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Rezumat: Legalitatea procesului penal este principiul fundamental potrivit cÅruia 
desfÅǛurarea întregului proces penal are loc potrivit dispoziǝiilor prevÅzute de lege. 
Realizarea scopurilor procesului judiciar penal este posibilÅ doar în condiǝiile executÅrii 
stricte Ǜi fÅrÅ de echivoc a prevederilor legii procesual penale. Procesul penal este o 
varietate specialÅ a activitÅǝii statale, în desfÅǛurarea cÅreia pot fi limitate unele drepturi 
Ǜi interese legitime ale persoanelor, din care considerente realizarea acestuia în limitele 
legii are o importanǝÅ deosebitÅ. Pe de o parte, se garanteazÅ obǝinerea Ǜi posibilitatea 
utilizÅrii în continuare a probelor, iar pe de altÅ parte, se protejeazÅ drepturile Ǜi 
libertÅǝile cetÅǝenilor, atraǛi în orbita procesului judiciar penal. În privinǝa noǝiunii de 
„legalitate” în literatura de specialitate nu se expune o opǝiune unicÅ. FÅrÅ a ne concentra 
atenǝia într-un mod special asupra analizei diferitelor puncte de vedere, vom menǝiona 
cÅ poziǝia noastrÅ cu referire la acest subiect este conformÅ cu perceperea legalitÅǝii - ca 
o respectare Ǜi îndeplinire strictÅ, fermÅ Ǜi consecventÅ a normelor de drept. În situaǝia 
de încadrare în limitele legii, actele juridice normeazÅ un regim necesar Ǜi determinat de 
activitate sau de abǝinere de la ea din partea organelor, organizaǝiilor, întreprinderilor, 
instituǝiilor, cetÅǝenilor Ǜi a persoanelor cu funcǝie de rÅspundere. 

Cuvinte-cheie: legalitate, principiu, forma procesului penal, proces penal contradic-
torial, apÅrare, acuzare, funcǝie procesual-penalÅ, învinuire, învinuit, inculpat, urmÅrire 
penalÅ, judecatÅ, cÅi de atac, sentinǝÅ 

Abstract: The legality of the criminal trial is the fundamental principle based on which 
the conduct of the entire criminal trial takes place according to the provisions of the law. 
Achieving the goals of the criminal judicial process is possible only under the conditions 
of strict and unequivocal fulfillment of the provisions of the criminal procedure law. The 
criminal trial is a special variety of state activity in the course of which the legitimate 
rights and interests of individuals may be limited, for which reason its implementation 
within the limits of the law is of particular importance. On the one hand, the obtaining 
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and the possibility to continue using the evidence is guaranteed, and on the other hand, 
the rights and freedoms of the citizens attracted in the orbit of the criminal judicial 
process are protected. In the specialized literature, no single option is exposed regarding 
the notion of “legality”. Without focusing our attention in a particular way on the 
analysis of different points of view, we will mention that our position on this subject is 
in line with the perception of legality - as a strict, firm and consistent observance and 
enforcement of the principles of law. In cases of compliance with the law, legal 
instruments regulate a necessary and determined regime of activity or abstention from 
it by bodies, organizations, enterprises, institutions, citizens and persons in positions of 
responsibility. 

Keywords: legality, principle, form of criminal trial, adversarial criminal trial, defense, 
accusation, criminal procedure function, charge, accused, defendant, criminal 
prosecution, trial, remedies, sentence 

Introducere 

Pe mÅsura realizÅrii juste Ǜi a integrÅrii în mediul social, drepturile omului 
nu pot fi declarative, deoarece întregul sistem juridic este un pilon de chintesenǝÅ 
obiectivÅ, iar în sistemul statal al relaǝiilor social-politice Ǜi juridice, desigur, 
persoana Ǜi drepturile ei trebuie sÅ deǝinÅ un loc prioritar. În evoluǝie fireascÅ, 
funcǝia de reglementare Ǜi perfectibilitate a normelor de drept a suferit schimbÅri 
fiind axatÅ pe grija de asigurare a drepturilor Ǜi intereselor cetÅǝenilor. Pe drept 
vorbind, necesitatea instituirii unor noi forme procesual-penale a fost Ǜi rÅmâne, 
în mare parte, determinatÅ de dorinǝa stabilirii unui raport optim între interesele 
societÅǝii Ǜi ale cetÅǝeanului. ǚi, dacÅ unele aspecte (cele dintâi) îǛi gÅsesc 
expresia deplinÅ în soluǝionarea sarcinilor legate de stabilirea adevÅrului în 
cauzele penale, apoi altele (cele de pe urmÅ) ǝin de asigurarea respectÅrii 
drepturilor Ǜi intereselor legitime ale persoanei, toate contribuind finalmente la 
stabilirea adevÅrului. 

