
(8) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art.17 şi 
se constată că nu sunt  incidente cazurile prevăzute la art.15 lit.a) şi b), instanţa 
de judecată pronunţă încetarea procesului penal.

(9) În cazul în care în cursul urmăririi penale, a l procedurii de cameră 
preliminară sau al judecăţii, faţă de inculpat s-a luat măsura preventivă a 
controlului judiciar pe cauţiune sau s-a dispus înlocuirea unei alte măsuri 
preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune şi inculpatul 
este condamnat la pedeapsa amenzii, instanţa dispune plata acesteia din cauţiune, 
potrivit dispoziţiilor art. 217.

Art. 397. Rezolvarea acţiunii civile

(1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile.
(2) În cazul când admite acţiunea civilă, ins tanţa examinează, potrivit art.

250 - 255 necesitatea luării măsurilor asigurătorii privind reparaţiile civile, d acă 
asemenea măsuri nu au fost luate anterior.

(3) De asemenea, i ns tanţa se pronunţă  pr in hotărâre şi asupra res tituirii 
lucrurilor şi restabilirii situaţiei anterioare, potrivit dispoziţiilor art.256 şi 257.

(4) Dispoziţiile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii sunt 
executorii.

(5) În cazul în care, p otrivit dispoziţiilor  ar t.24 alin. (5) , instanţa lasă 
nesoluţionată acţiunea civilă, m ăsurile asigurătorii se menţin. Ac este măsuri 
încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei 
civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

(6) În cazul în care în cursul urmăririi penale, a l procedurii de cameră 
preliminară sau al judecăţii, faţă de inculpat s-a luat măsura preventivă a 
controlului judiciar pe cauţiune sau s-a dispus înlocuirea unei alte măsuri 
preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune şi este admisă 
acţiunea civilă, instanţa dispune plata din cauţiune a despăgubirilor acordate 
pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune, potrivit dispoziţiilor art.  217.

Art. 398. Cheltuieli judiciare

Instanţa se pronunţă prin hotărâre şi asupra cheltuielilor judiciare, potrivit 
dispoziţiilor prevăzute în art. 272 -  276.

Art. 399. Dispoziţii cu privire la măsurile preventive

(1) Instanţa are obligaţia ca, p rin hotărâre, să se pronunţe asupra 
menţinerii sau revocării ori încetării de drept a  măsurii preventive dispuse pe 
parcursul procesului penal cu privire la inculpat.

(2) În caz de renunţare la aplicarea pedepsei, d e amânare a aplicăr ii 
pedepsei, de achitare sau de încetare a procesului penal, i nstanţa dispune  
punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv.



(3) De asemenea, i nstanţa dispune punerea de îndată în libertate a 
inculpatului arestat preventiv, atunci când pronunţă:

a) o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata reţinerii şi arestării 
preventive;

b) o pedeapsă cu închisoare, cu suspendarea exec utării sub supraveghere;
c) o pedeapsă cu amenda, care nu însoţeşte pedeapsa închisorii;
d) o măsură educativă.
(3) Hotărârea pronunţată în condiţiile alin.(1) şi (2) cu privire la măsurile 

preventive este executorie.
(4) Când potrivit dispoziţiilor prevăzute în alin.(1),(2) şi(3) inculpatul este 

pus în libertate, ins tanţa comunică aceasta adminis traţiei loc ului de deţinere.
(5) Inculpatul condamnat de prima instanţă şi aflat în stare de arest 

preventiv este liberat de îndată ce durata reţinerii şi a arestării devin egale cu 
durata pedepsei pronunţate, d eşi hotărârea nu este definitivă. L iberarea se 
dispune de administraţia locului de deţinere, c ăreia i se comunică,  îndată după 
pronunţarea hotărârii, o copie de pe dispozitiv sau extras.

(6)  În caz de renunţare la aplicarea pedepsei,  de amânare a aplicăr ii 
pedepsei, achitare sau de încetare a proc esului penal, dacă în cursul urmărir ii 
penale sau al judecăţii, f aţă de inc ulpat s-a luat măsura preventivă  a controlului 
judiciar pe cauţiune, instanţa va dispune restituirea sumei depuse drept cauţiune, 
dacă nu s-a dispus plata din aceasta a despăgubirilor acordate pentru repararea 
pagubelor cauzate de infracţiune sau a amenzii, potrivit art. 396 şi 397. 

(7) Instanţa dispune confiscarea c auţiunii dacă măsura c ontrolului judic iar 
pe cauţiune a fost înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării 
preventive, pentru motivele arătate în art. 217 alin. (11) şi nu s-a dispus plata din 
cauţiune a sumelor prevăzute în alin. 217 alin. (4)  pc t.  2.

(8) Durata măsurii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa aplicată 
prin echivalarea a trei zile de arest preventiv la domiciliu cu o zi din pedeapsă.

Art. 400. Minuta

(1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, c are trebuie să 
aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii. Minuta se semnează de 
membrii completului de judecată.

(2) Întocmirea minutei este obligatorie şi în cazurile în care judecătorul 
sau instanţa dispune asupra măsurilor preventive. 

(3) Minuta se întocmeşte în două exemplare originale, d in care unul se 
ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de 
minute al instanţei.

Art. 401. Cuprinsul hotărârii



Hotărârea prin care instanţa penală soluţionează fondul cauzei trebuie să 
conţină o parte introductivă, o expunere şi dispozitivul.

Art. 402. Conţinutul părţii introductive

(1) Partea introductivă cuprinde menţiunile prevăzute în art.369 alin. (4).
(2) Când s-a redactat o încheiere de şedinţă, p otrivit dispoziţiilor din art.

369, partea introductivă se limitează numai la următoarele menţiuni: d enumirea 
instanţei care a judecat cauza, data pronunţării hotărârii, locul unde a fost 
judecată cauza, precum şi numele şi prenumele membrilor completului de 
judecată, ale procurorului şi ale grefierului, făcându-se menţiune că celelalte date 
au fost trecute în încheierea de şedinţă.

(3) În hotărârile instanţelor militare trebuie să se indice şi gradul militar al 
membrilor completului de judecată şi al procurorului. Când inculpatul este 
militar,  se menţionează şi gradul acestuia.  

Art. 403. Conţinutul expunerii

(1) Expunerea trebuie să cuprindă:
a) datele privind identitatea părţilor;
b) descrierea faptei ce face obiectul trimiterii în judecată, c u arătarea 

timpului şi locului unde a fost săvârşită, precum şi încadrarea juridică dată 
acesteia prin actul de sesizare;

c) analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea laturii 
penale a cauzei, cât şi a celor care au fost înlăturate, motivarea soluţiei cu privire 
la latura civilă a cauzei,  precum şi analiza oricăror  elemente de fapt pe care se 
sprijină soluţia dată în cauză.

d) arătarea temeiurilor de drept care justifică soluţiile date în cauză.
(2) În caz de condamnare, e xpunerea trebuie să mai cuprindă fapta sau 

fiecare faptă reţinută de instanţă în sarcina inculpatului, f orma şi gradul de 
vinovăţie, circumstanţele agravante sau atenuante,  starea de recidivă, timpul ce 
se deduce din pedeapsa pronunţată şi actele din care rezultă perioada ce urmează 
a fi dedusă.

(3) Dacă instanţa reţine în sarcina inculpatului numai o parte din faptele ce 
formează obiectul trimiterii în judecată, se va arăta în hotărâre pentru care anume 
fapte s-a pronunţat condamnarea şi pentru care încetarea procesului penal sau 
achitarea.

