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ABSTRACT: Intenția legiuitorului român de a reglementa o nouă fază preliminară a 

procesului penal, respectiv procedura de cameră preliminară, a fost justificată în primul 

rând prin argumentul infailibil al obligației de a răspunde exigențelor de predictibilitate a 

procedurilor judiciare impuse de Convenția europeană a drepturilor omului, și în al doilea 

rând de argumentul celerității procesului penal. 

Elaborarea și intrarea în vigoare a unui nou Cod de procedură penală a fost ocazia 

perfectă. Dar, ca orice noutate, și instituția camerei preliminare a avut parte de critici, 

unele având ca suport chiar propunerea legislativă și apoi textul normativ final, altele 

formulate după punerea în practică, unele deficiențe și neajunsuri fiind relevate abia după 

acest moment. 

Prezentul articol cuprinde atât o prezentare a reglementării procedurii (natura juridică, 

sediul legislativ, obiect, procedura și soluțiile, contestația), cât și o serie de considerații ca 

urmare a analizei unor aspecte teoretice și practice. 
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1. CONSIDERAȚII GENERALE 

Prin actualul Cod de procedură penală
1
 (CPP), legiuitorul român a impus o nouă 

instituție a procesului penal român: camera preliminară. 

Principalele reglementări sunt înscrise în Titlul II din Partea specială a Codului de 

procedură penală (art. 342-348 CPP). La acestea trebuie adăugate și alte prevederi legale 

din CPP, precum cele care reglementează separarea funcțiilor judiciare (art. 3 CPP); 

competența judecătorului de cameră preliminară (art. 54 CPP); aspecte privind măsurile 

preventive în timpul procedurii de cameră preliminară (art. 203, 205, 207, 396 alin. 9 CPP 

etc.) etc.; dar și din alte textele legale, precum cele privind transpunerea în cameră 

                                                           
 Conf. univ. dr., Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș; avocat, Baroul Mureș; ROMÂNIA.  
1 Codul de procedură penală al României a fost adoptat prin Legea nr. 135/2010, publicată în M.Of. nr. 486 din 
15 iulie 2010 și intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014. 
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preliminară a cauzelor care, la data intrării în vigoare a actualului CPP, se aflau în stare de 

judecată în primă instanță fără a fi însă începută cercetarea judecătorească (art. 6 alin. 2 

din Legea nr. 255/2013).  

Printr-o reglementare expresă, distinctă, actualul CPP introduce, ceea ce doctrina 

numește, o nouă fază
2
 (Iordache M., București, 2014, p. 14) (distinctă

3
) (Iordache M., 

București, 2014, p. 14; Ușvat L. F., „Dreptul”, nr. 3/2014, pp. 103-104; Udroiu M., 

București, 2014, p. 383) a procesului penal: procedura în camera peliminară. Principalele 

argumente se referă la: reglementarea într-un titlul distinct al CPP, separat de cel care 

reglementează faza urmăririi penale și faza judecății; existența unei funcții judiciare 

distincte de verificare a legalității trimiterii ori netrimiterii în judecată și principiul 

separării funcțiilor judiciare; obiectul instituit și finalitatea (fie de a dispune începerea 

judecății, fie de a restitui cauza la parchet); competența judecătorului de cameră 

preliminară mai largă decât cea prescrisă expres prin prevederile art. 342-348 CPP, care 

include și soluționarea plângerilor împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în 

judecată (art. 340-341 CPP). Deși pare să se fi conturat deja un punct de vedere unitar cu 

privire la acest aspect, de dragul discuției, pot fi avute în vedere o serie de argumente care 

contrazic idea statutului de fază distinctă a camerei preliminare (reprezentând doar o fază 

preliminară, de început a etapei de judecată): a fost eliminată incompatibilitatea între 

judecătorul de cameră preliminară și judecătorul fondului (aspect confirmat recent chiar 

de către Curtea Constituțională a României, în opinia căreia soluția legislativă din art. 3 

alin. 3 teza a doua CPP a compatibilității dintre exercitarea funcției de verificare a 

legalității trimiterii în judecată și cea a funcției de judecată este constituțională – art. 3 

alin. 3 teza a doua CPP
4
); din analiza prevederior legale amintite mai sus, se poate spune 

că este de fapt, transpusă în CPP (eventual o etapă procesuală distinctă, tot preliminară 

judecății), cu anumite corecții și modificări, procedura verificării sesizării instanței în baza 

art. 300 din vechiul CPP (VCPP)
5
.  