Vizibil Ǜi inteligibil aici cÅ de importanǝÅ deosebitÅ este realizarea 
prevederilor principiului legalitÅǝii în toate domeniile vieǝii în care acestea se 
regÅsesc. Esenǝial, Ǜi legalitatea recunoscutÅ practic de toatÅ comunitatea 
democraticÅ mondialÅ este actualmente perceputÅ nu doar ca un principiu al 
procesului penal, dar Ǜi ca statut deosebit în orice reglementare de naturÅ 
juridicÅ. Principiul legalitÅǝii are astfel rolul unei pârghii în constituirea de noi 
conǛtiinǝe juridice reprezentând una dintre garanǝiile de vârf într-un proces 
penal corect Ǜi în protecǝia cetÅǝeanului în cazul atragerii neîntemeiate la 
rÅspundere penalÅ. Anume acest principiu traseazÅ caracterul activitÅǝii 
organelor judiciare, antrenate în investigarea, examinarea Ǜi soluǝionarea 
cauzelor penale. Mai mult: realizarea acestui principiu determinÅ poziǝia 
persoanei în societate, asigurÅ protecǝia ei de la condamnÅrile abuzive Ǜi 
neîntemeiate, drepturile Ǜi libertÅǝile specifice participanǝilor la procesul penal. 
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1. Reflecǝii de ordin general privind respectarea exigenǝelor 
principiului legalitÅǝii 

O concepǝie actualÅ modernÅ asupra statului de drept, pune pe prim plan 
ocrotirea individului, drepturile Ǜi libertÅǝile recunoscute Ǜi garantate de lege, 
situând legea mai presus de orice persoanÅ. Din aceastÅ perspectivÅ, respectarea 
legii procesual-penale apare ca un imperativ absolut, a cÅrui îndeplinire trebuie 
realizatÅ prin instituirea unor garanǝii juridice atât generale, cât Ǜi speciale, care 
sÅ permitÅ funcǝionarea corectÅ a mecanismelor statului de drept. 

În ceea ce priveǛte garanǝiile juridice generale ale respectÅrii legii 
procesual-penale, acestea se subsumeazÅ ideilor de aǛezare a procesului penal pe 
principii fundamentale democratice2. Obligaǝia respectÅrii legii este aceeaǛi în 
toate domeniile vieǝii sociale3. 

CalitÅǝile legii sunt accesibilitatea Ǜi previzibilitatea. Accesibilitatea legii 
are în vedere posibilitatea persoanei de a cunoaǛte conǝinutul dispoziǝiilor legale 
(de exemplu, cetÅǝeanul sÅ dispunÅ de informaǝii suficiente, în circumstanǝele 
cauzei cu privire la existenǝa Ǜi conǝinutul normelor juridice aplicabile într-un 
caz determinant). În al doilea rând, legea trebuie sÅ fie previzibilÅ, adicÅ sÅ fie 
redactatÅ cu suficientÅ precizie, în aǛa fel încât sÅ permitÅ oricÅrei persoane – 
care la nevoie poate apela la consultanǝÅ de specialitate – sÅ îǛi corecteze 
conduita4. 

Confirmarea supremaǝiei legii în toate domeniile vieǝii sociale este 
posibilÅ doar în condiǝiile promovÅrii Ǜi respectÅrii prevederilor principiului 
legalitÅǝii. Acest lucru este specific, îndeosebi procesului penal, ca activitate 
strict reglementatÅ de lege, direcǝionatÅ spre apÅrarea Ǜi consolidarea legalitÅǝii 
Ǜi a ordinii de drept. Descoperirea infracǝiunilor, identificarea fÅptuitorilor, 
atragerea la rÅspundere Ǜi pedepsirea lor – toate aceste activitÅǝi se înfÅptuiesc 
în strictÅ concordanǝÅ cu prevederile legii5. 

