
Capitolul II 
PRINCIPIILE GENERALE ALE PROCESULUI PENAL  

    Articolul 7. Legalitatea procesului penal 
    (1) Procesul penal se desfăşoară în strictă conformitate cu principiile şi normele unanim 
recunoscute ale dreptului internaţional, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 
parte, cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale prezentului cod. 
    (2) Dacă există neconcordanţe între prevederile tratatelor internaţionale în domeniul 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi 
prevederile prezentului cod, prioritate au reglementările internaţionale. 
    (3) Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa constată că norma juridică ce urmează a fi 
aplicată contravine prevederilor Constituţiei şi este expusă într-un act juridic care poate fi supus 
controlului constituţionalităţii, judecarea cauzei se suspendă, se informează Curtea Supremă de 
Justiţie care, la rîndul său, sesizează Curtea Constituţională. 
    (4) Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa stabileşte că norma juridică ce urmează a fi 
aplicată contravine prevederilor legale şi este expusă într-un act juridic care nu poate fi supus 
controlului constituţionalităţii, instanţa va aplica în direct legea. 
    (5) Dacă, în procesul judecării cauzei, instanţa stabileşte că norma juridică naţională ce 
urmează a fi aplicată contravine prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte, instanţa va aplica 
reglementările internaţionale în direct, motivînd hotărîrea sa şi informînd despre aceasta 
autoritatea care a adoptat norma naţională respectivă şi Curtea Supremă de Justiţie.    (6) 
Hotărîrile Curţii Constituţionale privind interpretarea Constituţiei sau privind 
neconstituţionalitatea unor prevederi legale sînt obligatorii pentru organele de urmărire penală, 
instanţele de judecată şi pentru persoanele participante la procesul penal. 
    (7) Hotărîrile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în chestiunile privind 
aplicarea prevederilor legale în practica judiciară au caracter de recomandare pentru organele de 
urmărire penală şi instanţele judecătoreşti. 
    (8) Hotărîrile definitive ale Cur ţii Europene a Drepturilor Omului sînt obligatorii p entru 
organele de urmărire penale, procurori şi instanţele de judecată. 
    (9) Deciziile Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie pronunţate ca urmare a 
examinării recursului în interesul legii sînt obligatorii pentru instanţele de judecată în 
măsura în care situaţia de fapt şi de drept pe cauză rămîne cea care a existat la 
soluţionarea recursului. 
    Articolul 8.  Prezumţia nevinovăţiei 
    (1) Persoana acuzată de săvîrşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atîta timp cît 
vinovăţia sa nu-i va fi dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judiciar 
public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanţiile necesare apărării sale, şi nu va fi 
constatată printr-o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă. 
    (2) Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa. 
    (3) Concluziile despre vinovăţia persoanei de săvîrşirea infracţiunii nu pot fi întemeiate pe 
presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condiţiile prezentului 
cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului. 
    Articolul 9.  Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor 
    (1) Toţi sînt egali în faţa legii, a organelor de urmărire penală şi a instanţei de judecată fără 
deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine 
naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie. 

    (2) Condiţiile speciale de urmărire penală şi judecare faţă de anumite categorii de persoane 
care beneficiază, conform legii, de un anumit grad de imunitate se asigură în baza prevederilor 
Constituţiei, tratatelor internaţionale, prezentului cod şi altor legi. 
    Articolul 10. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane 
    (1) Toate organele şi persoanele participante la procesul penal sînt obligate să respecte 
drepturile, libertăţile şi demnitatea persoanei. 
    (2) Limitarea temporară a drepturilor şi libertăţilor persoanei şi aplicarea de către organele 
competente a măsurilor de constrîngere faţă de ea se admit numai în cazurile şi în modul strict 
prevăzute de prezentul cod. 
    (3) În desfăşurarea procesului penal, nimeni nu poate fi supus la tortură sau la tratamente cu 
cruzime, inumane ori degradante, nimeni nu poate fi deţinut în condiţii umilitoare, nu poate fi 
silit să participe la acţiuni procesuale care lezează demnitatea umană. 
    (31) Sarcina probaţiunii neaplicării torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane 
sau degradante îi revine autorităţii în a cărei custodie se află persoana privată de libertate, plasată 
la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori consimţămîntul său 
tacit. 
    (4) Orice persoană este în drept să-şi apere prin orice mijloc neinterzis de lege drepturile, 
libertăţile şi demnitatea umană, lezate sau limitate nelegitim în cursul procesului penal. 