                                                           
2 Fază sau etapă procesuală, dar cu siguranță preliminară fazei de judecată – a se vedea și Magdalena Iordache, 
Camera preliminară în noul Cod  de procedură penală, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 14. 
3 Magdalena Iordache, Camera preliminară în noul Cod de procedură penală, pp. 91-94; Laviniu Florin Ușvat, 

Este camera preliminară a fază distinctă a procesului penal?, în Revista „Dreptul”, nr. 3/2014, pp. 103-104; 
Mihail Udroiu, Fișe de procedură penală. Partea generală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 

2014, p. 383.  
4 Decizia Curții Constituționale a României nr. 552 din 16 iulie 2015, nepublicată la data vizualizării 

(21.09.2015 -https://www.ccr.ro/files/products/Decizia_nr.552_din_16_iulie_2015_.pdf) 
5 Conform art. 300 VCPP (publicat în B.Of. nr. 145 din 12 noiembrie 1968), instanţa de judecată avea obligaţia 

de a verifica din oficiu, la primul termen de judecată, regularitatea actului de sesizare. În cazul în care se 
constata că sesizarea nu era făcută potrivit legii, iar neregularitatea nu putea fi înlăturată de îndată (de exemplu, 

îndreptarea unor erori materiale) şi nici prin acordarea unui termen în acest scop, dosarul se restituiea organului 

care a întocmit actul de sesizare, în vederea refacerii acestuia. Împotriva hotărârii prin care instanţa de fond 
dispunea restituirea dosarului în vederea refacerii actului de sesizare putea fi atacată cu recurs în termen de 3 zile 

de la pronunţare pentru cei prezenţi sau comunicare pentru cei lipsă (Decizia nr. XXVIII din 16 aprilie 2007 a 

ÎCCJ-Secţiile unite prin care s-a admis recursul în intersul legii, publicată în M.Of. nr. 764 din 12 noiembrie 
2007). Verificarea legalităţii actului de sesizare se referă la îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă 

prevăzute de art. 262 (respectarea condiţiilor legale care garantează aflarea adevărului, urmărirea penală este 

completă, dispoziţia privind soluţia procurorului cu privire la cauza penală, respectiv: trimiterea în judecată şi 
punerea în mişcare a acţiunii penale dacă este cazul) şi 263 VCPP (cuprinsul rechizitoriului (fapta şi persoana 

pentru care s-a efectuat urmărirea penală; menţiunile prevăzute în art. 203 VCPP referitoare la ordonanţa 

organului de cercetare penală prin care s-a dispus asupra unor acte sau măsuri procesuale (data şi locul 
întocmirii; numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmeşte; cauza la care se referă; obiectul actului sau 
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A fost justificată introducerea acestei noi faze cu necesitatea de a da eficiență 

principiului celerității judecării cauzelor penale, precum și a eliminării posibilității 

restituirii ulterioare, în faza de judecată, a dosarului la parchet pentru refacerea urmăririi 

penale, atâta timp cât legalitatea probatoriului și a trimiterii în judecată sunt verificate 

acum în această fază distinctă
6
 (Voicu C., Uzlău A. S., Tudor G., Văduva V., București, 

2014, p. 395). De asemenea, procedura de cameră preliminară este menită să răspundă 

exigențelor de predictibilitate a procedurilor judiciare impuse de Convenția europeană a 

drepturilor omului
7
 (Iordache M., București, 2014, p. 9). 

 

2. OBIECTUL ȘI TERMENUL CAMEREI PRELIMINARE 

Conform art. 342 CPP, procedura în camera preliminară are ca obiect verificarea, 

după trimiterea în judecată, a competenței și legalității sesizării instanței, precum și 

verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de 

urmărire penală. 