Art. 404. Conţinutul dispozitivului

(1) Dispozitivul trebuie să cuprindă datele prevăzute în art.105 privitoare 
la persoana inculpatului, soluţia dată de instanţă cu privire la infracţiune,  
indicându-se, în caz de condamnare, denumirea acesteia şi textul de lege în care 



se încadrează, iar în caz de achitare sau de încetare a procesului penal, cauza pe 
care se întemeiază potrivit art.15, precum şi soluţia dată cu privire la soluţionarea 
acţiunii civile.

(2) Când instanţa dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, în dispozitiv se 
face menţiune despre aplicarea avertismentului, potrivit art.81 din Codul penal.

(3) Când instanţa dispune amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea 
executării pedepsei sub supraveghere, în dispozitiv se menţionează măsurile de 
supraveghere şi obligaţiile, prevăzute în art. 85 alin.(1 ) şi (2) d in Codul penal, 
respectiv în art.93 alin.(1 )  - (3) din Codul penal, pe care trebuie să le respecte 
inculpatul.

(4) Dispozitivul trebuie să mai cuprindă, d upă caz, cele hotărâte de 
instanţă cu privire la:

a) deducerea duratei măsurii preventive privative de libertate şi a internării 
medicale, indicându-se partea din pedeapsă executată în acest mod;

b) măsurile preventive;
c) măsurile asigurătorii;
d) măsurile de siguranţă;
e) cheltuielile judiciare;
f) restituirea lucrurilor;
g) restabilirea situaţiei anterioare;
h) cauţiune;
i) rezolvarea oricărei alte probleme privind justa soluţionare a cauzei.
(5) Când instanţa pronunţă pedeapsa închisorii, î n dispozitiv se face 

menţiune că persoana condamnată este lipsită de drepturile sau, după caz, unele 
dintre drepturile prevăzute în art.65 din Codul penal, pe durata prevăzută în 
acelaşi articol.

(6) Dispozitivul trebuie să cuprindă totdeauna menţiunea că hotărârea este 
supusă apelului, cu arătarea termenului în care poate fi exercitat şi menţionarea 
datei când hotărârea a fost pronunţată şi că pronunţarea s-a făcut în şedinţă 
publică.

Art. 405. Pronunţarea hotărârii

(1) Hotărârea se pronunţă în şedinţă publică de către preşedintele 
completului de judecată, asistat de grefier.

(2) La pronunţarea hotărârii părţile nu se citează.
(3) Preşedintele completului pronunţă dispozitivul hotărârii.
(4) În caz de amânare a aplicării pedepsei sau de condamnare la pedeapsa 

închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, p reşedintele 
atrage atenţia inculpatului, respectiv celui condamnat asupra dispoziţiilor a căror 
nerespectare are ca urmare revocarea amânării aplicării pedepsei sau a 
suspendării executării pedepsei sub supraveghere. D e asemenea, preşedintele 
face cunoscute acestuia măsurile de supraveghere la care este supus şi obligaţiile 
pe care trebuie să le respecte.



(5) După pronunţare, preşedintele explică părţilor prezente că pot declara 
apel.

(6) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunţare.

Art. 406. Redactarea şi semnarea hotărârii

(1) Hotărârea se redactează de unul din judecătorii care au participat la 
soluţionarea cauzei şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier.

(2) Hotărârea redactată  trebuie să fie conformă cu cea pronunţată în 
şedinţă publică.

(3) În caz de împiedicare a vreunuia dintre membrii completului de 
judecată de a semna, hotărârea se semnează în locul acestuia de preşedintele 
completului.  Dacă şi preşedintele completului este împiedicat a semna, hotărârea 
se semnează de preşedintele instanţei.  Când împiedicarea îl priveşte pe grefier, 
hotărârea se semnează de grefierul şef. În toate cazurile se face menţiune pe 
hotărâre despre cauza care a determinat împiedicarea.

Art. 407.  Comunicarea hotărârii

(1) Hotărârea se comunică procurorului, p ărţilor , persoanei vă tămate şi 
administraţiei locului de deţinere.

 (2) Î n cazul în care instanţa a dispus amânarea aplicăr ii pedepsei sau 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, hotărârea se comunică 
serviciului de probaţiune.

(3) Dacă în cauză sunt inculpaţi arestaţi preventiv sau aflaţi în arest la 
domiciliu,  procurorului,părţilor, persoanei vătămate şi administraţiei locului de 
deţinere li se comunică, după pronunţare, o copie de pe dispozitivul hotărârii, în 
vederea exercitării dreptului de apel. După redactarea hotărârii, a c estora li se 
comunică hotărârea în întregul său.

CAPITOLUL III

APELUL

Art. 408.   Hotărârile  supuse ape lului

(1) Sentinţele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa, c u excepţia 

cazurilor când, potrivit legii,  pot fi atacate separat c u apel.
(3) Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva 

încheierilor.



Art. 409.  Persoane le  care pot face apel

(1) Pot face apel : 
a) procurorul, referitor  la latura penală  şi latura civilă;
b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura c ivilă;
c) partea civilă şi partea responsabilă civilmente, în ceea c e priveşte latura 

civilă, iar referitor la latura penală în măsura în care soluţia din această latură a 
influenţat soluţia în latura civilă; 

d) persoana vătămată, în c eea ce priveşte latura penală ;
e) martorul, e xpertul, interpretul şi avocatul, în ceea ce priveşte 

cheltuielile judiciare, indemnizaţiile cuvenite acestora şi amenzile judiciare 
aplicate;

f) orice persoană fizică ori juridică ale cărei drepturi legitime au fost 
vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un act al instanţei în ceea ce 
priveşte dispoziţiile care au provocat asemenea vătămare.

(2) Împotriva sentinţei de achitare sau de încetare a procesului penal, 
inculpatul poate declara apel şi în ceea ce priveşte temeiurile achitării sau 
încetării procesului penal;

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. ( 1)  lit. b) – f)  apelul poate fi 
declarat şi de către reprezentantul legal ori de către avocat, iar pentru inculpat şi 
de către soţul acestuia.

Art. 410.  Termenul de  declarare  a ape lului

(1) Pentru procuror, persoana vătămată şi părţi, termenul de apel este de 
10 zile, dacă legea nu dispune altfel, şi curge de la comunic area hotărârii.

(2) Termenul de apel curge de la comunicarea copiei de pe dispozitivul 
hotărârii în cazul prevăzut la art. 407 alin. (3).

(3) În cazul prevăzut de art. 409  lit. e) , apelul poate f i exercitat de îndată 
după pronunţarea încheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare, 
indemnizaţiilor şi amenzilor judiciare şi cel mai târziu în 1 0 zile de la 
pronunţarea sentinţei prin care s-a soluţionat cauza. Judecarea apelului se face 
numai după soluţionarea cauzei, afară  de cazul când procesul a fost suspendat. 

Art. 411.  Re punerea în te rme n

(1) Apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este 
considerat ca fiind făcut în termen, dacă instanţa de apel cons tată că întârzierea a 
fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare, iar cererea de apel a fost 
făcută în cel mult 10 zile de la încetarea acesteia.

(2) Până la soluţionarea repunerii în termen, i ns tanţa de apel poate 
suspenda executarea hotărârii atacate.



(3) Hotărârea este definitivă până la momentul în care instanţa de apel 
admite cererea de repunere în termen.

(4) Dispoziţiile alin. ( 1) şi (2) nu se aplică în s ituaţia redeschiderii 
procesului penal cerută de persoana condamnată în lipsă.