    (5) Prejudiciul cauzat drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane în cursul procesului penal se 
repară în modul stabilit de lege. 
    (6) În cazul cînd un minor este victimă sau martor, se va acţiona pentru respectarea intereselor 
acestuia în orice fază a procesului penal. 
    Articolul 11. Inviolabilitatea persoanei 
    (1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile. 
    (2) Nimeni nu poate fi reţinut şi arestat decît în cazurile şi în modul stabilit de prezentul cod. 
    (3) Privarea de libertate, arestarea, internarea forţată a persoanei într-o instituţie medicală sau 
trimiterea ei într-o instituţie educaţională specială se permit numai în baza unui mandat de 
arestare sau a unei hotărîri judecătoreşti motivate. 
    (4) Reţinerea persoanei pînă la emiterea mandatului de arestare nu poate depăşi 72 de ore. 
    (5) Persoanei reţinute sau arestate i se aduc imediat la cunoştinţă drepturile sale şi motivele 
reţinerii sau arestării, circumstanţele faptei, precum şi încadrarea juridică a acţiunii de săvîrşirea 
căreia ea este bănuită sau învinuită, în limba pe care o înţelege, în prezenţa unui apărător ales sau 
a unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat.. 
    (6) Organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească este obligată să elibereze imediat 
orice persoană deţinută ilegal sau dacă temeiurile reţinerii ori arestării au decăzut. 
    (7) Percheziţia, examinarea corporală, precum şi alte acţiuni procesuale care aduc atingere 
inviolabilităţii persoanei, pot fi efectuate fără consimţămîntul persoanei sau al reprezentantului ei 
legal numai în condiţiile prezentului cod. 
    (8) Orice persoană reţinută sau arestată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane. 
    (9) În timpul desfăşurării procesului penal, nimeni nu poate fi maltratat fizic sau psihic şi sînt 
interzise orice acţiuni şi metode care creează pericol pentru viaţa şi sănătatea omului, chiar şi cu 
acordul acestuia, precum şi pentru mediul înconjurător. Persoana reţinută, arestată preventiv nu 
poate fi supusă violenţei, ameninţărilor sau unor metode care ar afecta capacitatea ei de a lua 
decizii şi de a-şi exprima opiniile. 
     



Articolul 12.  Inviolabilitatea domiciliului 
    (1) Inviolabilitatea domiciliului este garantată de lege. În cursul procesului penal, nimeni nu 
este în drept să pătrundă în domiciliu contrar voinţei persoanelor care locuiesc sau deţin sediu în 
ele, cu excepţia cazurilor şi modului prevăzute de prezentul cod. 
    (2) Percheziţiile, cercetările domiciliului, precum şi alte acţiuni de urmărire penală la 
domiciliu, pot fi ordonate şi efectuate în baza unui mandat judiciar, cu excepţia cazurilor şi 
modului prevăzute de prezentul cod. În cazul efectuării acţiunilor procesuale fără mandat 
judiciar, organul abilitat să efectueze aceste acţiuni, imediat, dar nu mai tîrziu de 24 de ore de la 
terminarea acţiunii, prezintă instanţei de judecată materialele respective pentru controlul 
legalităţii acestor acţiuni. 
    Articolul 13.  Inviolabilitatea proprietăţii 
    (1) Persoana fizică sau juridică nu poate fi lipsită în mod arbitrar de dreptul de proprietate. 
Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decît din motive de utilitate publică şi în condiţiile 
prezentului cod şi conform principiilor generale ale dreptului internaţional. 
    (2) Bunurile pot fi puse sub sechestru numai în baza hotărîrii judecătoreşti. 
    (3) Bunurile ridicate în cursul acţiunii procesuale se descriu în procesul-verbal al acţiunii 
respective, iar persoanei de la care acestea au fost ridicate i se înmînează copia de pe procesul-
verbal al acestei acţiuni. 
    Articolul 14. Secretul corespondenţei 
    (1) Dreptul la secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor 
telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este asigurat de stat. În cursul procesului 
penal, nimeni nu poate fi lipsit sau limitat în acest drept. 
    (2) Limitarea dreptului prevăzut la alin.(1) se admite numai în baza unui mandat judiciar emis 
în condiţiile prezentului cod. 
    Articolul 15.  Inviolabilitatea vieţii private 
    (1) Orice persoană are dreptul la inviolabilitatea vieţii private, la confidenţialitatea vieţii 
intime, familiale, la protejarea onoarei şi demnităţii personale. În cursul procesului penal, nimeni 
nu este în drept să se implice în mod arbitrar şi nelegitim în viaţa intimă a persoanei. 