Procedura în camera preliminară se derulează la instanța care ar fi competentă material 

și teritorial să judece cauza în primă instanță.  

Derularea activităților specifice camerei preliminare se circumscrie competenței 

funcționale a judecătorului de cameră preliminară, așa cum este stabilită prin art. 54 CPP 

și aceasta presupune: 

a) verificarea legalității trimiterii în judecată dispuse de procuror; 

b) verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor procesuale de 

către organele de urmărire penală; 

c) soluționarea plângerile împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în 

judecată; 

d) solutionarea altor situații expres prevăzute de lege.  

Astfel, CPP instituie un control de legalitate formal asupra actelor procurorului și a 

efectuării urmăririi penale, fără însă a acorda judecătorului dreptul de a interveni în 

derularea urmăririi penale sau de a da ordine procurorului în vederea efectuării unor acte 

de urmărire penală. Este un control de legalitate posterior, efectuat după trimiterea în 

                                                                                                                                                 
măsurii procesuale; temeiul legal al acesteia şi semnătura celui care a întocmit-o; menţiunile speciale prevăzute 
de lege pentru anumite acte sau masuri); datele privitoare la persoana inculpatului; fapta reţinută în sarcina sa; 

încadrarea juridică; probele pe care se întemeiază învinuirea; măsură preventivă luată şi durata acesteia; 

dispoziţia de trimitere în judecată;  numele şi prenumele persoanelor care trebuie citate în instanţa, cu indicarea 

calităţii lor procesual şi locul unde urmează a fi citate; în cazul în care urmărirea penală a fost efectuată de 

procuror, rechizitoriul trebuie să cuprindă şi datele suplimentare prevăzute în art. 260 VCPP referitoate la date 

suprimentare ale referatului întocmit de organul de cercetare penală (locul unde se află mijloacele de probă; 
măsuri asigurătorii privind reparaţiile civile sau executarea pedepsei amenzii, luate în cursul cercetării penale; 

cheltuieli judiciare))), precum şi a respectării dispoziţiilor art. 264 alin. 3 VCPP (privind verificarea legalităţii şi 

temeiniciei rechizitoriului de către procurorul ierarhic superior, existenţa confirmării acestuia). Dacă prevederile 
art. 262, 263 şi 264 alin. 3 VCPP eau respectate, instanţa judecătorească nu putea dispune restituirea actului de 

sesizare în vederea refacerii lui cu motivarea că au fost încălcate dispoziţiile legale care reglementează 

efectuarea urmăririi penale, deoarece examinarea modului în care au fost respectate dispoziţiile legale privind 
efectuarea urmăririi penale era o activitate distinctă, reglementată de art. 300 VCPP şi 332 VCPP care 

reglementau restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale, aşa cum, în acest moment, 

instanţa nu mai putea să se pronunţe nici asupra legalităţii mijloacelor de probă (acest lucru fiind posibil abia 
după efectuarea cercetării judecătoreşti) (Decizia nr. 377/2010 a ÎCCJ). 
6 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 

Ghid de aplicare pentru practicieni, Ed. Hamangiu, București, 2014, p. 395. 
7 Magdalena Iordache, Camera preliminară în noul Cod de procedură penală, p. 9. 
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judecată dispusă de către procuror
8
 (Voicu C., Uzlău A. S., Tudor G., Văduva V., 

București, 2014, p. 396), dat înainte de începerea judecății. 

Obiectul controlului este: 

- verificarea competenței instanței sesizate – presupune verificarea competenței (sub 

toate aspectele sale, materială, teritorială, după calitatea persoanei) a instanței astfel 

sesizate de a soluționa cauza penală respectivă.  