Art. 412.  Forma şi conţinutul apelului

(1) Apelul se declară prin cerere scrisă care trebuie să conţină următoarele:
aâ¤ÿnumărul dosarului, sentinţei sau încheierii atacate;
bâ¤ÿdenumirea instanţei care a pronunţat hotărârea atacată;
câ¤ÿmotivele de nelegalitate sau de netemeinicie invocate;
dâ¤ÿun scurt rezumat al cauzei;
 e) faptele şi împrejurările care nu au fost elucidate şi probele pe care se 

întemeiază criticile hotărârii apelate şi care urmează a fi prezentate ori solicitate 
instanţei de control la primul termen fixat pentru judecarea apelului;

f) formularea exactă a cererilor pentru îndreptarea pretinselor nelegalităţi 
ori netemeinicii ale hotărârii atacate şi reparaţia solicitată;

g) semnătura persoanei care declară apelul.
(2) Pentru persoana care nu poate să semneze, cererea va fi ates tată  de un 

grefier de la instanţa a cărei hotărâre se atacă sau de avocat.
(3) Cererea poate fi atestată şi de primarul sau secretarul Consiliului 

local ori de funcţionarul desemnat de aceştia din localitatea unde domiciliază 
apelantul.

(4) Motivele de apel, precizate în scris, se depun la instanţa de apel până 
cel mai târziu cu 3 zile înainte de primul termen de judecată, î n cazul în care 
termenul de apel curge de la data comunicării dispozitivului hotărârii.

(5) Cererea de apel nesemnată ori neatestată poate fi confirmată în 
instanţă de parte ori de reprezentantul ei la primul termen de judecată cu 
procedura legal îndeplinită.

(6) Cererea de apel se va depune într-un număr de exemplare 
corespunzător cu cel al părţilor interesate sau al reprezentanţilor acestora.

Art. 413. Instanţa la care se depune apelul

(1) Cererea de apel întocmită în condiţiile prevăzute în art. 412 se depune 
la instanţa a cărei hotărâre se atacă.

(2) Persoana care se află în stare de deţinere poate depune cererea de apel 
şi la administraţia locului de deţinere.

(3) Cererea de apel înregistrată sau atestată în condiţiile alineatului 
precedent ori procesul-verbal întocmit de administraţia locului de deţinere se 
înaintează de îndată instanţei a cărei hotărâre este atacată.



Art. 414. Renunţarea la apel

(1) După pronunţarea hotărârii şi până la expirarea termenului de declarare 
a apelului, părţile şi persoana vătămată pot renunţa în mod expres la această cale 
de atac.

(2) Asupra renunţării, c u excepţia apelului care priveşte latura civilă a 
cauzei, se poate reveni înăuntrul termenului pentru declararea apelului.

(3) Renunţarea sau revenirea asupra renunţării poate să fie făcută personal 
sau prin mandatar special.

Art. 415. Retragerea apelului

(1) Până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel, p ersoana vătămată 
şi oricare dintre părţi îşi poate retrage apelului declarat. Retragerea trebuie să fie 
făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se află în stare 
de deţinere, printr-o declaraţie atestată sau consemnată într-un proces-verbal de 
către administraţia locului de deţinere. Dec laraţia de retragere se poate face fie la 
instanţa a cărei hotărâre a fost atacată, fie la instanţa de apel.

(2) Reprezentanţii legali pot retrage apelul cu respectarea, î n ceea ce 
priveşte latura civilă, a condiţiilor prevăzute de legea civilă. Inculpatul minor nu 
poate retrage apelul declarat personal sau de reprezentantul său legal.

(3) Apelul declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic 
superior.

(4) Apelul declarat de procuror şi retras poate fi însuşit de partea în 
favoarea căreia a fost declarat.

Art. 416.  Efe ctul suspe ns iv al apelului

Apelul declarat în termen este suspensiv de executare, a tât în ceea ce 
priveşte latura penală, cât şi latura civilă,  afară de c azul când legea dispune 
altfel.

Art. 417.  Efe ctul devolutiv al apelului şi limitele sale

(1) Instanţa judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi 
la persoana la care se referă declaraţia de apel şi numai în raport cu calitatea pe 
care apelantul o are în proces.

(2) În cadrul limitelor arătate în alineatul precedent, i ns tanţa es te obligată 
ca, în afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de apelant, să examineze 
cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept.

Art. 418.  Ne agravarea situaţiei în propriul apel



(1) Instanţa de apel, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea 
pentru cel care a declarat apel.

(2) De asemenea, î n apelul declarat de procuror în favoarea unei părţi, 
instanţa de apel nu poate agrava situaţia acesteia.

Art. 419.  Efe ctul e xtensiv al apelului

Instanţa de apel examinează cauza prin extindere şi cu privire la părţile 
care nu au declarat apel sau la care acesta nu se referă, putând hotărî şi în 
privinţa lor, fără să poată crea ac estor părţi o situaţie mai grea.

Art. 420.  Judecare a apelului

â ÿ1â¤ÿJudecarea apelului se face cu citarea părţilor.

(2) Judecarea apelului nu poate avea loc decât în prezenţa inculpatului, 
când acesta se află în stare de deţinere.

(3) Participarea procurorului la judecarea apelului este obligatorie.

(4) Instanţa de apel procedează la ascultarea inculpatului, c ând aceasta 
este posibilă,  potrivit regulilor de la judec ata în fond.

(5) Instanţa de apel poate readministra probele administrate la prima 
instanţă şi poate administra probe noi, în condiţiile art. 98. 

(6) Când apelul este în stare de judecată, p reşedintele c ompletului dă 
cuvântul apelantului, apoi intimatului şi pe urmă procurorului. Dacă între 
apelurile declarate se află şi apelul procurorului, primul cuvânt îl are acesta.

(7) Procurorul şi părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi 
ivite cu ocazia dezbaterilor. Inculpatului i se acordă ultimul cuvânt. 

(8) Instanţa verifică hotărârea atacată pe baza lucrărilor şi a materialului 
din dosarul cauzei, precum şi a oricăror probe administrate în faţa instanţei de 
apel.

(9) În vederea soluţionării apelului, i nstanţa poate da o nouă apreciere 
probelor. 

(10) Instanţa se pronunţă asupra tuturor motivelor de apel invocate.

(11) La judecarea apelului se aplică regulile de la judecata în fond, î n 
măsura în care în prezentul titlu nu există dispoziţii contrare.

 ( 12) Apelul împotriva încheierilor, care potrivit legii, pot fi atacate 
separat, se judecă în camera de consiliu fără prezenţa părţilor şi a procurorului, 
care pot depune concluzii scrise, cu excepţia cazurilor în care legea dispune 
altfel,  o r i atunci când ins tanţa apreciază că  es te necesară judec ata în şedinţă 
publică.



Art. 421.   Soluţiile la judecata în apel

Instanţa, judecând apelul, pronunţă una din următoarele soluţii:
1â¸ÿrespinge apelul, menţinând hotărârea atacată :

a) dacă apelul este tardiv sau inadmisibil;

b) dacă apelul este nefondat.

2â¸ÿadmite apelul şi :
a) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi pronunţă o nouă hotărâre 

procedând potrivit regulilor referitoare la soluţionarea acţiunii penale şi a acţiunii 
civile la judecata în fond ;

b) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către 
instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată pentru motivul că judecarea cauzei la 
acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate sau care, legal citată,  a 
fost în imposibilitate de a se prezenta şi de înştiinţa instanţa despre această 
imposibilitate, i nvocată de acea parte. Rejudecarea de către instanţa a cărei 
hotărâre a fost desfiinţată se dispune şi atunci când există vreunul dintre cazurile 
de nulitate absolută, cu excepţia cazului de necompetenţă, când se dispune 
rejudecarea de către instanţa competentă.