    (2) La efectuarea acţiunilor procesuale nu poate fi acumulată fără necesitate informaţie despre 
viaţa privată şi intimă a persoanei. La cererea organului de urmărire penală şi a instanţei de 
judecată, participanţii la acţiunile procesuale sînt obligaţi să nu divulge asemenea informaţii şi 
despre aceasta se ia un angajament în scris. 
    (3) Persoanele de la care organul de urmărire penală cere informaţie despre viaţa privată şi 
intimă sînt în drept să se convingă că această informaţie se administrează într-o cauză penală 
concretă. Persoana nu este în drept să refuze de a prezenta informaţii despre viaţa privată şi 
intimă a sa sau a altor persoane sub pretextul inviolabilităţii vieţii private, însă ea este în drept să 
ceară de la organul de urmărire penală explicaţii asupra necesităţii obţinerii unei asemenea 
informaţii, cu includerea explicaţiilor în procesul-verbal al acţiunii procesuale respective. 
    (4) Probele care confirmă informaţia despre viaţa privată şi intimă a persoanei, la cererea 
acesteia, se examinează în şedinţă de judecată închisă. 
    (5) Prejudiciul cauzat persoanei în cursul procesului penal prin violarea vieţii private şi intime 
a acesteia se repară în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 
    Articolul 16.  Limba în care se desfăşoară procesul penal şi 
                         dreptul la interpret 
    (1) În desfăşurarea procesului penal se utilizează limba de stat. 
    (2) Persoana care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat are dreptul să ia cunoştinţă de toate 

actele şi materialele dosarului, să vorbească în faţa organului de urmărire penală şi în instanţa de 
judecată prin interpret. 
    (3) Procesul penal se poate, de asemenea, desfăşura în limba acceptată de majoritatea 
persoanelor care participă la proces. În acest caz, hotărîrile procesuale se întocmesc în mod 
obligatoriu şi în limba de stat. 
    (4) Actele procedurale ale organului de urmărire penală şi cele ale instanţei de judecată se 
înmînează bănuitului, învinuitului, inculpatului, fiind traduse în limba lui maternă sau în limba 
pe care acesta o cunoaşte, în modul stabilit de prezentul cod. 
    Articolul 17.  Asigurarea dreptului la apărare 
    (1) În tot cursul procesului penal, părţile (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea vătămată, 
partea civilă, partea civilmente responsabilă) au dreptul să fie asistate sau, după caz, reprezentate 
de un apărător ales sau de un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat. 
    (2) Organul de urmărire penală şi instanţa judecătorească sînt obligate să asigure 
participanţilor la procesul penal deplina exercitare a drepturilor lor procesuale, în condiţiile 
prezentului cod. 
    (3) Organul de urmărire penală şi instanţa sînt obligate să asigure bănuitului, învinuitului, 
inculpatului dreptul la asistenţă juridică calificată din partea unui apărător ales de el sau a unui 
avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, independent de aceste organe. 
    (4) La audierea părţii vătămate şi a martorului, organul de urmărire penală nu este în drept să 
interzică prezenţa avocatului invitat de persoana audiată în calitate de reprezentant. 
    (5) În cazul în care bănuitul, învinuitul, inculpatul nu au mijloace de a plăti apărătorul, ei sînt 
asistaţi gratuit de cîte un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat. 
    Articolul 18.  Publicitatea şedinţei de judecată 
    (1) În toate instanţele judecătoreşti şedinţele sînt publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de 
prezentul articol. 
    (2) Accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei sau publicului, prin încheiere motivată, pe 
parcursul întregului proces sau al unei părţi din proces, în interesul respectării moralităţii, ordinii 
publice sau securităţii naţionale, cînd interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor în 
proces o cer, sau în măsura considerată strict necesară de către instanţă cînd, datorită unor 
împrejurări speciale, publicitatea ar putea să prejudicieze interesele justiţiei. 
    (21) În procesul în care un minor este victimă sau martor, instanţa de judecată va asculta 
declaraţiile acestuia într-o şedinţă închisă. 
    (3) Judecarea cauzei în şedinţa închisă a instanţei trebuie argumentată şi efectuată cu 
respectarea tuturor regulilor procedurii judiciare. 
    (4) În toate cazurile, hotărîrile instanţei de judecată se pronunţă în şedinţă publică. 