- verificarea legalității sesizării instanței – presupune, în fapt, verificarea 

rechizitoriului
9
 sub aspectul îndeplinirii condițiilor de fond și de formă prevăzute (putând 

fi avute în vedere: dacă rechizitoriu a fost întocmit de procurorul competent;  dacă conține 

toate mențiunile prevăzute de art. 328 CPP; dacă sunt descrise toate faptele pentru care s-a 

dispus trimiterea în judecată și este menționat textul legal incriminatoriu; dacă fapta sau 

faptele sunt descrise complet și concret, prin detalierea stării de fapt și individualizarea 

contribuției fiecărui inculpat, dacă este cazul;  dacă procurorul a dispus cu privire la toate 

faptele și la toți inculpații menționați; dacă rechizitoriul a fost verificat sub aspectul 

legalității și temeiniciei
10

 (Voicu C., Uzlău A. S., Tudor G., Văduva V., București, 2014, 

p. 397). De exemplu, reprezintă o neregularitate a actului de inculpare (rechizitoriului) 

faptul că nu este menționată în acest act perioada de timp în care grupul infracțional 

incriminat s-a constituit sau a desfășurat presupusele activități infracționale. 

- verificarea legalității administrării probelor – presupune o verificare formală, a 

respectării condițiilor impuse de către Titlul IV din Partea generală a CPP privind 

„Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii”
11

 (Voicu C., Uzlău A. S., Tudor 

G., Văduva V., București, 2014, p. 397). Reprezintă un control al modului în care au fost 

respectate sau nu normele procedurale care guvernează administrarea probelor
12

 (Narița I., 

„Dreptul”, nr. 5/2014, pp. 178-179). De exemplu, pot fi considerate probe administrate 

nelegal (cu consecința excluderii lor): efectuarea unor audieri de martori în condițiile în 

care apărătorul inculpatului nu a fost încunoștințat de acest lucru. În schimb, excede 

cadrului camerei preliminare verificarea legalității probei, a suficienței sau insuficienței 

probatoriul administrat în faza de urmărire penală; a concludenței sau pertinenței vreunei 

probe
13

 etc.  

- verificarea efectuării actelor de către organele de urmărire penală – presupune o 

verificare a modului în care organele de urmărire penale au respectat sau nu prevederile 

legale în efectuarea actelor de urmărire penală, conform competenței stabilite. De 

exemplu, pot fi considerate lovite de nulitate acte efectuate de organele de urmărire penală 

care vizează doi inculpați cu interese contrare dar a având același apărător; acte efectuate 

de organele de cercetare penală în lipsa delegării necesare efecturării actelor repective în 

cauzele în care urmărirea penală trebuie efectuată de către procuror (urmând ca 

                                                           
8 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 

Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 396. 
9 Rechizitoriul reprezentând actul de sesizare al instanţei de judecată (art. 329 alin. 1 CPP). 
10 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 

Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 397. 
11 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 
Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 397. 
12 Ilie Narița, Camera preliminară – sub spectrul neconstituționalității?, în Revista Dreptul, nr. 5/2014, pp. 178-

179.  
13 Încheiere prenală nr. 40/12.02.2015 a Tribunalului Mureș, nepublicată.  
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eventualele probe administrate în baza acestor acte să fie excluse); nerespectarea 

dispozițiilor legale privind începere urmăririi penale
14

. 

Conform art. 343 CPP, procedura în cameră preliminară este de cel mult 60 de zile de 

la data înregistrării cauzei la instanță. Termenul de 60 de zile este unul de recomandare
15

 

(Voicu C., Uzlău A. S., Tudor G., Văduva V., București, 2014, p. 398). 

În vederea derulării procedurii în camera preliminară se iau o serie de măsuri 

premergătoare, conform art. 344 CPP. 

Astfel, conform alin. 1 art. 344 CPP, după sesizarea instanței prin rechizitoriu, dosarul 

se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară, fără a fi stabilit și un termen 

de judecată (spre deosebile de procedura în baza VCPP). 

Copia certificată a rechizitoriului și, după caz, traducerea autorizată a acestuia se 

comunică inculpatului, aducându-i-se totodată la cunoștință obiectul procedurii în camera 

preliminară, dreptul de a-și angaja un apărător și termenul în care, de la data comunicării, 

poate formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și 

a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către 

judecătorul de cameră preliminară, în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei, 

dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile
16

. 