Art. 422.  Chestiuni complementare

Instanţa, deliberând asupra apelului, face,  atunci c ând este cazul, aplicarea 
dispoziţiilor privitoare la reluarea dezbaterilor şi a celor privind rezolvarea 
acţiunii civile, măsurile asigurătorii, cheltuielile judiciare şi orice alte aspecte de 
care depinde soluţionarea completă a apelului. De asemenea, instanţa de apel 
verifică dacă s-a făcut o justă aplicare de către prima instanţă a dispoziţiilor 
privitoare la deducerea duratei reţinerii, arestării preventive şi a arestului la 
domiciliu, şi adaugă, dacă este cazul, timpul de arestare scurs după pronunţarea 
hotărârii atacate cu apel.

Art. 423.  De sfiinţarea hotărârii

(1) În caz de admitere a apelului, h otărârea atacată se desfiinţează în 
limitele dispoziţiilor privind efectul devolutiv şi extensiv al apelului.

(2) Hotărârea poate fi desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau 
persoane ori numai în ceea ce priveşte latura penală sau civilă, dacă aceasta nu 
împiedică justa soluţionare a cauzei.

(3) În caz de desfiinţare a hotărârii, instanţa de apel poate menţine măsura 
arestării preventive. 



Art. 424.  Conţinutul deciziei instanţei de ape l şi comunicarea acesteia

(1) Decizia instanţei de apel trebuie să cuprindă în partea introductivă 
menţiunile prevăzute în art. 402, iar în expunere temeiurile de fapt şi de drept 
care au dus, după caz la respingerea sau admiterea apelului, precum şi temeiurile 
care au dus la adoptarea oricăreia dintre soluţiile prevăzute în art. 421.  
Dispozitivul cuprinde soluţia dată de instanţa de apel, data pronunţării deciziei şi 
menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică.

(2) Instanţa de apel se pronunţă asupra măsurilor preventive potrivit 
dispoziţiilor referitoare la conţinutul sentinţei.

(3) În cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv sau de 
arest la domiciliu, în expunere şi dispozitiv se arată timpul care se deduce din 
pedeapsă.

(4) Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie să indice care este ultimul 
act procedural rămas valabil de la care procesul penal trebuie să-şi reia cursul, în 
caz contrar toate actele procedurale fiind desfiinţate de drept. 

(5) Decizia instanţei de apel se comunică procurorului, părţilor, persoanei 
vătămate şi administraţiei locului de deţinere.

 

Art. 425.  Limitele rejudecării

(1) Instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii instanţei de 
apel, în măsura în care s ituaţia de fapt rămâne cea avută  în vedere la soluţionarea 
apelului.

(2) Dacă hotărârea a fost desfiinţată în apelul procurorului, d eclarat în 
defavoarea inculpatului sau în apelul persoanei vătămate, instanţa care rejudecă  
poate agrava soluţia dată de prima instanţă.

(3) Când hotărârea este desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau 
persoane, ori numai în ce priveşte latura penală sau civilă, instanţa de rejudecare 
se pronunţă în limitele în care hotărârea a fost desfiinţată.

CAPITOLUL IV

Căile extraordinare de atac

SECŢIUNEA 1

Recursul în casaţie



Art.426. Scopul recursului în casaţie şi instanţa competentă

Recursul urmăreşte să supună Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecarea, 
în condiţiile legii,  a conformităţii hotărârii atac ate c u regulile de drept aplicabile.

Art.427. Hotărâri supuse recursului în casaţie

(1) Pot fi atacate cu recurs în casaţie deciziile pronunţate de curţile de 
apel, ca instanţe de apel, c u excepţia deciziilor  prin care s-a dispus rejudecarea 
cauzelor.

(2) Nu pot fi atacate cu recurs în casaţie:
a) sentinţele în privinţa cărora persoanele prevăzute în art.409 nu au 

folosit calea de atac a apelului ori când apelul a fost retras, dacă legea prevede 
această cale de atac. Persoanele prevăzute în art.409 pot declara recurs în casaţie 
împotriva deciziei pronunţate în apel, chiar dacă nu au folosit apelul, dacă prin 
decizia pronunţată în apel a fost modificată soluţia din sentinţă şi numai cu 
privire la această modificare;

b) deciziile pronunţate în apel de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
c) încheierile pronunţate în materia măsurilor preventive şi a altor măsuri 

procesuale;
d) hotărârile definitive pronunţate în materia plângerilor împotriva 

soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată, precum şi în materia 
executării pedepselor sau a reabilitării;

 (3) Procurorul nu poate exercita recurs în casaţie împotriva hotărârilor 
prin care s-a dispus achitarea inculpatului, în scopul obţinerii condamnării 
acestuia de către instanţa de recurs în casaţie.

Art.428. Termenul de declarare a recursului în casaţie

(1) Recursul în casaţie poate fi introdus de către părţi sau procuror în 
termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel. 

(2) Inculpatul care a lipsit la toate termenele de judecată în apel şi la 
pronunţarea deciziei poate declara recurs în casaţie în termen de 30 de zile de la 
data începerii executării.

Art.429. Declararea recursului în casaţie 

(1) Pot formula cerere de recurs în casaţie:
a) procurorul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă ;
b) inculpatul, î n ceea ce priveşte latura penală cât şi latura civilă,  

împotriva hotărârilor prin care s-a dispus condamnarea sa sau încetarea 
procesului penal;



c) partea civilă şi partea responsabilă civilmente în ceea ce priveşte  latura 
civilă, iar referitor la latura penală în măsura în care soluţia din această latură a 
influenţat soluţia în latura civilă. 

(2) Pentru inculpat pot formula cerere de recurs în casaţie membrii de 
familie ai acestuia şi avocatul, cu încuviinţarea scrisă a inculpatului.

(3) Până la închiderea dezbaterilor la instanţa de recurs, p ărţile şi 
procurorul îşi pot retrage recursul în casaţie declarat. Retragerea trebuie să fie 
făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se află în stare 
de deţinere, printr-o declaraţie atestată sau consemnată într-un proces-verbal de 
către conducerea locului de deţinere. Declaraţia de retragere se poate face fie la 
instanţa a cărei hotărâre a fost atacată, fie la instanţa de recurs.

(4) Reprezentanţii legali pot retrage recursul în casaţie cu respectarea, î n 
ceea ce priveşte latura civilă,  a condiţiilor prevăzute de legea c ivilă. Inculpatul 
minor nu poate retrage recursul în casaţie declarat personal sau de reprezentantul 
sau legal.

(5) Recursul în casaţie declarat de procuror poate fi retras de procurorul 
ierarhic superior.

(6) Decizia instanţei de apel, p rin care a fost respins apelul, nu poate fi 
atacată cu recurs în casaţie de persoanele care nu au exercitat calea de atac a 
apelului ori când apelul acestora a fost retras.

Art.430. Motivarea recursului în casaţie

(1) Cererea de recurs în casaţie se formulează în scris, şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, d omiciliul sau reşedinţa părţii sau, după  caz 

numele, prenumele procurorului care exercită recursul în casaţie, p recum şi 
organul judiciar din care acesta face parte. În cazul în care cererea este formulată 
de avocat sau de un membru de familie al inculpatului, cererea trebuie să 
cuprindă şi numele, prenumele şi domiciliul profesional al avocatului, respectiv 
numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa membrului de familie care 
formulează calea de atac;

b) indicarea hotărârii care se atacă;
c) indicarea  cazurilor de recurs în casaţie  pe care se întemeiază cererea şi 

motivarea acestora;
d) semnătura persoanei care exercită recursul în casaţie.
(2) Pentru persoana care nu poate să semneze, cererea va fi ates tată  de un 

grefier de la instanţa a cărei hotărâre se atacă sau de avocat.
(3) La cerere se anexează toate înscrisurile invocate în motivarea acesteia.

