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MODES OF BRINGING PERSONS BEFOREJUDICIAL AUTHORITIES
Ivan Anane, Assist. Prof., PhD, ”Ovidius” University ofConstanța

Abstract: The New Code of Criminal Procedure provides 2 modes of bringing persons to judicial
bodies: the attendance and retrofit mandate. Appealing a person before the criminal investigation
body or the court shall be made by written summons. The summons is individual. If a person
summoned refuses to accept the summons, the person responsible to communicate the subpoena will
display a notice on the door of the recipient, ending a record of the circumstances noted. The
summons can not be served with a minor under 14 or a disabled person of discernment. With a minor
younger than 16 years will be summoned through their parents or guardian, unless this is not possible.
The suspect or defendant has the obligation to notify within 3 days judicial body change of address
where he lives. When the summoned person can not be found, the agent displayed on the front door of
the summoned person notice. A person can be brought before the criminal investigation body or the
court on a peremptory writ, though, as previously cited, did not appear unduly and listening or her
presence is necessary, or if not proper communication possible summons and circumstances indicate
unequivocally that the person receiving the summons evade. People brought mandate remain
available only during the judicial body imposed or performance of the procedural hearing that
necessitated their presence, but no more than 8 hours, unless it was ordered their detention or arrest.
The activities during the execution of the warrant to bring is recorded in an official report.
Keywords: summons, peremptory writ, minor, proceeding, notification.

Noul Cod de procedură penală prevede 2 moduri de aducere a persoanelor în fața
organelor judiciare: citarea și mandatul de aducere.
Citarea. Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei
de judecată se face prin citaţie scrisă.
Citaţia este individuală şi trebuie să cuprindă următoarele:
a) denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată care emite
citaţia, sediul său, data emiterii şi numărul dosarului;
b) numele şi prenumele celui citat, calitatea în care este citat şi indicarea obiectului
cauzei;
c) adresa celui citat;
d) ora, ziua, luna şi anul, locul de înfăţişare, precum şi invitarea celui citat să se
prezinte la data şi locul indicate;
e) menţiunea că partea citată are dreptul la un avocat cu care să se prezinte la termenul
fixat;
f) dacă este cazul, menţiunea că, apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu
îşi alege un avocat, care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat din
oficiu;
g) menţiunea că partea citată poate, în vederea exercitării dreptului la apărare, să
consulte dosarul aflat la arhiva instanţei sau a parchetului;
h) consecinţele neprezentării în faţa organului judiciar.
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Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, încheindu-se în acest sens
un proces-verbal.
Comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin
agenţii procedurali ai organelor judiciare sau prin orice alt salariat al acestora, prin
intermediul poliţiei locale ori prin serviciul poştal sau de curierat.
Persoanele prevăzute mai sus sunt obligate să îndeplinească procedura de citare şi să
comunice dovezile de îndeplinire a acesteia înainte de termenul de citare stabilit de organul
judiciar. Dacă persoana citată refuză să primească citaţia, persoana însărcinată să comunice
citaţia va afişa pe uşa destinatarului o înştiinţare, încheind un proces-verbal cu privire la
împrejurările constatate.
Înştiinţarea trebuie să cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când afişarea a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui
înştiinţat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului
judiciar pe rolul căruia se află dosarul, cu indicarea sediului acestuia;
e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care
destinatarul este în drept să se prezinte la organul judiciar pentru a i se comunica
citaţia;
g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei
în interiorul termenului stabilit de organul judiciar, citaţia se consideră comunicată la
împlinirea acestui termen;
h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.
Dacă persoana citată, primind citaţia, refuză sau nu poate să semneze dovada de
primire, persoana însărcinată să comunice citaţia încheie despre aceasta proces-verbal.
În anumite cazuri prevăzute de lege, persoanele vătămate şi părţile civile pot fi citate
prin reprezentantul legal sau printr-o publicaţie de circulaţie naţională.
Citarea se poate realiza şi prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem
de mesagerie electronică, cu acordul persoanei citate.
Minorul cu o vârstă mai mică de 16 ani va fi citat, prin intermediul părinţilor sau al
tutorelui, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este posibil.
Organul judiciar poate comunica şi oral persoanei prezente termenul următor,
aducându-i la cunoştinţă consecinţele neprezentării. În cursul urmăririi penale, aducerea la
cunoştinţă a termenului se menţionează într-un proces-verbal, care se semnează de către
persoana astfel citată.
Citarea şi comunicarea actelor procedurale se fac în plic închis, care va purta
menţiunea Pentru justiţie. A se înmâna cu prioritate.
