fi săvârşită decât 

de către o persoană fizică ce prezintă toate atributele cerute de legea penală cu privire la vârstă, 

discernământ şi responsabilitate, doar această persoană răspunzând penal pentru faptele sale ilicite, 

exceptând infracţiunile săvârşite de persoanele juridice. 

Acţiunea penală poate fi caracterizată ca irevocabilă, iretractabilă, continuă şi indisponibilă, prin 

aceea că Ministerul Public, ca titular al exerciţiului ei, nu mai poate, de principiu, după ce a exercitat-o, să 

renunţe la acţiune, aceasta urmând a-şi găsi soluţionarea prin hotărâre judecătorească. [13] 

Din momentul folosirii ei şi până la rezolvarea cauzei, acţiunea penală îşi urmează cursul său 

normal. Cursul procesului penal nu poate fi oprit decât în cazurile anume prevăzute de lege, fapt pentru 

care irevocabilitatea şi indisponibilitatea nu sunt principii absolute, existând cazuri legale în care statul 

poate dispune de acţiunea penală prin renunţarea la realizarea ei. Asemenea cazuri exclud sau înlătură 

aptitudinea funcţională a acţiunii penale. Ele pot preexista procesului penal sau pot să apară după ce 

acesta a început. Codul de procedură penală prevede cazurile în care, în cursul urmăririi penale, 

procurorul, la propunerea organului de cercetare penală sau din oficiu, poate dispune de exemplu, 

încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală. Constatarea acestor cauze face ca 



acţiunea penală să nu mai poată fi pusă în mişcare sau, dacă a fost pusă, să nu mai poată fi exercitată, deci 

să înceteze aptitudinea sa funcţională. Inevitabil, constatarea lor va avea ca efect şi stingerea procesului 

penal, deoarece rămâne fără obiect. 

Nici partea vătămată nu dispune de acţiunea penală pusă în mişcare la plângerea prealabilă, 

întrucât, chiar dacă îşi retrage această plângere, renunţarea la acţiune a făcut-o condiţionat statul, în 

momentul în care a incriminat fapta. 

Indisponibilitatea acţiunii penale are o strânsă legătură cu principiul fundamental al oficialităţii 

procesului penal, care dă dreptul statului de a trage la răspundere penală pe infractor, în urma săvârşirii 

unor infracţiuni. În acelaşi timp, legea prevede că scopul procesului penal este constatarea la timp şi în 

mod complet a faptelor care constituie infracţiuni. Deci, rezultă că organele judiciare au obligaţia de a 

desfăşura activitatea procesuală ori de câte ori s-a săvârşit o infracţiune. Pe acest temei se bazează 

existenţa principiului oficialităţii sau obligativităţii procesului penal.  

Aplicarea şi respectarea oficialităţii face ca stingerea procesului penal să aibă loc numai prin 

soluţionarea definitivă a cauzei sau prin intervenţia unor împrejurări de natură a împiedica exercitarea în 

continuare a acţiunii penale. 

Oficialitatea procesului penal presupune excluderea posibilităţii pentru părţi de a opri continuarea 

procesului penal, stingerea cauzei intrând exclusiv în atribuţiile organelor judiciare. 

În afara acestor trăsături, unii autori menţionează şi pe aceea privind neidentificarea acţiunii 

penale cu o calificare juridică, dreptul la acţiune existând indiferent care ar fi infracţiunea săvârşită. [14] 

Toate trăsăturile caracteristice acţiunii penale conferă acesteia o autonomie juridică care o fac să 

se deosebească, conceptual şi funcţional, de alte categorii de acţiuni în justiţie. În desfăşurarea procesului 

penal aceste trăsături sunt prezente în mod firesc, ele răsfrângându-se asupra întregii reglementări 

referitoare la această instituţie.  

 

CONCLUZII 
 

 

În societatea modernă, statul este singurul distribuitor al justiţiei, iar acţiunea în justiţie este 

mijlocul prin intermediul căreia se solicită să se facă justiţie.  

Acţiunea în justiţie are o însemnătate sine qua non, general valabilă, în desfăşurarea procesului de 

orice natură, căci fără exercitarea acţiunii în cadrul procesului nu se poate ajunge la tragerea la răspundere 

a unei persoane şi la aplicarea sancţiunii prevăzute de lege. 

Fără acţiune exercitată nu poate avea loc judecata în faţa primei instanţe şi ulterior, în căile de 

atac, deci înfăptuirea justiţiei. Din acest motiv, exercitarea acţiunii în justiţie reprezintă elementul dinamic 

care impulsionează desfăşurarea procesului până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa 

de judecată.  
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