Art.431. Cazurile în care se poate face recurs în casaţie

(1) Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri:



1. în cursul judecăţii nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa 
după materie sau după calitatea persoanei;

2. completul stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei a fos t schimbat, 
cu încălcarea legii, pe parcursul judecăţii ori dacă hotărârea a fost pronunţată de 
alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului;

3. i nstanţa nu a fost compusă potrivit legii ori a exis tat un c az de 
incompatibilitate;

4. judec ata a avut loc  fără participarea procurorului sau a inculpatului, 
când aceasta era obligatorie, potrivit legii;

5. j udecata a avut loc în lipsa avoc atului,  când asis tenţa juridică  a 
inculpatului era obligatorie potrivit legii;

6. şedinţa de judecată  nu a fost publică, în afară de c azurile când legea 
prevede altfel;

7. judec ata în apel a avut loc  fără citarea legală a unei părţi, sau c are deşi 
legal citată a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa 
despre această imposibilitate;

8. inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de 
legea penală;

9. inc ulpatul a fost c ondamnat deşi existau probe cu privire la o cauză  de 
încetare a procesului penal;

10. în mod greşit s-a dispus  încetarea procesului penal;
11. hotărârea cuprinde motive contradictorii ori motive străine de natura 

cauzei sau există o contradicţie între considerentele şi dispozitivul hotătârii;
12.instanţa nu a procedat la ascultarea inculpatului prezent, d acă 

ascultarea era posibilă;
13. ins tanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti;
14. nu s-a constatat graţierea sau, în mod greşit, s-a constatat că pedeapsa 

aplicată inculpatului a fost graţiată;
15. s-au aplicat pedepse în alte limite dec ât cele prevăzute de lege;
16. ins tanţa şi-a întemeiat hotărârea pe probe pentru care a fos t aplicată 

sancţiunea excluderii sau în mod greşit s- a aplic at sanc ţiunea excluderii cu 
privire la probe legal administrate;

17. ins tanţa nu s-a pronunţat asupra unuia sau mai multor motive de apel.
(2) Cazurile prevăzute în alin.(1) pot constitui temei al casării hotărârii 

doar dacă nu au fost invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului 
ori dacă, deşi au fost invocate, au fost respinse sau instanţa a omis să se pronunţe 
asupra lor.

(3) În cazul în care cererea de recurs în casaţie a fost respinsă, partea sau 
procurorul care a declarat recursul în casaţie nu mai poate formula o nouă cerere 
împotriva aceleiaşi hotărâri, indiferent de motivul invocat.

Art.432. Procedura de comunicare



(1) Cererea de recurs în casaţie, î mpreună cu însc risurile anexate, se 
depune într-un număr suficient de exemplare la instanţa a cărei hotărâre se atacă, 
pentru a fi comunicată celorlalte părţi sau procurorului.

(2) Cererea de recurs în casaţie împreună cu înscrisurile anexate se poate 
depune de către persoana aflată în stare de deţinere şi la administraţia locului de 
deţinere, care le înaintează de îndată la instanţa a cărei hotărâre de atacă.

(3) Preşedintele instanţei a cărei hotărâre se atacă, ori judecătorul delegat 
de către acesta, v a proceda la efectuarea comunicărilor  prevăzute de alin.(1) 
către procuror şi părţi, cu menţiunea că se pot depune concluziile scrise în 
termen de 10 zile de la primirea comunicărilor, la aceeaşi instanţă.

(4) Nedepunerea de către părţi şi procuror de concluzii scrise nu împiedică 
judecarea recursului în casaţie.

(5) În termen de 5  zile de la depunerea c oncluziilor sc rise sau de la 
expirarea termenului de depunere a acestora, preşedintele instanţei sau 
judecătorul delegat de către acesta, va înainta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
cererea formulată, împreună cu înscrisurile anexate, dovezile de comunicare 
efectuate, precum şi concluziile scrise depuse în dosarul cauzei.

(6) În cazul în care nu este îndeplinită procedura de comunicare prevăzută 
în alin. (3) şi (5) , ori dacă ac easta nu este completă,  magis tratul asis tent de la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnat cu verificarea îndeplinirii procedurii 
de comunicare şi de întocmire a raportului referitor la cererea de recurs în 
casaţie, restituie c auza instanţei a cărei hotărâre se atacă în vederea îndeplinir ii 
acesteia.

Art.433. Admiterea în principiu

(1) Admisibilitatea cererii de recurs în casaţie se examinează în camera de 
consiliu, după depunerea raportului magistratului asistent şi atunci când 
procedura de comunicare este legal îndeplinită.

 (2) Dacă cererea de recurs în casaţie nu es te făcută în termenul prevăzut 
de lege sau dacă nu s- au respec tat dispoziţiile art.427, 430 şi 4 31,  ori dacă 
cererea este vădit nefondată, instanţa respinge, prin încheiere,  cererea de recurs 
în casaţie, după  c az, ca tardivă, inadmisibilă,  sau nefondată , cu indicarea expresă 
a condiţiilor încălcate.

(3) Dacă cererea de recurs în casaţie a fost retrasă instanţa ia act de 
retragere, prin încheiere.

(4) În cazul în care instanţa constată că cererea îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 427 -  431, dispune prin încheiere admiterea în principiu a cererii 
de  recurs în casaţie şi trimite cauza în vederea judecării recursului în casaţie.

Art.434. Suspendarea executării



(1) Instanţa care admite în principiu  cererea de recurs în casaţie sau 
completul care judecă  recursul în casaţie  poate suspenda motivat, în tot sau în 
parte, executarea hotărârii, putând impune respectarea de către condamnat a 
uneia dintre obligaţiile prevăzute de art.214 alin. (1) şi (2) .

2) În cazul în care persoana condamnată nu respectă obligaţiile impuse 
prin încheiere, completul care va judeca recursul, din oficiu sau la cererea 
procurorului poate dispune revocarea măsurii suspendării şi reluarea executării 
pedepsei.

(3) Aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor de suspendare a executării 
hotărârii se face prin instanţa de executare.

Art. 435. Efectul devolutiv şi limitele sale

(1) Instanţa judecă recursul în casaţie numai cu privire la persoana care l-a 
declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de recurs în casaţie şi numai în 
raport cu calitatea pe care recurentul o are în proces.

(2) Instanţa de recurs examinează cauza numai în limitele motivelor de 
casare prevăzute în art.431 invoc ate în cererea de recurs  în casaţie.

Art. 436. Efectul extensiv şi limitele sale

(1) Instanţa examinează cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu 
au declarat recurs în casaţie sau la care acesta nu se referă, putând hotărî şi în 
privinţa lor, fără să poată crea acestor părţi o situaţie mai grea.

(2) Procurorul, chiar  după expirarea termenului de recurs în c asaţie, poate 
cere extinderea recursului declarat de el în termen şi faţă de alte persoane decât 
acelea la care s-a referit, fără a se putea crea aces tora o s ituaţie mai grea.

Art. 437.  Ne agravarea situaţiei în propriul recurs în casaţie

(1) Instanţa, soluţionând cauza, nu poate crea o s ituaţie mai grea pentru cel 
care a declarat recursul în casaţie.

(2) În recursul în casaţie declarat de procuror în favoarea unei părţi, 
instanţa de recurs nu poate agrava situaţia acesteia.