Citaţia transmisă suspectului sau inculpatului trebuie să cuprindă încadrarea juridică şi
denumirea infracţiunii de care este acuzat, atenţionarea că, în caz de neprezentare, poate fi
adus cu mandat de aducere.
Citaţia se semnează de cel care o emite.
441

GIDNI 2

SOCIAL SCIENCES AND MANAGEMENT

Suspectul, inculpatul, părţile în proces, precum şi alte persoane se citează la adresa
unde locuiesc, iar dacă aceasta nu este cunoscută, la adresa locului lor de muncă, prin
serviciul de personal al unităţii la care lucrează.
Suspectul sau inculpatul are obligaţia de a comunica în termen de cel mult 3 zile
organului judiciar schimbarea adresei unde locuieşte. Suspectul sau inculpatul este informat
cu privire la această obligaţie în cadrul audierii şi cu privire la consecinţele nerespectării
obligaţiei.
Suspectul sau inculpatul care a indicat, printr-o declaraţie dată în cursul procesului
penal, un alt loc pentru a fi citat este citat la locul indicat.
Suspectul sau inculpatul poate fi citat la sediul avocatului ales, dacă nu s-a prezentat
după prima citare legal îndeplinită.
Dacă nu se cunosc nici adresa unde locuieşte suspectul sau inculpatul şi nici locul său
de muncă, la sediul organului judiciar se afişează o înştiinţare care trebuie să cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui
citat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului
judiciar pe rolul căruia se află dosarul;
e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care
destinatarul este în drept să se prezinte la organul judiciar pentru a i se comunica
citaţia;
g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei
în interiorul termenului stabilit de organul judiciar, citaţia se consideră comunicată la
împlinirea acestui termen;
h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.
Bolnavii sau persoanele aflate, după caz, în spitale, aşezăminte medicale ori de
asistenţă socială se citează prin administraţia acestora.
Persoanele private de libertate se citează la locul de deţinere, prin administraţia
acestuia.
Militarii se citează la unitatea din care fac parte, prin comandantul acesteia.
Pentru persoanele care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, aflate în
cursă, citarea se face la căpitănia portului unde este înregistrată nava.
Dacă suspectul sau inculpatul locuieşte în străinătate, citarea se face, pentru primul
termen, potrivit normelor de drept internaţional penal aplicabile în relaţia cu statul solicitat, în
condiţiile legii. În absenţa unei asemenea norme sau în cazul în care instrumentul juridic
internaţional aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare recomandată. În acest caz,
avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a
acesteia ţine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare. Pentru primul termen de
judecată, suspectul sau inculpatul va fi înştiinţat prin citaţie că are obligaţia de a indica o
adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, unde
urmează să i se facă toate comunicările privind procesul. În cazul în care nu se conformează,
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comunicările i se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a
scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele care se expediază, ţinând loc de dovadă
de îndeplinire a procedurii.
Personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să
lucreze în cadrul organizaţiilor internaţionale, membrii de familie care locuiesc cu ei, cât timp
se află în străinătate, precum şi cetăţenii români aflaţi în străinătate în interes de serviciu,
inclusiv membrii de familie care îi însoţesc, se citează prin intermediul unităţilor care i-au
trimis în străinătate.
La stabilirea termenului pentru înfăţişarea suspectului sau inculpatului aflat în
străinătate se ţine seama de normele internaţionale aplicabile în relaţia cu statul pe teritoriul
căruia se afla suspectul sau inculpatul, iar în lipsa unor asemenea norme, de necesitatea ca
citaţia în vederea înfăţişării să fie primită cel mai târziu cu 30 de zile înainte de ziua stabilită
pentru înfăţişare.
Instituţiile, autorităţile publice şi alte persoane juridice se citează la sediul acestora.
Citarea prin intermediul poştei electronice sau al unui sistem de mesagerie electronică
se face la adresa electronică ori la coordonatele care au fost indicate în acest scop organului
judiciar de către persoana citată sau de către reprezentantul ei.
Citaţia se înmânează, oriunde este găsit, personal celui citat, care va semna dovada de
primire.
În cazul în care scrisoarea recomandată prin care se citează un suspect sau inculpat
care locuieşte în străinătate nu poate fi înmânată, precum şi în cazul în care statul
destinatarului nu permite citarea prin poştă, citaţia se va afişa la sediul parchetului sau al
instanţei, după caz.
Citarea se poate realiza şi prin intermediul autorităţilor competente ale statului străin
dacă:
a) adresa celui citat este necunoscută sau inexactă;
b) nu a fost posibilă trimiterea citaţiei prin intermediul poştei;
c) dacă citarea prin poştă a fost ineficientă sau necorespunzătoare.