Ni se pare deficitară formularea art. 344 alin. 2 și 3 CPP cu privire la dreptul 

inculpatului sau avocatului de a „formula cereri și excepții cu privire la legalitatea 

administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală”, fiind 

limitativă raportat la prevederile art. 342 CPP privind obiectul procedurii camerei 

preliminare. Interpretând strict textul citat mai sus, s-a putea susține că inculpatul sau 

avocatul acestuia poate formula cereri și invoca excepții doar cu privire la două din 

aspectele care formează obiectul procedurii (legalitatea administrării probelor și a 

efectuării actelor de către organele de urmărire penală), nu și cu privire la competența 

instanței sesizate și legalitatea sesizării (respectiv a rechizitoriului). Interpretare care, 

sperăm, nu va fi confirmată de practica judiciară în materie. 

În cazurile prevăzute de art. 90 (cu privire la care asistența juridică a suspectului sau 

inculpatului este obligatorie), judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru 

desemnarea unui apărător din oficiu și stabilește, în funcție de complexitatea și 

particularitățile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri și excepții cu 

privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de 

urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile. 

Sunt prevăzute astfel garanții ale asigurării dreptului la apărare
17

 (Voicu C., Uzlău A. 

S., Tudor G., Văduva V., București, 2014, p. 398). 

La expirarea termenului astfel stabilit, judecătorul de cameră preliminară comunică 

cererile și excepțiile formulate de către inculpat ori excepțiile ridicate din oficiu 

parchetului, care poate răspunde în scris, în termen de 10 zile de la comunicare. 

 

3. PROCEDURA ÎN CAMERA PRELIMINARĂ 

                                                           
14 Încheiere prenală nr. 40/12.02.2015 a Tribunalului Mureș, nepublicată. 
15 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 
Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 398. 
16 Fiind frecvent întâlnite cazuri în care termenul este de 21 sau 22 de zile! 
17 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 
Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 398. 
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Concret, derularea procedurii în camera preliminară este reglementată de art. 345 CPP. 

Dacă s-au formulat cereri și excepții ori au fost formulate sau ridicate din oficiu, 

judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra acestora, prin încheiere motivată, în 

camera de consiliu, cu citarea procurorului, a inculpatului și a celorlalte părți sau subiecți 

procesuali principali
18

, la expirarea termenului prevăzut la art. 344 alin. 4 CPP
19

. 

Deși intenția legiuitorului român a fost de a institui o procedură prin excelență scrisă
20

 

(Coman R. M., „Curentul Juridic”, nr. 2/2014, p. 99), ulterior, prin intervenția Curții 

Constituționale a României, dezbaterea în procedura camerei preliminare se subscrie 

exigențelor principiilor contradictorialității și oralității, precum și respectării efective a 

dreptului la apărare. 

Procedural, în cazul în care doar inculpatul a ridicat excepții, judecătorul de cameră 

preliminară comunică parchetului o copie a notele scrise depuse de către inculpat (sau 

avocatul acestuia). În cazul în care a ridicat excepții din oficiu, judecătorul de cameră 

preliminară trebuie să redacteze o încheiere pe care o comunică parchetului
21

 (Voicu C., 

Uzlău A. S., Tudor G., Văduva V., București, 2014, p. 399). 

În cazul în care nu au fost formulate cereri sau ridicate excepții, nici de către inculpat, 

nici din oficiu, judecătorul va pronunța o încheiere motivată prin care va constata 

legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire 

penală și va dispune începerea judecății. Încheierea este definitivă și se comunică 

parchetului
22

 (Voicu C., Uzlău A. S., Tudor G., Văduva V., București, 2014, p. 399). 

În cazul în care judecătorul de camera preliminară constată neregularități ale actului de 

sesizare, în cazul în care sancționează potrivit art. 280-282 CPP actele de urmărire penală 

efectuate cu încălcarea legii (acestea fiind anulate) ori dacă exclude una sau mai multe 

probe administrate, încheierea se comunică de îndată parchetului care a emis rechizitoriul. 

În termen de 5 zile de la comunicare, procurorul remediază neregularitățile actului de 

sesizare și comunică judecătorului de camera preliminară dacă menține dispoziția de 

trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei la parchet. 