Art. 438. Prezenţa părţilor şi a procurorului

(1) Judecarea recursului în casaţie admis în principiu se face cu citarea 
părţilor, asistate de avocaţi aleşi sau desemnaţi din oficiu.

 ( 2) P articiparea procurorului la judecarea recursului în casaţie este 
obligatorie.

Art. 439. Judecarea recursului în casaţie



(1) Preşedintele completului dă cuvântul recurentului, a poi intimatului şi 
la final procurorului. Dacă între recursurile în casaţie dec larate se află  şi recursul 
procurorului, primul cuvânt îl are acesta.

(2) Procurorul şi părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi 
ivite cu ocazia dezbaterilor.

Art. 440. Verificarea hotărârii

(1) Instanţa, j udecând recursul în casaţie, verif ică legalitatea hotărârii 
atacate. 

(2) Instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor cazurilor de recurs 
în casaţie invocate prin cerere de procuror sau de părţi.

Art. 441. Soluţiile la judecata recursului în casaţie

(1) Instanţa, judecând recursul în c asaţie, pronunţă una din următoarele 
soluţii:

1. respinge recursul în c asaţie,  menţinând hotărârea atacată , dacă recursul 
în casaţie este nefondat.

2. admite recursul în casaţie, c asând hotărârea atac ată şi :
a) achită pe inculpat sau dispune încetarea procesului penal, o ri înlă tură 

greşita aplicare a legii;
b) dispune rejudecarea de către instanţa de apel sau de instanţa competentă 

material sau după calitatea persoanei, dacă sunt incidente celelate cazuri de 
casare prevăzute de art. 431.

(2) Dacă recursul în casaţie vizează greşita soluţionare a laturii civile, 
instanţa după admiterea recursului înlătură nelegalitatea constatată sau dispune 
rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost casată în condiţiile alin.(1) 
pct.2 lit.b) .

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. a)  instanţa de recurs  în c asaţie 
desfiinţează şi hotărârea primei instanţe, dacă se constată aceleaşi încălcări de 
lege ca în decizia recurată.

 
 (4) În cazul în care condamnatul se găseşte în cursul executării pedepsei, 

instanţa, admiţând recursul în casaţie şi pronunţând casarea cu trimitere, dispune 
asupra stării de libertate a acestuia, putând lua o măsură  preventivă. 

Art. 442. Desfiinţarea hotărârii şi conţinutul deciziei

(1) În caz de admitere a recursului în casaţie, hotărârea atacată  se casează 
în limitele prevăzute de art.435 şi 436.

(2) Hotărârea poate fi desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau 
persoane, ori numai în ce priveşte latura penală sau civilă, d acă ac easta nu 
împiedică justa soluţionare a cauzei.



(3) Decizia instanţei de recurs în casaţie trebuie să cuprindă, î n partea 
introductivă, menţiunile prevăzute în art.402, iar în expunere, temeiurile de drept 
care au dus la respingerea sau admiterea recursului în casaţie. D ispozitivul 
trebuie să cuprindă soluţia pronunţată de instanţa de recurs în casaţie, data 
pronunţării deciziei şi menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică.

(4) Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie să indice care este ultimul 
act procedural rămas valabil de la care procesul penal trebuie să-şi reia cursul, în 
caz contrar toate actele procedurale fiind desfiinţate de drept. 

Art. 443. Limitele judecării

(1) Instanţa de rejudecare trebuie să se conformeze hotărârii instanţei de 
recurs în casaţie, în măsura în care situaţia de fapt rămâne cea avută în vedere la 
admiterea recursului în casaţie.

(2) Când hotărârea este desfiinţată numai cu privire la unele fapte sau 
persoane, instanţa  se pronunţă în limitele în care hotărârea a fost casată.

Art. 444. Procedura de rejudecare

Rejudecarea cauzei după casarea hotărârii atacate se desfăşoară potrivit 
dispoziţiilor cuprinse în Partea specială, Titlul III,  Capitolul II sau III,  care se 
aplică în mod corespunzător. 

SECŢIUNEA a 2-a

Revizuirea

Art. 445. Hotărârile supuse revizuirii

(1) Hotărârile judecătoreşti definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire 
la latura penală cât şi cu privire la latura civilă.

(2) Când o hotărâre priveşte mai multe infracţiuni sau mai multe persoane, 
revizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre făptuitori.

Art. 446. Cazurile de revizuire

(1) Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive, c u privire la latura 
penală, poate fi cerută când:

a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la 
soluţionarea cauzei,  şi care singure sau prin coroborare cu alte probe dovedesc 
netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză;

b) hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declaraţia unui 
martor, opinia unui expert sau pe situaţiile învederate de un interpret, care au 
săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, 
influenţând astfel soluţia pronunţată;



c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a 
fost declarat fals în cursul judecăţii sau după pronunţarea hotărârii, împrejurare 
care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;

d) un membru al completului de judecată, p rocurorul ori persoana care a 
efectuat acte de urmărire penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei 
revizuire se cere, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;

e) când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot 
concilia;

f) hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată 
neconstituţională după ce hotărârea a devenit definitivă, în situaţia în care 
consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot 
fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.

(2) Revizuirea hotărârilor judecătoreşti penale definitive, c u privire la 
latura civilă, p oate fi cerută numai în faţa ins tanţei civile, potr ivit  Codului de 
procedură civilă. 

(3) Cazurile prevăzute la lit.a) şi f) pot fi invocate ca motive de revizuire, 
numai în favoarea persoanei condamnate.

(4) Cazul prevăzut la lit.a) constituie motiv de revizuire daca pe baza 
faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de 
condamnare ori de încetare a procesului penal, iar în cazurile prevăzute la lit.b), 
c) d), şi f) constituie motive de revizuire, dacă au dus la pronunţarea unei 
hotărâri nelegale sau netemeinice.

(5) În cazul prevăzut la lit.e) toate hotărârile care nu se pot concilia sunt 
supuse revizuirii.

Art. 447. Dovedirea unor cazuri de revizuire

(1) Situaţiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute în art.446 alin. 
1 lit.b), c) şi d)  se dovedesc prin hotărâre judecă torească definitivă prin care 
instanţa s-a pronunţat asupra fondului cauzei constatând existenţa falsului sau 
existenţa faptelor şi săvârşirea  lor de respectivele persoane.

(2) În cazurile în care dovada nu poate fi făcută potrivit alin.(1) datorită 
existenţei unei cauze care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii 
penale, proba cazurilor de revizuire prevăzute în art.446 alin. 1 lit.b), c) şi d) se 
poate face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă.

Art. 448. Persoanele care pot cere revizuirea

(1) Pot cere revizuirea:
a) Părţile din proces, în limitele calităţii lor procesuale;
b) un membru de familie al condamnatului, chiar şi după moartea acestuia, 

numai dacă  cererea este formulată în favoarea condamnatului.
(2) Procurorul poate din oficiu cere  revizuirea laturii penale a hotărârii.



Art. 449. Cererea de revizuire

(1) Cererea de revizuire se adresează instanţei care a judecat cauza în 
prima instanţă.

(2) Cererea se formulează în scris şi trebuie motivată, cu arătarea cazului 
de revizuire pe care se întemeiază şi a mijloacelor de probă în dovedirea 
acestuia.

(3) La cerere se vor alătura copii de pe înscrisurile de care cel ce a 
formulat cererea de revizuire înţelege a se folosi în proces, c ertificate pentru 
conformitate cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, 
ele se vor alătura în traducere efectuată de un traducător autorizat.