Cu privire la principiul legalitÅǝii procesului penal, este necesarÅ 
sublinierea a douÅ aspecte în care acesta interfereazÅ cu dreptul constituǝional. 
Primul vizeazÅ obligaǝia legiuitorului infraconstituǝional de a edicta norme care 
sÅ respecte anumite condiǝii de calitate pe baza cÅrora sÅ se desfÅǛoare 
procedurile judiciare penale, în vreme ce al doilea aspect vizeazÅ acǝiunea în timp 

 
2 B. ǚtefÅnescu, Garanǝiile juridice ale respectÅrii legii procesual-penale în activitatea 

de judecatÅ, Editura Hamangiu, BucureǛti, 2007, p. 43. 
3 N. Volonciu, Tratat de procedurÅ penalÅ. Partea generalÅ, Vol. I, Editura Paideia, 

BucureǛti, 1993, p. 82. 
4 M. Udroiu (coord.), Codul de procedurÅ penalÅ. Comentariu pe articole, Vol. 1, Editura 

C. H. BECK, BucureǛti, 2015, p. 6. 
5 ξ. ί. κϢϞϗϜϠϙϏϮ (ϟϔϓ.), ευϐύϐτϏϐ-ϑϒϐϘχϓϓϕςύϞϏϐχ ϑϒςτϐ βϐϓϓϊϋϓόϐϋ ζχφχϒςϘϊϊ, 3-

ϔ ϗϖϓ., ηϖϓaϡϔϚϫϠϡϑϝ ύοηπρω, λϝϠϙϑϏ, 2001, p. 120. (Lupinskaia P. A. Ugolovno-
proǝessualinoie pravo Rossiiskoi Federaǝii. Izd. IURIST. M., 2001, p. 120). 
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a normelor de procedurÅ penalÅ, cu urmarea incidenǝei lor în cauzele penale 
pendinte. 

În legÅturÅ cu primul aspect, pornind de la considerentele de principiu 
dezvoltate în jurisprudenǝa Curǝii Europene a Drepturilor Omului, a fost pus, în 
mod esenǝial, accentul pe respectarea exigenǝelor de calitate a legislaǝiei interne, 
legislaǝie care, pentru a fi comparabilÅ cu principiul preeminenǝei dreptului, 
trebuie sÅ îndeplineascÅ cerinǝele de accesibilitate (normele care guverneazÅ 
materia procedurii penale trebuie reglementate la nivel de lege), claritate 
(normele trebuie sÅ aibÅ o redactare fluentÅ Ǜi inteligibilÅ, fÅrÅ dificultÅǝi 
sintactice Ǜi pasaje obscure sau echivoce, într-un limbaj Ǜi stil juridic specific 
normativ, concis, sobru, cu respectarea strictÅ a regulilor gramaticale Ǜi de 
ortografie), precizie Ǜi previzibilitate (lex certa, norma trebuie sÅ fie redactatÅ clar 
Ǜi precis, astfel încât sÅ permitÅ oricÅrei persoane – care, la nevoie, poate apela 
la consultanǝÅ de specialitate – sÅ îǛi coreleze conduita Ǜi sÅ fie capabilÅ sÅ 
prevadÅ, într-o mÅsurÅ rezonabilÅ, consecinǝele care pot apÅrea dintr-un act 
determinat)6. 

2. Principiul legalitÅǝii pe plan procesual-penal 

Principiul legalitÅǝii procesuale este o transpunere pe plan procesual a 
principiului general de drept al supremaǝiei Ǜi respectÅrii necondiǝionate a 
dreptului. Acest principiu se deduce Ǜi din caracterul de ordine publicÅ a 
normelor de drept procesual penal. Principiul cuprins în aceastÅ regulÅ de bazÅ 
priveǛte legalitatea procesualÅ în realizarea justiǝiei penale, legalitatea 
substanǝialÅ a acesteia fiind asiguratÅ prin incidenǝa principiului fundamental de 
drept penal al legalitÅǝii incriminÅrii Ǜi sancǝiunilor de drept penal. 

Legalitatea procesualÅ trebuie sÅ asigure Ǜi respectarea legalitÅǝii 
substanǝiale, fÅrÅ a i se substitui acesteia din urmÅ. Principiilor nullum crimen 
sine lege Ǜi nulla poena sine lege din dreptul penal le corespunde în dreptul 
procesual penal principiul nulla justitia sine lege7. 

Legalitatea este un principiu universal, care se reflectÅ în toate celelalte 
principii Ǜi norme ale procesului penal, caracterizând toate laturile activitÅǝii 
procesual-penale. Ea ocupÅ un loc deosebit în sistemul principiilor procesului 
penal, fiind denumitÅ în unele surse de specialitate ca un principiu al tuturor 
principiilor8.  