În situația în care judecătorul de cameră preliminară a exclus toate probele 

administrate în faza de urmărire penală, singura soluție este ca prin aceeași încheiere să se 

                                                           
18 Citarea procurorului și a inculpatului și a celorlalți subiecți procesuali a fost impusă tot prin Decizia Curții 

Constituționale nr. 614 din 11.11.2014, publicată în M.Of. nr. 887 din 05.12.2014.  
19 Textul inițail al articolului 344 alin. 4 a fost declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 
614 din 11.11.2014, deoarece ar limita rolul procurorului în cadrul procesului penal, respectiv în derularea 

procedurii de cameră preliminară („În ceea ce privește rolul procurorului în procedura camerei preliminare, din 

dispozițiile de lege criticate, Curtea observă că acesta nu are decât o participare limitată în această etapă 
procesuală. Plecând de la obiectul procedurii camerei preliminare, de la importanța probelor în procesul penal, 

precum și de la rolul pe care procurorul îl ocupă în procesul penal, Curtea constată că și acesta din urmă trebuie 

să se bucure în egală măsură de dreptul la o procedură orală.”). 
20 Considerată, de asemenea, un sacrificiu al unei garanții fundamantale a dreptului la un proces echitabil în 

favoarea celerității -  Ramona Mihaela Coman, Preliminary chamber – evolution or involution in the Romanian 

Criminal Procedure, în Revista „Curentul Juridic”, nr. 2/2014, p. 99.  
21 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 

Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 399. 
22 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 
Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 399. 



 

 

 

 

 

 

 

56                                                                                           Daniela Cristina VALEA 

dispună și restituirea cauzei la parchet, nemai impunându-se exprimarea opțiuni de către 

procuror
23

 (Voicu C., Uzlău A. S., Tudor G., Văduva V., București, 2014, p. 400). 

La expirarea termenului de 5 zile prevăzut în art. 345 alin. 3 CPP, termen necesar 

pentru remedierea neregularităților și a exprimării opțiunii procurorului cu privire la 

menținerea trimiterii în judecată, judecătorul de cameră preliminară hotărăște, printr-o 

nouă încheiere motivată, în camera de consiliu. Încheierea se comunică de îndată 

procurorului și inculpatului. 

După rămânerea definită a încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară se 

pronunță și dispune începerea judecății, acesta va stabili un termen de judecată. 

 

5. SOLUȚIILE ÎN PROCEDURA DE CAMERĂ PRELIMINARĂ 

Având în vedere actualele reglementări, judecătorul de cameră preliminară are la 

dispoziție următoarele soluții: 

A. judecătorul de cameră preliminară, prin încheiere motivată definitivă, constată 

legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire 

penală și dispune începerea judecății, dacă nu s-au formulat cereri și excepții ori nu a 

ridicat din oficiu excepții, la expirarea termenelor prevăzute la art. 344 alin. 2 sau 3 CPP – 

20 de zile. 

B. judecătorul de cameră preliminară, prin încheiere motivată – care nu e definitivă -  

dispune:  

b1. restituirea cauzei la parchet dacă: 

a) rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de 

procuror în termenul prevăzut la art. 345 alin. 3 CPP, dacă neregularitatea atrage 

imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății; 

b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale;  

c) procurorul solicită restituirea cauzei, în condițiile art. 345 alin. 3 CPP, ori nu 

răspunde în termenul prevăzut de aceleași dispoziții.  

b2. judecătorul de cameră preliminară, prin încheiere motivată – care nu e definitivă -  

dispune începerea judecății - în toate celelalte cazuri în care a constatat neregularități ale 

actului de sesizare, a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancționat potrivit 

art. 280–282 CPP
24

 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, dacă procurorul 

a remediat neregularitățile și a menținut dispoziția de trimitere în judecată. Legalitatea 

sesizării nu mai poate fi contestată pe parcursul soluționării cauzei pentru aspecte ce țin de 

faza de urmărire penală
25

 (Voicu C., Uzlău A. S., Tudor G., Văduva V., București, 2014, 

p. 401). 

Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei. 

În cazul în care a fost invocată excepția necompetenței instanței, dacă judecătorul de 

cameră preliminară apreciază ca această excepție este întemeiată, procedează potrivit art. 