(4) În cazul în care cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în alin.(2) 
şi (3) ins tanţa pune în vedere c elui ce a formulat cererea să o completeze până la 
primul termen de judecată sau după caz, într-un termen stabilit de instanţă, sub 
sancţiunea prevăzută în art.453 alin.(3).

Art. 450. Termenul de introducere a cererii

(1) Cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând, 
chiar după ce pedeapsa a fost executată sau considerată executată ori după 
moartea condamnatului, cu excepţia cazului prevăzut în art.446 alin.(1) lit.f) 
când cererea de revizuire poate fi formulată în termen de 1 a n de la data 
publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.

(2) Cererea de revizuire în defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a 
celui faţă de care s-a încetat procesul penal, se poate face în termen de 3  luni, 
care curge:

a) în cazurile prevăzute la art.446 alin.(1) lit.b), c )  şi d) când nu sunt 
constatate prin hotărâre definitivă pronunţată de instanţa penală, de la data când 
faptele sau împrejurările au fost cunoscute de persoana care face cererea sau de 
la data când aceasta a luat cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea 
infracţiunii nu se poate face printr-o hotărâre penală , dar nu mai târziu de trei ani 
de la data producerii acestora;

b) în cazurile prevăzute în art.446 alin.(1) lit.b), c ) şi d), dacă sunt 
constatate prin hotărâre definitivă pronunţată de instanţa penală, de la data când 
hotărârea a fost cunoscută de persoana care face cererea, dar  nu mai târziu de un 
an de la data rămânerii definitive a hotărârii penale.

c) în cazul prevăzut în art.446  a lin. (1) lit. e) de la data când hotărârile ce 
nu se conciliază au fost cunoscute de persoana care face cererea.

(3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică şi în cazul când procurorul se sesizează 
din oficiu.



(4) Revizuirea în defavoarea inculpatului nu se poate face când a 
intervenit o cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau 
continuarea procesului penal.

Art. 451. Instanţa competentă

Competentă să judece cererea de revizuire este instanţa care a judecat 
cauza în prima instanţă. Când temeiul cererii de revizuire constă în existenţa 
unor hotărâri ce nu se pot concilia, competenţa se determină potrivit dispoziţiilor 
art.43.

Art. 452. Măsuri premergătoare

(1) La primirea cererii de revizuire, p reşedintele instanţei fixează  termen 
de judecată pentru examinarea cererii de revizuire, în vederea admiterii în 
principiu, dispunând ataşarea dosarului cauzei şi citarea părţilor interesate.

(2) Când persoana în favoarea sau defavoarea căreia s-a cerut revizuirea se 
află în stare de deţinere, chiar într-o altă cauză, p reşedintele dispune 
încunoştinţarea acestei persoane despre termen şi ia măsuri pentru desemnarea 
unui avocat din oficiu.

(3) Persoana privată de liberate este adusă la judecată.

Art. 453. Admiterea în principiu

(1) Instanţa, ascultând concluziile procurorului şi ale părţilor,  examinează 
dacă:

a) cererea a fost formulată în termen şi de o persoană dintre cele prevăzute 
de art.448;

b) cererea a fost întocmită cu respectarea prevederilor art.449 alin.(2) - (3);
c) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor 

penale;
d) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea nu 

au fost prezentate într-o cerere anterioară de revizuire care a fost judecată 
definitiv;

e) faptele şi mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea 
conduc, în mod evident, la stabilirea existenţei unor temeiuri legale ce permit 
revizuirea;

f) persoana care a formulat cererea s-a conformat cerinţelor instanţei 
dispuse potrivit art.449 alin.(4).

(2) În cazul în care instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute în alin.(1) dispune prin încheiere admiterea în principiu a cererii de 
revizuire.

(3) În cazul în care instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute 
în alin. (1),  dispune prin sentinţă , respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibilă.



(4) Când cererea de revizuire a fost făcută pentru un condamnat decedat, 
sau când condamnatul care a făcut cererea ori în favoarea căruia s-a făcut 
revizuirea a decedat după introducerea cererii, prin derogare de la dispoziţiile art.
15 alin.(1)  lit.e) procedura de revizuire îşi va urma c ursul,  iar în cazul rejudecării 
cauzei, după admiterea în principiu, i nstanţa va hotăr î potrivit dispoziţiilor din 
art.15 care se aplică în mod corespunzător.

(5) Încheierea prin care este admisă în principiu cererea de revizuire este 
supusă căii de atac odată cu fondul. Sentinţa prin care este respinsă cererea de 
revizuire, după analiza admisibilităţii în principiu, este supusă aceleiaşi căi de 
atac ca şi hotărârea la care se referă revizuirea.

Art. 454. Măsurile care pot fi luate odată cu sau ulterior admiterii în 
principiu

(1) Odată cu admiterea în principiu a cererii de revizuire sau ulterior 
acesteia, instanţa poate suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hotărârii 
supuse revizuirii, şi poate dispune respectarea de către condamnat a uneia dintre 
obligaţiile prevăzute de art.214 alin.(1) şi (2) .

(2) Împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea hotărârii supuse 
revizuirii, prevăzute în alin. (1) procurorul sau persoana interesată poate formula 
contestaţie în termen de 24 de ore de la de la pronunţare pentru c ei prezenţi şi de 
la comunicare pentru cei lipsă. Contes taţia formulată de procuror este suspensivă 
de executare. Dispoziţiile art. 591 alin.  (2) – (5) se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul în care persoana condamnată nu respectă obligaţiile stabilite 
prin încheiere, i nstanţa din oficiu sau la cererea procurorului poate dispune 
revocarea măsurii suspendării şi reluarea executării pedepsei.

(4) În cazul admiterii în principiu a cererii de revizuire pentru existenţa 
unor hotărâri ce nu se pot concilia, cauzele în care aceste hotărâri au fost 
pronunţate se reunesc în vederea rejudecării.

Art. 455.  Re judecarea

(1) Rejudecarea cauzei după admiterea în principiu a cererii de revizuire 
se face potrivit regulilor de procedura privind judecarea în prima instanţă.

(2) Instanţa, dacă  găseşte necesar, administrează din nou probele care au 
fost efectuate în cursul primei judecăţi.

(3) În cazul în care instanţa constată că situaţia de fapt nu poate fi stabilită  
în mod nemijlocit sau aceasta nu s-ar putea face decât cu mare întârziere, 
dispune efectuarea cercetărilor necesare  de către procuror.

(4) Cercetarea efectuată de procuror direct sau prin intermediul organelor 
de poliţie, nu poate depăşi 3 luni.

(5) După efectuarea cercetărilor, p rocurorul înaintează întregul material 
instanţei competente.



(6) Persoanele prevăzute în art.446 alin.(1) lit.b) şi d) nu pot fi ascultate ca 
martori în cauza supusă revizuirii, d acă dovada acestor cazuri de revizuire s-a 
făcut prin hotărâre judecătorească.

Art. 456. Soluţiile după rejudecare

(1) Dacă se constată că cererea de revizuire este întemeiată instanţa 
anulează hotărârea în măsura în care a fost admisă revizuirea sau hotărârile care 
nu se pot concilia şi pronunţă o nouă hotărâre potrivit dispoziţiilor art.395 - 399, 
care se aplică în mod corespunzător.

(2) Instanţa rejudecă cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au 
formulat cerere de revizuire, putând hotărî şi în privinţa lor, fără să le poată crea 
acestora o situaţie mai grea.