 
6 D. M. Morar (coord.), Codul de procedurÅ penalÅ în jurisprudenǝa Curǝii 

Constituǝionale. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, BucureǛti, 2021, p. 2. 
7 I. Dolea, D. Doman, Iu. Sedleǝchi, T. VizdoagÅ, Drept procesual penal, Editura Cartier 

Juridic, ChiǛinÅu, 2005, p. 66. 
8 ξ. ί. κϢϞϗϜϠϙϏϮ (ϟϔϓ.), ευϐύϐτϏϐ-ϑϒϐϘχϓϓϕςύϞϏϐχ ϑϒςτϐ βϐϓϓϊϋϓόϐϋ ζχφχϒςϘϊϊ, 3-

ϔ ϗϖϓ., ηϖϓaϡϔϚϫϠϡϑϝ ύοηπρω, λϝϠϙϑϏ, 2001, p. 121. 
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Legalitatea procesului penal este principiul fundamental potrivit cÅruia 
desfÅǛurarea întregului proces penal (atât în cursul urmÅririi penale, cât Ǜi al 
camerei preliminare sau al judecÅǝii ori cu ocazia punerii în executare a 
hotÅrârilor penale definitive, precum Ǜi a altor proceduri penale, are loc potrivit 
dispoziǝiilor prevÅzute de lege. Astfel, pe de o parte, trebuie sÅ existe o lege 
previzibilÅ Ǜi accesibilÅ, conformÅ standardelor constituǝionale Ǜi de protecǝie a 
drepturilor omului, care sÅ prevadÅ regulile procedurale, iar, pe de altÅ parte, 
este necesar ca actele Ǜi probele în procesul penal sÅ fie efectuate potrivit legii9. 

Principiul legalitÅǝii procesuale reprezintÅ o consacrare a principiului 
nullum iudicium sine lege, precum Ǜi a principiului preeminenǝei dreptului într-
o societate democraticÅ în scopul asigurÅrii unei garanǝii efective pentru a 
preveni arbitrarul în materie de urmÅrire penalÅ, condamnare sau aplicare a 
pedepsei10. 

În realizarea actului de justiǝie penalÅ, legalitatea procesualÅ se comple-
teazÅ cu legalitatea incriminÅrii, potrivit cÅreia infracǝiunile trebuie prevÅzute în 
mod clar, precis Ǜi previzibil de lege (nullum crimen sine lege), Ǜi cu legalitatea 
pedepsei, potrivit cÅreia pedepsele Ǜi mÅsurile ce pot fi luate împotriva 
persoanelor care sÅvârǛesc infracǝiuni trebuie sÅ fie prevÅzute în mod clar, precis 
Ǜi previzibil de lege (nulla poena sine lege). 

Ca efect al principiului legalitÅǝii, în procesul penal, sub aspect procedural, 
este aplicabil numai principiul imediatei aplicÅri a legii de procedurÅ. Excepǝiile 
de la acest principiu trebuie sÅ fie prevÅzute explicit de lege, nefiind posibilÅ 
aplicarea lor pe cale de interpretare11. 

Principiul legalitÅǝii (întâlnit în literatura de specialitatea Ǜi sub denumirea 
de principiul preemineǝie dreptului – n.n.), reprezintÅ una din garanǝiile privitoare 
la desfÅǛurarea procesului penal. El se opune oricÅrei ingerinǝe din partea 
legislativului în actul de justiǝie Ǜi cu atât mai mult din partea executivului, fÅrÅ 
a fi exclusÅ, totuǛi, posibilitatea ca puterea legislativÅ sÅ adopte reglementÅri cu 
efect retroactiv, în situaǝii bine determinate12. Dispoziǝiile retroactive trebuie sÅ 
respecte nu doar oportunitatea („situaǝii bine determinate”), ci Ǜi dispoziǝiile 
constituǝionale Ǜi penale substanǝiale potrivit cÅrora doar legea penalÅ mai 
favorabilÅ (sens larg, inclusiv cea de dezincriminare) pot retroactiva. 

În procesul penal, principiul legalitÅǝii presupune respectarea strictÅ de 
cÅtre organele de drept, de cÅtre persoanele cu funcǝie de rÅspundere, antrenate 
în cercetarea Ǜi examinarea cauzelor penale Ǜi de cÅtre persoanele participante 

 
9 M. Udroiu (coord.), op. cit., p. 6. 
10 Idem, p. 7.; HotÅrârea CEDO în cauza SW c. Marea Britanie, din 22 noiembrie 1995, 

par. 34 [online] la https://jurisprudentacedo.com/SW-contra-Marea-Britanie-Principiul-
legalitatii-Previzibilitatea-normei-penale-Conditii.html, accesat la 13.09.2021 

11 M. Udroiu (coord.), op. cit., pp. 7-8. 
12 C. Bîrsan, Convenǝia EuropeanÅ a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, Vol. 