Când citarea se face în anumite situații speciale, unităţile sunt obligate a înmâna de
îndată citaţia persoanei citate sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând
motivul pentru care nu s-a putut obţine semnătura acesteia. Dovada este predată agentului
procedural, iar acesta o înaintează organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care
a emis citaţia.
Citaţia destinată unei instituţii sau autorităţi publice ori altei persoane juridice se predă
la registratură sau funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei.
Când citarea se realizează poșta electronică sau mesageria electronică, persoana care
realizează citarea întocmeşte un proces-verbal.
Dacă persoana citată nu se află acasă, agentul înmânează citaţia soţului, unei rude sau
oricărei persoane care locuieşte cu ea ori care în mod obişnuit îi primeşte corespondenţa.
Citaţia nu poate fi înmânată unui minor sub 14 ani sau unei persoane lipsite de
discernământ.
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Dacă persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un
hotel, în lipsa persoanelor arătate mai sus, citaţia se predă administratorului, portarului ori
celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte.
Persoana care primeşte citaţia semnează dovada de primire, iar agentul, certificând
identitatea şi semnătura, încheie proces-verbal. Dacă aceasta refuză sau nu poate semna
dovada de primire, agentul afişează citaţia pe uşa locuinţei, încheind proces-verbal.
În lipsa persoanelor arătate mai sus, agentul este obligat să se intereseze când poate
găsi persoana citată pentru a-i înmâna citaţia.
Când persoana citată nu poate fi găsită, agentul afişează pe uşa locuinţei persoanei
citate o înştiinţare care trebuie să cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui
înştiinţat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului
judiciar pe rolul căruia se află dosarul, cu indicarea sediului acestuia;
e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care
destinatarul este în drept să se prezinte la organul judiciar pentru a i se comunica
citaţia;
g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei
în interiorul termenului stabilit de organul judiciar, citaţia se consideră comunicată la
împlinirea acestui termen;
h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.
În cazul când persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau
într-un hotel, dacă în citaţie nu s-a indicat apartamentul ori camera în care locuieşte, agentul
este obligat să facă investigaţii pentru a afla aceasta. Dacă investigaţiile au rămas fără rezultat,
agentul afişează citaţia pe uşa principală a clădirii, încheind proces-verbal şi făcând menţiune
despre împrejurările care au făcut imposibilă înmânarea citaţiei.
Când comunicarea citaţiei nu se poate face, deoarece imobilul nu există, este nelocuit
ori destinatarul nu mai locuieşte în imobilul respectiv, sau atunci când comunicarea nu poate
fi făcută din alte motive asemănătoare, agentul întocmeşte un proces-verbal în care
menţionează situaţiile constatate, pe care îl trimite organului judiciar care a dispus citarea.
Procesul verbal de primire a citaţiei trebuie să cuprindă:
- numărul dosarului,
- denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei care a emis citaţia,
- numele, prenumele şi calitatea persoanei citate,
- data pentru care este citată,
- data înmânării citaţiei,
- numele, prenumele, calitatea şi semnătura celui care înmânează citaţia,
- certificarea de către acesta a identităţii şi semnăturii persoanei căreia i s-a înmânat
citaţia, precum şi arătarea calităţii acesteia.
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Ori de câte ori, cu prilejul predării, afişării sau transmiterii electronice a unei citaţii se
încheie un proces-verbal, acesta va cuprinde în mod corespunzător şi menţiunile prevăzute
mai sus. În situaţia în care citarea se realizează prin intermediul poştei electronice sau prin
orice alt sistem de mesagerie electronică, la procesul-verbal se ataşează, dacă este posibil,
dovada transmiterii acesteia.
În cursul judecăţii, neregularitatea cu privire la citare este luată în considerare doar
dacă partea lipsă la termenul la care s-a produs neregularitatea o invocă la termenul următor la
care este prezentă sau legal citată, dispoziţiile privind sancţiunea nulităţii aplicându-se în mod
corespunzător.
Cu excepţia situaţiei în care prezenţa inculpatului este obligatorie, neregularitatea
privind procedura de citare a unei părţi poate fi invocată de către procuror, de către celelalte
părţi ori din oficiu numai la termenul la care ea s-a produs.
Comunicarea celorlalte acte de procedură se face potrivit dispoziţiilor prevăzute în
prezentul capitol.
În cazul persoanelor private de libertate, comunicarea celorlalte acte de procedură se
face prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare electronică disponibil la locul de
detenţie.