    Articolul 19.  Accesul liber la justiţie 
    (1) Orice persoană are dreptul la examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în 
termen rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, care va acţiona 
în conformitate cu prezentul cod. 
    (2) Persoana care efectuează urmărirea penală şi judecătorul nu pot participa la examinarea 
cauzei în cazul în care ei, direct sau indirect, sînt interesaţi în proces. 
    (3) Organul de urmărire penală are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru 
cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît 
circumstanţele care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cît şi cele care îl 
dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau agravează răspunderea. 
   



  Articolul 20.  Desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil 
    (1) Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale se face în termene rezonabile. 
    (2) Criteriile de apreciere a termenului rezonabil de soluţionare a cauzei penale sînt: 
    1) complexitatea cazului; 
    2) comportamentul participanţilor la proces; 
    3) conduita organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată. 
    31) importanţa procesului pentru cel interesat; 
    4) vîrsta de pînă la 18 ani a victimei. 
    (3) Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale în care sînt bănuiţi, învinuiţi, inculpaţi 
arestaţi preventiv, precum şi minori, se fac de urgenţă şi în mod preferenţial. 
    (4) Respectarea termenului rezonabil la urmărirea penală se asigură de către procuror, iar la 
judecarea cazului – de către instanţa respectivă. 
    (5) În situaţia în care, la efectuarea urmăririi penale sau la judecarea unei cauze concrete, 
există pericolul încălcării termenului rezonabil, participanţii la proces pot adresa judecătorului de 
instrucţie sau, după caz, instanţei care judecă în fond cauza o cerere privind accelerarea urmăririi 
penale sau a procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absenţa părţilor, în 
termen de 5 zile lucrătoare, de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către un alt 
judecător sau de un alt complet de judecată decît cel care examinează cauza. 
    (6) Judecătorul de instrucţie sau instanţa decide asupra cererii din alin. (5) printr-o încheiere 
motivată, prin care fie că obligă organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa care judecă în 
fond cauza să întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, un anumit termen pentru 
accelerarea procedurii, fie că respinge cererea. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac. 
    Articolul 21. Libertatea de mărturisire împotriva sa 
    (1) Nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, 
a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei sau să-şi recunoască vinovăţia. 
    (2) Persoana căreia organul de urmărire penală îi propune să facă declaraţii demascatoare 
împotriva sa ori a rudelor apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei este în drept să 
refuze de a face asemenea declaraţii şi nu poate fi trasă la răspundere pentru aceasta. 
    Articolul 22. Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit 
                         de mai multe ori  
    (1) Nimeni nu poate fi urmărit de organele de urmărire penală, judecat sau pedepsit de instanţa 
judecătorească de mai multe ori pentru aceeaşi faptă. 
    (2) Scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale împiedică punerea repetată 
sub învinuire a aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă, cu excepţia cazurilor cînd fapte noi ori 
recent descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente au afectat hotărîrea 
respectivă. 
    (3) Hotărîrea organului de urmărire penală de scoatere a persoanei de sub urmărire penală sau 
de încetare a urmăririi penale, precum şi hotărîrea judecătorească definitivă, împiedică reluarea 
urmăririi penale, punerea sub o învinuire mai gravă sau stabilirea unei pedepse mai aspre pentru 
aceeaşi persoană pentru aceeaşi faptă, cu excepţia cazurilor cînd fapte noi ori recent descoperite 
sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente au afectat hotărîrea pronunţată. 
    Articolul 23. Asigurarea drepturilor victimei în urma infracţiunilor, 
                         abuzurilor de serviciu şi erorilor judiciare 
    (1) Legea procesuală penală asigură drepturile victimei în urma infracţiunilor sau abuzurilor 
de serviciu, precum şi ale persoanei condamnate sau arestate nelegitim ori lezate în drepturi în alt 
mod. 

    (2) Victima unei fapte care constituie componentă de infracţiune este în drept să ceară, în 
condiţiile prezentului cod, pornirea unei cauze penale, să participe la procesul penal în calitate de 
parte vătămată şi să-i fie reparate prejudiciile morale, fizice şi materiale. 
    (3) Persoana achitată sau în privinţa căreia s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori 
încetarea urmăririi penale pe temei de reabilitare are dreptul să fie repusă în drepturile personale 
pierdute, precum şi să fie despăgubită pentru prejudiciul care i-a fost cauzat. 
