
Principiul rolului activ al organelor judiciare 
 
A) Notiune 
         Acest principiu este consacrat in art. 4 C.proc.pen., care arata ca ,,organele de 
urmarire penala si instantele de judecata sunt obligate sa aiba un rol activ în desfasurarea 
procesului penal". 
         Legiuitorul a consacrat expres acest principiu, care functioneaza în tot cursul 
procesului penal din momentul constatarii fapteior care constituie infractiuni prin 
pornirea procesuiui penal, prin efectuarea activitatilor impuse de urmarirea penala, de 
judecata si apoi, în final, de punere în executare a hotararii judecatoresti penale. 
         O stransa legatura46 exista între principiul oficialitatii procesului penal si rolul activ 
al organelor judiciare penale, în sensu! ca acesta din urma decurge din primul. 
         Din economia textului art. 4 C.pr.pen. si a celorialte texte care se refera la 
componentele acestui principiu fundamental, trebuie sa întelegem ca rolul activ al 
organelor judiciare înseamna îndatorirea impusa de lege acestora de a conduce si asigura, 
de la început si pana la sfarsit, desfasurarea operative, riguroasa si coerenta a tuturor 
actelor procesuale si procedurale care formeaza procesul penal, cu participarea activa si 
constienta a partilor si cu exercitarea de catre acestea a drepturilor lor legale pentru 
realizarea scopului procesului penal. 
 
B) Continut si mod de realizare 
Realizarea acestui principiu impune îndeplinirea unor obligatii care intra în continutul 
rolului activ si care constau în urmatoarele: 
- obligatia de a explica învinuitului sau inculpatului, precum si celorlalti parti, drepturile 
lor procesuale (art. 202 alin. 3 C.pr.pen.), de a informa pe învinuit sau inculpat ca 
are dreptul de a nu face nici o declaratie si de a-i atrage atentia ca ceea ce declara 
poate fi folosit împotriva sa, ca are dreptul la aparator (art. 70 alin. 2 C.pr.pen.), sa 
propuna probe în aparare, sa explice partii vatamate dreptul de a se constitui parte 
civila (art. 15 C.pr.pen.); 
- obligatia de a conduce si asigura ca fiecare act procesual îi procedural sa fie efectuat 
la timp, operativ, în ordinea si cu rigoarea prevazuta de lege; 
obligatia de a asigura, în tot cursul procesului, explicarea si întelegerea de catre 
parti, a drepturilor lor procesuale si de a le crea conditii pentru exercitarea acestor 
drepturi (de a expiica învinuitului sau inculpatului dreptul de a avea aparator ales si 
de a-i acorda termen în acest sens prin amanarea judecarii cauzei, de a-i explica 
dreptul de a propune probe în aparare si de a-i acorda termen în acest scop etc.); 
- obligatia organelor judiciare de a manifesta rol activ în cautarea si strangerea 
probelor la urmarirea penala si în verificarea si administrarea tuturor probelor 
necesare in faza de judecata. Sub acest aspect, trebuie remarcata o legatura 
stransa prin care ajunge chiar la suprapunere între principiul rolului activ si principiile 
oficialitatii si aflarii adevarului. 
         Nerespectarea principiului rolului activ poate atrage, în faza de urmarire penala, in 
practica, infirmarea solutiilor date de procuror si redeschiderea urmaririi penale, iar in 
cazul solutiilor instantelor, desfiintarea in apel sau casarea în recurs a hotararii 
judecatoresti, cu trimiterea cauzelor spre rejudecare (a se vedea cazurile prezentate în 
sectiunea de aplicatii practice). 