50 și 51 CPP, care se aplică în mod corespunzător, respectiv dispune declinarea 

competenței în favoarea instanței competente. 

                                                           
23 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 
Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 400. 
24 Reglementează instituția nulității. 
25 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 
Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 401. 
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Conform art. 346 alin. 7 CPP, judecătorul de cameră preliminară care a dispus 

începerea judecății exercită funcția de judecată în cauză, fiind astfel eliminată 

incompatibilitatea dintre judecătorul de cameră preliminară și judecătorul fondului în 

aceeași cauză penală. 

 

6. CONTESTAȚIA ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII PRONUNȚATĂ ÎN 

PROCEDURA DE CAMERĂ PRELIMINARĂ 

Conform art. 347 alin. 1 CPP, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii 

prevăzute la art. 346 alin. 1 CPP, procurorul și inculpatul pot face contestație cu privire la 

modul de soluționare a cererilor și a excepțiilor, precum și împotriva soluțiilor prevăzute 

la art. 346 alin. 3-5 CPP. 

Astfel, procurorul și inculpatul pot face contestație împotriva încheierii judecătorului 

de cameră preliminară prin care se dispune
26

 (Voicu C., Uzlău A. S., Tudor G., Văduva 

V., București, 2014, p. 401): 

- începerea judecății, în situația în care au fost admise excepții și, în consecință, au fost 

excluse probe sau anulate acte de urmărire penală, dar procurorul a comunicat că menține 

trimiterea în judecată 

- începerea judecății, în situația în care au fost ridicate excepții sau formulate cereri și 

acestea au fost respinse; 

- restituirea cauzei la parchet. 

Pe calea contestației poate fi atacată și încheierea de constatare a neregularităților 

actului de sesizare/de sancționare a actelor de urmărire penală/de excludere a probelor. 

Încheierea judecătorului de cameră preliminară prin care se dispune începerea 

judecății fără să fi fost formulate cereri sau ridicate excepții de către inculpat sau din 

oficiu, în termenul acordat, este definitivă. 

Contestația se depune la judecătorul de cameră preliminară care a pronunțat soluția 

care se atacă și se motivează până la termenul stabilit pentru soluționare, conform art. 

425
1
 alin. 3 CPP. 

Contestația se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanța ierarhic 

superioară celei sesizate. Când instanța sesizată este Înalta Curte de Casație și Justiție, 

contestația se judecă de către completul competent, potrivit legii. 

Contestația depusă se poate retrage până la încheierea dezbaterilor în contestație, 

conform art. 415 CPP, cu excepția minorul care a declarat-o personal sau prin 

reprezentant legal. Contestația formulată în termen este suspensivă de executare în ceea ce 

privește restituirea cauzei la procuror sau, după caz, începerea judecății, conform art. 416 

CPP
27

 (Voicu C., Uzlău A. S., Tudor G., Văduva V., București, 2014, p. 402). 

Prevederile art. 343-346 CPP (cu respectarea dispozițiilor deciziilor Curții 

Constituționale în materie) se aplică în mod corespunzător și în procedura de soluționare a 

contestație. 

                                                           
26 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 

Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 401.  
27 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 
Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 402. 
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Cu privire la contestație, soluțiile pot fi
28

 (Voicu C., Uzlău A. S., Tudor G., Văduva 

V., București, 2014, p. 404): 

- respingerea contestației ca tardivă (introdusă după expirarea termenului), 

inadmisibilă (formulată de o persoană neîndreptățită) sau nefondată (sunt neîntemeiate 

aspectele invocate de către contestator); 

- admite contestația și desființează încheierea atacată și, după caz: 

a. admite cereri și excepții și, în consecință, exclude probe sau anulează acte de 

procedură; 

b. respinge cereri și excepții care fuseseră admise de judecătorul de cameră prelimină 

de primă instanță, cu consecința readucerii probelor excluse sau a actelor anulate anterior; 

c. constată neregularități ale actului de sesizare și dispune remedierea acestora de către 

procuror; 

d. desființează dispozițiile prin care, în mod ilegal, judecătorul de cameră preliminară 

a constatat neregularitatea sesizării și dispune începerea judecății; 

e. exclude toate probele admnistrate în faza de urmărire penală și dispune restituirea 

cauzei la parchet; 

f. sesizează instanța competentă (aunci când în mod eronat judecătorul a respins o 

excepție de necompetentă a instanței sesizate sau nu s-a pronunțat asupra ei);  

g. dispune rejudecarea cauzei de către judecătorul care a pronunțat-o atunci când se 

constată că nu au fost respectate dispozițiile privind comnicarea. 