I. Drepturi Ǜi libertÅǝi, Editura ALL BECK, BucureǛti, 2005, pp. 503-504. 
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la proces a tuturor normelor materiale Ǜi procesuale pe durata efectuÅrii 
acǝiunilor procesuale, luÅrii deciziilor, exercitÅrii drepturilor Ǜi îndeplinirii 
obligaǝiilor obligaǝiunilor13. 

Respectarea legalitÅǝii în procesul penal prezintÅ importanǝÅ cu atât mai 
mult cu cât în acest domeniu necesitÅ apÅrare unele drepturi Ǜi libertÅǝi 
cetÅǝeneǛti dintre cele mai importante, iar pe de altÅ parte sunt conferite 
organelor judiciare posibilitÅǝi de luare împotriva persoane acuzate de comiterea 
unor fapte penale a unor mÅsuri de maximÅ gravitate, cum ar fi: reǝinerea, 
aplicarea de sechestre, efectuarea de percheziǝii, ridicarea de obiecte etc.14. 

Pe durata întregului proces penal, legalitatea reprezintÅ condiǝia obliga-
torie a valabilitÅǝii juridice a tuturor acǝiunilor Ǜi hotÅrârilor procesuale. 
Persoanele cu funcǝie de rÅspundere, antrenate în activitatea procesual-penalÅ 
au obligaǝia nu doar de a respecta prevederile legii, dar Ǜi de a cere un asemenea 
respect în raport cu normele legale Ǜi din partea altor persoane15. 

Legalitatea este mai mult decât un principiu explicit al procesului penal, 
întinderea sa acoperind de fapt întreaga activitate judiciarÅ înscrisÅ în normele 
de procedurÅ penalÅ, indiferent dacÅ prin procedurile respective se realizeazÅ 
sau nu un proces penal prin care se soluǝioneazÅ litigiul izvorât din sÅvârǛirea 
unei infracǝiuni. Este neîndoielnic cÅ atunci când se desfÅǛoarÅ o procedurÅ de 
reabilitare judecÅtoreascÅ, o reparare a pagubei pricinuite de condamnarea sau 
arestarea pe nedrept, se recunoaǛte o hotÅrâre sau alt act judiciar strÅin sau se 
procedeazÅ la înlocuirea ori reconstituirea unor înscrisuri, principiul legalitÅǝii 
se aplicÅ tot aǛa de consecvent, niciuna din procedurile speciale amintite 
neputându-se realiza decât în strictÅ conformitate cu legea16. 

3. Caracteristici Ǜi garanǝii procesuale ale principiului legalitÅǝii 

Potrivit unei opinii exprimate în literatura de specialitate, principiul 
legalitÅǝii în procesul penal se manifestÅ prin urmÅtoarele caracteristici: 

1) înfiinǝarea prin lege a instanǝelor judecÅtoreǛti, a Parchetului Ǜi a 
organelor de urmÅrire penalÅ, precum Ǜi desfÅǛurarea activitÅǝii acestora în 
compunerea Ǜi limitele competenǝei acordate de lege; 

2) respectarea de cÅtre subiecǝii oficiali ai procesului penal, pe tot 
parcursul procesului penal, a legii procesual-penale Ǜi a altor dispoziǝii legale; 

3) respectarea integralÅ a drepturilor procesuale acordate de lege 
participanǝilor Ǜi utilizarea numai a mijloacelor Ǜi metodelor admise de lege; 

 
13 ί. π. ιϝϐϚϗϙϝϑ (ϟϔϓ.), εϙχσϏϊό ϕυϐύϐτϏϐυϐ ϑϒϐϘχϓϓς, ηϖϓϏϡϔϚϫϠϡϑϝ πξίοι, 

λϝϠϙϑϏ, 1995, ϟ. 29. 
14 N. Volonciu, op. cit., p. 83. 
15 ί. α. βϟϗϜϔϜϙϝ, άϐώώχϏϔςϒϊϋ ό ευϐύϐτϏϐ-ϑϒϐϘχϓϓϕςύϞϏϐώϕ όϐφχόϓϕ βϐϓϓϊϋϓόϐϋ 

ζχφχϒςϘϊϊ. αϐϓϔςϔχϋϏϝϋ, ηϖϓϏϡϔϚϫϠϡϑϝ όιπλν, λϝϠϙϑϏ, 2006, p. 57. 
16 N. Volonciu, op. cit., p. 83. 
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4) efectuarea fiecÅrui act procesual sau procedural în conǝinutul Ǜi formele 
stabilite de lege. 