    Articolul 24. Principiul contradictorialităţii în procesul  
                          penal 
    (1) Urmărirea penală, apărarea şi judecarea cauzei sînt separate şi se efectuează de diferite 
organe şi persoane. 
    (2) Instanţa judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea 
acuzării sau a apărării şi nu exprimă alte interese decît interesele legii. 
    (3) Părţile participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind învestite de legea procesuală 
penală cu posibilităţi egale pentru susţinerea poziţiilor lor. Instanţa de judecată pune la baza 
sentinţei numai acele probe la cercetarea cărora părţile au avut acces în egală măsură. 
    (4) Părţile în procesul penal îşi aleg poziţia, modul şi mijloacele de susţinere a ei de sine 
stătător, fiind independente de instanţă, de alte organe ori persoane. Instanţa de judecată acordă 
ajutor oricărei părţi, la solicitarea acesteia, în condiţiile prezentului cod, pentru administrarea 
probelor necesare. 
    Articolul 25. Înfăptuirea justiţiei - atribuţie exclusivă 
                         a instanţelor judecătoreşti 
    (1) Justiţia în cauzele penale se înfăptuieşte în numele legii numai de către instanţele 
judecătoreşti. Constituirea de instanţe nelegitime este interzisă. 
    (2) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei infracţiuni, precum şi supus unei 
pedepse penale, decît în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată, adoptată în condiţiile 
prezentului cod. 
    (3) Competenţa instanţei de judecată şi limitele jurisdicţiei ei, modul de desfăşurare a 
procesului penal nu pot fi schimbate în mod arbitrar pentru anumite categorii de cauze sau 
persoane, precum şi pentru o anumită situaţie sau pentru o anumită perioadă de timp. 
    (4) Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a-i fi judecată cauza de acea instanţă şi de acel 
judecător în competenţa cărora ea este dată prin lege. 
    (5) Sentinţele şi alte hotărîri judecătoreşti în cauza penală pot fi verificate numai de către 
instanţele judecătoreşti respective în condiţiile prezentului cod. 
    (6) Sentinţele şi alte hotărîri judecătoreşti ale instanţelor nelegitime nu au putere juridică şi nu 
pot fi executate. 
    Articolul 26. Independenţa judecătorilor şi supunerea 
                         lor numai legii 
    (1) La înfăptuirea justiţiei în cauzele penale, judecătorii sînt independenţi şi se supun numai 
legii. Judecătorii judecă cauzele penale pe baza legii şi în condiţii care exclud orice presiune 
asupra lor. 
    (2) Judecătorul judecă materialele şi cauzele penale conform legii şi propriei convingeri bazate 
pe probele cercetate în procedura judiciară respectivă. 
    (3) Judecătorul nu trebuie să fie predispus să accepte concluziile date de organul de urmărire 
penală în defavoarea inculpatului sau să înceapă o judecată de la ideea preconcepută că acesta a 
comis o infracţiune ce constituie obiectul învinuirii. Sarcina prezentării probelor învinuirii îi 
revine procurorului. 



    (4) Justiţia penală se înfăptuieşte fără careva imixtiune. Judecătorul este obligat să se opună 
oricărei încercări de a exercita presiune asupra sa. Exercitarea de presiune asupra judecătorului la 
judecarea cauzelor penale cu scopul de a influenţa emiterea hotărîrii judecătoreşti atrage 
răspundere conform legii. 
    (5) Judecătorul de instrucţie este independent în relaţiile cu celelalte organe de drept şi 
instanţe judecătoreşti şi îşi exercită atribuţiile numai în temeiul legii şi în cadrul acesteia. 
    Articolul 27. Libera apreciere a probelor 
    (1) Judecătorul şi persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate 
cu propria lor convingere, formată în urma cercetării tuturor probelor administrate. 
    (2) Nici o probă nu are putere probantă dinainte stabilită. 
    Articolul 28. Oficialitatea procesului penal 
    (1) Procurorul şi organul de urmărire penală au obligaţia, în limitele competenţei lor, de a 
porni urmărirea penală în cazul în care sînt sesizate, în modul prevăzut de prezentul cod, că s-a 
săvîrşit o infracţiune şi de a efectua acţiunile necesare în vederea constatării faptei penale şi a 
persoanei vinovate. 
    (2) Instanţa de judecată efectuează acţiunile procesuale din oficiu, în limitele competenţei sale, 
în afară de cazul cînd prin lege se dispune efectuarea acestora la cererea părţilor. 