Mandatul de aducere. O persoană poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală
sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a
prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară, sau dacă nu a fost
posibilă comunicarea corespunzătoare a citaţiei şi împrejurările indică fără echivoc că
persoana se sustrage de la primirea citaţiei.
Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere, chiar înainte de a fi fost
chemat prin citaţie, dacă această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei.
În cursul urmăririi penale mandatul de aducere se emite de către organul de urmărire
penală, iar în cursul judecăţii de către instanţă.
În cazul în care pentru executarea mandatului de aducere este necesară pătrunderea
fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu, în cursul urmăririi penale mandatul de aducere
poate fi dispus, la cererea motivată a procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la
instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care
face parte procurorul.
Cererea formulată de procuror, în cursul urmăririi penale, trebuie să cuprindă:
a) motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute mai sus;
b) indicarea infracţiunii care constituie obiectul urmăririi penale şi numele suspectului
sau al inculpatului;
c) indicarea adresei unde se află persoana pentru care se solicită emiterea mandatului
de aducere.
Cererea prin care se solicită, în cursul urmăririi penale, emiterea unui mandat de
aducere se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor.
În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi
dispune motivat, prin încheiere definitivă, admiterea solicitării parchetului şi încuviinţarea
aducerii persoanei solicitate, emiţând de îndată mandatul de aducere.
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Mandatul de aducere emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de aducere;
d) scopul pentru care a fost emis;
e) numele persoanei care urmează a fi adusă cu mandat şi adresa unde locuieşte. În
cazul suspectului sau inculpatului, mandatul de aducere trebuie să menţioneze
infracţiunea care constituie obiectul urmăririi penale;
f) indicarea temeiului şi motivarea necesităţii emiterii mandatului de aducere;
g) menţiunea că mandatul de aducere poate fi folosit o singură dată;
h) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt satisfăcute
condiţiile prevăzute de lege, dispune, prin încheiere definitivă, respingerea cererii, ca
neîntemeiată.
Mandatul de aducere emis de organul de urmărire penală, în cursul urmăririi penale,
sau de instanţă, în cursul judecăţii, trebuie să cuprindă, în mod corespunzător, menţiunile
prevăzute mai sus.
Organul judiciar ascultă, de îndată, persoana adusă cu mandat de aducere sau, după
caz, efectuează de îndată actul care a necesitat prezenţa acesteia.
Persoanele aduse cu mandat rămân la dispoziţia organului judiciar numai pe durata
impusă de audiere sau de îndeplinirea actului procesual care a făcut necesară prezenţa lor, dar
nu mai mult de 8 ore, în afară de cazul când s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivă a
acestora.
Mandatul de aducere se execută prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare
şi organele de ordine publică. Persoana căreia i se încredinţează executarea mandatului
transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis şi îi solicită să o însoţească. În
cazul în care persoana indicată în mandat refuză să însoţească persoana care execută mandatul
sau încearcă să fugă, aceasta va fi adusă prin constrângere.
În vederea executării mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de
instanţa de judecată, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de ordine
publică pot pătrunde în locuinţa sau sediul oricărei persoane, în care există indicii că se află
cel căutat, în cazul în care acesta refuză să coopereze, împiedică executarea mandatului sau
pentru orice alt motiv temeinic justificat şi proporţional cu scopul urmărit.
Dacă persoana arătată în mandatul de aducere nu poate fi adusă din motive de boală,
cel însărcinat cu executarea mandatului constată aceasta într-un proces-verbal, care se
înaintează de îndată organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată.
Dacă cel însărcinat cu executarea mandatului de aducere nu găseşte persoana
prevăzută în mandat la adresa indicată, face cercetări şi, dacă acestea au rămas fără rezultat,
încheie un proces-verbal care va cuprinde menţiuni despre cercetările făcute. Procesul-verbal
se înaintează, de îndată, organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată.
Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul unităţii
militare sau prin poliţia militară.
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Activităţile desfăşurate cu ocazia executării mandatului de aducere sunt consemnate
într-un proces-verbal, care trebuie să cuprindă:
a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
b) locul unde este încheiat;
c) menţiuni despre activităţile desfăşurate.
În vederea realizării procedurii de citare, a comunicării actelor de procedură sau a
aducerii cu mandat la desfăşurarea procedurilor, procurorul sau instanţa au drept de acces
direct la bazele electronice de date deţinute de organele administraţiei de stat.
Organele administraţiei de stat care deţin baze electronice de date sunt obligate să
colaboreze cu procurorul sau cu instanţa de judecată în vederea asigurării accesului direct al
acestora la informaţiile existente în bazele electronice de date, în condiţiile legii.
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