Pentru asigurarea respectÅrii legalitÅǝii în cursul desfÅǛurÅrii procesului 
penal legiuitorul a instituit o serie de garanǝii procesuale: 

a) nulitatea actelor efectuate cu încÅlcarea dispoziǝiilor legale care regle-
menteazÅ desfÅǛurarea procesului penal; 

b) decÅderea din exerciǝiul unor drepturi procesuale ca sancǝiune proce-
sualÅ; 

c) aplicarea unei amenzi judiciare pentru încÅlcarea obligaǝiunilor proce-
suale; 

d) calificarea ca infracǝiune a încÅlcÅrilor foarte grave a legii procesual-
penale17. 

Unii doctrinari identificÅ urmÅtoarele garanǝii juridice care asigurÅ 
legalitatea procesului penal: a) supremaǝia legii în activitatea de judecatÅ Ǜi 
organizarea unui sistem jurisdicǝional legal, de drept comun Ǜi fÅrÅ caracter 
excepǝional, care permite folosirea cÅilor de atac; b) reglementarea nulitÅǝii 
actelor efectuate prin încÅlcarea dispoziǝiilor legale care reglementeazÅ desfÅǛu-
rarea procesului penal; c) decÅderea din exerciǝiul unor drepturi procesuale, ca 
sancǝiuni procesuale; d) aplicarea unei amenzi judiciare pentru încÅlcarea 
obligaǝiilor procedurale; e) calificarea ca infracǝiuni a încÅlcÅrilor foarte grave 
ale legii procesual-penale; f) reglementarea unui control sistematic Ǜi eficient 
prin care pot fi descoperite Ǜi înlÅturate actele procesuale Ǜi procedurale ilegale 
în conǝinutul cÅrora intrÅ controlul respectÅrii legii de cÅtre organele de 
cercetare penalÅ18. 

Abaterea de la prevederile normelor de procedurÅ penalÅ din motive de 
raǝionalitate sau din orice alte considerente nu este admisÅ. Principiul legalitÅǝii 
ghideazÅ întregul sistem de principii procesuale, obligându-ne sÅ respectÅm atât 
normele de drept, cât Ǜi totalitatea principiilor caracteristice unui proces penal. 
DacÅ anumite principii ale procesului penal nu ar avea caracter obligatoriu, 
rezultÅ cÅ întregul sistem procesual s-ar deteriora, fapt ce ar determina o 
ilegalitate. Or, am putea susǝine fÅrÅ nici o rezervÅ cÅ principiul legalitÅǝii poate 
fi caracterizat ca un principiu al tuturor principiilor19. 

Principiul legalitÅǝii procesului penal este aplicabil în egalÅ mÅsurÅ tuturor 
activitÅǝilor instanǝei de judecatÅ, pÅrǝilor Ǜi altor participanǝi la procesul penal, 
toǝi fiind obligaǝi sÅ respecte legea în activitatea lor procesualÅ. Respectarea 
principiului legalitÅǝii asigurÅ concomitent respectarea tuturor principiilor 

 
17 I. Dolea, D. Doman, Iu. Sedleǝchi, T. VizdoagÅ, op. cit., pp. 70-71. 
18 Gh. Mateuǝ, Tratat de procedurÅ penalÅ. Partea generalÅ, Vol. I, Editura C. H. Beck, 

BucureǛti, 2007, pp. 154-155. 
19 ί. π. ιϝϐϚϗϙϝϑ (ϟϔϓ.), εϙχσϏϊό ϕυϐύϐτϏϐυϐ ϑϒϐϘχϓϓς, ηϖϓϏϡϔϚϫϠϡϑϝ πξίοι, 

λϝϠϙϑϏ, 1995, pp. 29-30. 
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procesului penal, situaǝia fiind determinatÅ de statutul principiului legalitÅǝii ca 
principiu-cadru Ǜi ca primÅ condiǝie a existenǝei celorlalte principii20. 

4. Principiul legalitÅǝii în practica  
Curǝii Europene a Drepturilor Omului 

În cauza Coeme c. Belgia, Curtea EuropeanÅ a Drepturilor Omului a 
reamintit cÅ principiul legalitÅǝii dreptului procesual penal este un principiu 
general de drept. Acest principiu primeazÅ asupra legalitÅǝii dreptului penal Ǜi 
este consacrat prin adagiul „nullum judicium sine lege”. De asemenea, acesta 
impune anumite exigenǝe cu privire la desfÅǛurarea procedurii, pentru a garanta 
procesul echitabil, care implicÅ respectarea egalitÅǝii armelor. În speǝÅ, Curtea a 
considerat cÅ incertitudinea din cauza lipsei normelor de procedurÅ stabilite în 
prealabil, plasa reclamantul într-o situaǝie dezavantajoasÅ în raport cu 
autoritÅǝile de urmÅrire, ceea ce l-a lipsit pe dl Coeme de un proces echitabil în 
sensul art. 6, § 1 din Convenǝie21. 