 

7. MĂSURILE PREVENTIVE ÎN PROCEDURA DE CAMERĂ 

PRELIMINARĂ 
Conform art. 348 alin. 1 CPP, judecătorul de cameră preliminară se pronunță, la cerere 

sau din oficiu, cu privire la luarea, menținerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept 

a măsurilor preventive.  

În cursurul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară este 

competent să dispună luarea măsurilor preventive reglementate de art. 203 alin. 4 CPP, cu 

excepția măsurii reținerii. 

Fiind vorba de măsuri preventive, procedura se va derula cu citarea inculpatului și 

participarea obligatorie a procurorului. 

În cauzele în care față de inculpat s-a dispus o măsură preventivă în cursul urmăririi 

penale, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea și temeinicia măsurii 

preventive, procedând potrivit dispozitiilor art. 207 CPP.  

În tot cursul procedurii în camera preliminară, judecătorul de cameră preliminară 

verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, temeinicia arestării preventive și a 

măsuri  arestului la domiciliu dispuse față de inculpat. 

De asemenea, judecătorul de cameră preliminară poate constata, la cerere, din oficiu 

sau la sesizarea administrației locului de deținere, încetarea de drept a măsurilor 

preventive. Judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra cererilor de revocare 

sau înlocuire a măsurilor preventive, precum și asupra cererii scrise motivate a 

inculpatului față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu, în condițiile art. 221 

                                                           
28 Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul Cod de procedură penală – 
Ghid de aplicare pentru practicieni, p. 404. 
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alin. 6 CPP, sau asupra cererii motivate a procurorului de înlocuire a măsurii arestului la 

domiciliu cu măsura arestului preventiv. 

Încheierile pronunțate de judecătorul de cameră preliminară asupra măsurilor 

preventive se comunică inculpatului și procurorului care au lipsit de la pronunțare și pot fi 

atacate cu contestație, potrivit art. 205 CPP. 

 

8. CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 

Intenția declarată a legiuitorului român a fost ceea de a institui o nouă fază a 

procesului penal, o fază preliminară judecății și care să funcționeze ca un filtru al cauzelor 

penale cu privire la care poate fi începută judecata. Criteriul de filtrare fiind în esență 

elementele de legalitate formală care, o dată verificate și confirmate, nu mai îngreunează 

activitatea judecătorului fondului, fiind „bune câștigate”. Și evident, nu vor mai constitui 

motiv de tergiversare a judecății prin restituirea dosarului procurorului. 

Reglementarea instituției camerei preliminare, dincolo de intenția legiuitorului, a 

conținut de la început o serie de „stângăcii”, unele rezolvate prin intervenția justiției 

constituționale (sancționarea nerespectării principiului contradictorialității și oralității prin 

excluderea  procurorului, a inculpatului și subiecților procesuali principali de la derularea 

procedurii), altele urmând a fi rezolvate fie prin soluții practice și prin alte intervenții 

legislative. 

Așa cum am menționat mai sus, ni se pare deficitară formularea textului art. 344 alin. 

2 și 3 CPP privind cererile și excepțiile referitoare doar la legalitatea administrării 

probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, propunând o 

reformulare a acestuia pentru a fi pus în acord cu textul art. 342 CPP. 

Nu în ultimul rând, și poate cea mai întemeiată critică se referă la compatibilitatea 

dintre judecătorul de cameră preliminară și judecătorul fondului, de natură să afecteze 

imparțialitatea actului de justiție (art. 124 alin. 2 din Constituția României republicată) și 

separarea funcțiilor judiciare (art. 3 CPP).  
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