În viziunea Curǝii Europene a Drepturilor Omului, dreptul la un proces 
echitabil constituie expresia cea mai elocventÅ a principiului preeminenǝei 
dreptului. Cu privire la acesta, instanǝa europeanÅ a subliniat cÅ îǛi gÅseǛte 
concretizarea în art. 6 al Convenǝiei, care, garantând dreptul la un proces 
echitabil, expune detaliat imperativele acestei noǝiuni pentru „acuzaǝiile” în 
materie penalÅ. Noǝiunea de „proces echitabil” a cunoscut o evoluǝie dintre cele 
mai notabile în jurisprudenǝa Curǝii Europene a Drepturilor Omului, marcatÅ, în 
special, de importanǝa atribuitÅ aparenǝelor Ǜi de sensibilizarea crescândÅ a 
opiniei publice cu privire la garanǝiile unei bune justiǝii22. În legÅturÅ cu aceasta, 
s-a precizat cÅ eventualele aprehensiuni ale justiǝiabililor cu privire la caracterul 
echitabil al procedurilor la care participÅ nu sunt de neglijat, dar, pentru a fi luate 
în seamÅ, trebuie sÅ poatÅ fi considerate justificate obiectiv23. 

 
20 I. Dolea, D. Doman, Iu. Sedleǝchi, T. VizdoagÅ, op. cit., p. 71. 
21 I. Dolea, Codul de procedurÅ penalÅ al Republicii Moldova (Comentariu aplicativ), 

ed. a 2-a, Editura Cartea JuridicÅ, ChiǛinÅu, 2020, p. 51; HotÅrârea CtEDO în cauza Coeme 
c. Belgia, din 22 iunie 2000, nr. 32492/96, par. 99-103 [online] la https://hudoc.echr. 
coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-63450%22]}, accesat la 15.09.2021 

22 Gh. Mateuǝ, op. cit., p. 154; HotÅrârea CtEDO în cauza Brogers c. Belgia, din 30 
octombrie 1991, nr. 214-B, par. 24 [online] la https://jurisprudentacedo.com/BORGERS-
c.-BELGIEI-Interdictia-pentru-un-acuzat-de-a-raspunde-la-concluziile-trase-cu-prilejul-
audierii-in-fata-Curtii-de-casatie-de-catre-un-magistrat-al-Ministerului-Public-si-
participarea-acestui-m.html, accesat la 15.09.2021. 

23 Gh. Mateuǝ, op. cit., p. 154; HotÅrârea CtEDO în cauza Kraska c. Elveǝia, din 19 
aprilie 1993, nr. 254-B, par. 32 [online] la https://hudoc.echr.coe.int/fre#{ %22itemid% 
22:[%22001-62385%22]}, accesat la 16.09.2021. 
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Într-o altÅ cauzÅ, Amann c. Elveǝia, Curtea EuropeanÅ a Drepturilor 
Omului a menǝionat cÅ nu poate fi consideratÅ „lege” decât o normÅ enunǝatÅ cu 
suficientÅ precizie, pentru a permite individului sÅ-Ǜi corecteze conduita. În 
special, o normÅ este previzibilÅ atunci când oferÅ o anumitÅ garanǝie contra 
atingerilor arbitrare ale puterii publice24. 

Actualmente, în vederea consolidÅrii principiului legalitÅǝii în procesul 
penal, alÅturi de sancǝiunile procedurale, sancǝiunile care au caracter adminis-
trativ, civil sau penal, ce îǛi gÅsesc aplicarea în funcǝie de gravitatea încÅlcÅrii 
legii, sunt reglementate numeroase posibilitÅǝi de control sistematic Ǜi eficient 
prin care pot fi descoperite Ǜi înlÅturate actele procesuale Ǜi procedurale 
nelegale25. 

5. Limitele legalitÅǝii procesului penal 

Legalitatea procesului penal implicÅ Ǜi unele limite în aplicarea acestui 
principiu, care sunt determinate de dispoziǝiile legii de procedurÅ penalÅ. Astfel, 
încÅlcÅrile de lege lipsite de importanǝÅ, care nu au avut nicio influenǝÅ negativÅ 
asupra desfÅǛurÅrii procesului penal Ǜi soluǝionÅrii juste a cauzei, nu atrag 
nulitatea actelor asupra cÅrora s-au produs; depÅǛirea termenului de atacare a 
unei hotÅrâri judecÅtoreǛti atrage menǝinerea hotÅrârii, deǛi existÅ posibilitatea 
sÅ se fi încÅlcat legea în cauza respectivÅ. Aceste limite, existente în orice 
legislaǝie de procedurÅ penalÅ, se explicÅ prin necesitatea respectÅrii unei 
discipline în desfÅǛurarea procesului, în vederea realizÅrii scopului acestuia într-
un termen rezonabil26. 

De asemenea, reǝinem cÅ principiul legalitÅǝii consacrat de Codul de 
procedurÅ penalÅ, în virtutea cÅruia „Procesul penal se desfÅǛoarÅ potrivit 
dispoziǝiilor prevÅzute de lege”, este un principiu care se subsumeazÅ principiului 
supremaǝiei Constituǝiei, nicio normÅ procesual penalÅ care contravine sau se 
abate de la standardele de protecǝie constituǝionalÅ neputând constitui temei al 
desfÅǛurÅrii procesului penal, deci reper al aplicÅrii principiului legalitÅǝii27. 

 
24 I. Dolea, op. cit., p. 51; HotÅrârea CtEDO în cauza Amann c. Elveǝia, din 16 februarie 

2000, nr. 27798/95, par. 56 [online] la https://jurisprudentacedo.com/Amann-contra-
Elvetia-Supravegherea-persoanei-Conditiile-legii-interne.html, accesat la 16.09.2021 

25 I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedurÅ penalÅ. Partea generalÅ, ed. a 3-a, rev. 
Ǜi ad., Editura Universul Juridic, BucureǛti, 2020, p. 91. 

26 Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, ed. a 3-a, Editura Hamangiu, 
BucureǛti, 2013, p. 64. 

27 D. M. Morar (coord.), Codul de procedurÅ penalÅ în jurisprudenǝa Curǝii 
Constituǝionale. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, BucureǛti, 2021, pp. 5-6. 
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Concluzii Ǜi recomandÅri 

Confirmarea supremaǝiei legii în toate domeniile de activitate social-
statalÅ este posibilÅ doar în condiǝiile promovÅrii Ǜi respectÅrii stricte a 
prevederilor principiului legalitÅǝii. Acest lucru este, în mare parte, specific 
procesului penal, ca activitate reglementatÅ de lege, direcǝionatÅ spre apÅrarea 
Ǜi consolidarea legalitÅǝii Ǜi a ordinii de drept. Descoperirea infracǝiunilor, 
identificarea fÅptuitorilor, aplicarea unei pedepse echitabile, inadmisibilitatea 
atragerii la rÅspundere a persoanelor care nu au nicio vinÅ, apÅrarea drepturilor 
Ǜi libertÅǝilor persoanelor antrenate în sfera procesului penal sunt aǛa dar 
posibile doar în condiǝiile respectÅrii stricte a prevederilor principiului legalitÅǝii. 

 La un loc Ǜi fiecare în parte luate, principiile procesului penal reprezintÅ 
o expresie directÅ Ǜi nemijlocitÅ a legalitÅǝii, deoarece încÅlcarea oricÅrui dintre 
acestea reprezintÅ concomitent o abatere de la prevederile legii. De înǝeles cÅ 
principiile procesului penal nu completeazÅ principiul legalitÅǝii, ci îi concreti-
zeazÅ indubitabil conǝinutul. Legalitatea este realizatÅ atât prin prisma celorlalte 
principii ale procesului penal, cât Ǜi nemijlocit. Cerinǝele ei cuprind de fiecare 
datÅ conǝinutul Ǜi forma exterioarÅ a activitÅǝii de aplicare a normelor de drept, 
servind drept condiǝie fundamentalÅ, de bazÅ pentru folosirea corectÅ Ǜi 
corespunzÅtoare a normelor de drept. 

ǚi în fine, cu titlu de lege ferenda, recomandÅm completarea art. 7 din 
Codul de procedurÅ penalÅ al Republicii Moldova cu alin. (10), cu urmÅtorul 
conǝinut: „ÎncÅlcarea normelor de procedurÅ penalÅ de cÅtre reprezentanǝii orga-
nelor de urmÅrire penalÅ pe durata procesului penal are ca efect recunoaǛterea 
probelor obǝinute ca fiind inadmisibile. Ordonanǝele organelor de urmÅrire penalÅ, 
încheierile Ǜi hotÅrârile instanǝei de judecatÅ trebuie sÅ fie legale, întemeiate Ǜi 
motivate în modul corespunzÅtor”. 
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