(3) Instanţa ia măsuri pentru restabilirea situaţiei anterioare dispunând, 
dacă este cazul, restituirea amenzii plătite şi a bunurilor confiscate, a cheltuielilor 
judiciare pe care cel în favoarea căruia s-a admis revizuirea nu era ţinut să le 
suporte sau alte asemenea măsuri. 

(4) Dacă instanţa constată ca cererea de revizuire este neîntemeiată, o  
respinge şi dispune  obligarea revizuientului la plata cheltuielilor judiciare către 
stat precum şi reluarea executării pedepsei, în cazul în care aceasta a fost 
suspendată.

Art. 457. Calea de atac

Sentinţa prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de revizuire, d upă 
rejudecarea cauzei, este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea la care se 
referă revizuirea.

Art. 458. Efectele respingerii cererii de revizuire

 Î n cazul respingerii cererii de revizuire ca inadmisibilă sau ca 
neîntemeiată, nu va putea fi formulată o nouă cerere pentru aceleaşi motive.

Art. 459. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului

(1) Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor 
fundamentale sau a dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a soluţionării 
amiabile a litigiului între stat şi reclamanţi, p ot f i supuse revizuir ii,  dacă vreuna 
dintre consecinţele grave ale încălcării Convenţiei europene pentru apărarea 
drepturilor omului şi a Protocoalelor adiţionale la aceasta continuă să se producă 
şi nu poate fi remediată decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.

(2) Pot cere revizuirea:



a) persoana al cărei drept a fost încălcat;
b) membrii de familie ai condamnatului, c hiar şi după moartea 

acestuia, numai dacă cererea este formulată în favoarea condamnatului;
c) procurorul.
(3) Cererea de revizuire se introduce la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

care judecă cererea în complet de 9 judecători.
(4) Cererea de revizuire se poate face cel mai târziu în termen de un an de 

la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii definitive 
pronunţate de Curtea Europeană a  Drepturilor Omului.

(5) După sesizare, i nstanţa poate dispune, din oficiu, la propunerea 
procurorului sau la cererea părţii,  suspendarea executăr ii hotărârii atacate. 
Dispoziţiile art.454 alin.(1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) La judecarea cererii de revizuire, p ărţile se citează. Partea aflată în 

stare de deţinere  este adusă la judecată.
(8) Atunci când părţile sunt prezente la judecarea cererii de revizuire, 

instanţa ascultă şi concluziile acestora.
(9) Instanţa examinează cererea în baza actelor dosarului şi se pronunţă 

prin decizie.
(10) Ins tanţa respinge cererea în c azul în care cons tată că este tardivă, 

inadmisibilă sau nefondată.
(11) Atunci când ins tanţa c onstată că c ererea es te fondată:
a) desfiinţează, în parte, hotărârea atacată sub aspec tul dreptului încălcat 

şi, rejudecând cauza,  cu aplicarea dispoziţiilor din Titlul III, Capitolul IV, 
Secţiunea 1, înlătură consecinţele încălcării dreptului;

b) desfiinţează hotărârea şi, c ând es te necesară administrarea de probe,  
dispune rejudecarea de către instanţa în fata căreia s-a produs încălcarea 
dreptului, aplicându-se dispoziţiile din Titlul III, Capitolul IV Secţiunea 1.

(12) D ecizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Jus tiţie nu este 
supusă niciunei căi de atac.

SECŢIUNEA a 3-a

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei 
condamnate

Art. 460. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa 
persoanei condamnate

(1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate 
solicita redeschiderea procesului penal în termen de şase luni din ziua în care a 
luat cunoştinţă că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa, dacă  între timp nu 
s-a împlinit termenul de prescripţie al răspunderii penale.

(2) Este considerat persoană judecată în lipsă, inculpatul care:
a) nu a avut cunoştinţă de proces;



b) deşi a avut cunoştinţă de proces în orice mod a lipsit în mod justificat 
de la judecarea cauzei; 

(3) Procesul penal în care o persoană judecată în lipsă a fost condamnată 
se redeschide, c u respectarea c ondiţiilor prevăzute în alin.  (1) şi (2), şi în cazul în 
care un stat străin a dispus extrădarea sau predarea condamnatului în baza 
mandatului european de arestare şi condamnatul a formulat cerere de 
redeschidere a procesului în termen de 6 luni de la predarea sa către autorităţile 
române.

(4) Procesul penal nu poate fi redeschis în cazul în care persoana 
condamnată a solicitat să fie judecată în lipsă.

Art. 461. Cererea de redeschidere a procesului penal

(1) Cererea de redeschidere a procesului penal poate fi formulată de către 
persoana judecată în lipsă, şi se adresează ins tanţei care a judecat cauza în lipsă, 
fie în primă instanţă, fie în apel.

(2) Când persoana judecată în lipsă este privată de libertate, cererea poate 
fi depusă la administraţia locului de deţinere, care o va trimite de îndată instanţei 
competente.

(3) Cererea se formulează în scris şi trebuie motivată cu privire la 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 460.

(4) Cererea poate fi însoţită de copii de pe înscrisurile de care persoana 
judecată în lipsă înţelege a se folosi în proces, certificate pentru conformitate cu 
originalul. C ând înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele vor fi însoţite 
de traducere, efectuată de un traducător autorizat.

(5) În cazul în care cererea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în alin.(3)  
şi (4) ins tanţa pune în vedere c elui ce a formulat cererea să o completeze până la 
primul termen de judecată sau după caz, într-un termen scurt, stabilit de instanţă.

 
Art. 462.  Măsuri premergătoare

(1) La primirea cererii de redeschidere a procesului penal, p reşedintele 
instanţei fixează un termen pentru examinarea admisibilităţii în principiu, 
dispunând ataşarea dosarului cauzei precum şi citarea părţilor interesate.

(2) Când persoana care a solicitat redeschiderea procesului penal este 
privată de libertate, chiar într-o altă cauză, preşedintele dispune încunoştinţarea 
acesteia despre termen şi ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.

(3) Persoana privată de libertate este adusă la judecată.

Art. 463. Admiterea în principiu

(1) Instanţa, ascultând concluziile procurorului şi ale părţilor,  examinează 
dacă:



a) cererea a fost formulată în termen şi de către o persoană dintre cele 
prevăzute în art.460;

b) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal;
c) motivele în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-

o cerere anterioară de redeschidere a procesului penal, c are a fos t judecată 
definitiv.

(2) De asemenea, i ns tanţa supune dezbaterii necesitatea luăr ii faţă de 
persoana ce a formulat cererea de redeschidere a vreuneia dintre măsurile 
preventive prevăzute de art.201 alin.(4) lit. b) - e) , în cazul admiterii în princ ipiu 
a cererii.

(3) Dacă instanţa constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute în alin.(1) 
dispune prin încheiere admiterea în principiu a cererii de redeschidere a 
procesului penal.

(4) Dacă instanţa constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în art.460, 
dispune, prin sentinţă,  respingerea cererii de redeschidere a proc esului penal.

(5) Încheierea prin care este admisă în principiu cererea de redeschidere a 
procesului penal poate fi atacată odată cu fondul. 

(6) Hotărârea prin care este respinsă cererea de redeschidere a procesului 
penal, este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea pronunţată în lipsa 
persoanei condamnate.

(7) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal 
atrage desfiinţarea de drept a hotărârii pronunţate în lipsa persoanei condamnate. 

(8) Instanţa redeschide procesul penal prin extindere şi cu privire la părţile 
care nu au formulat cerere, putând hotărî şi în privinţa lor,  fără să le poată crea 
acestora o situaţie mai grea.

(9) Odată cu admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului 
penal, instanţa, din oficiu sau la cererea procurorului, poate dispune luarea faţă 
de inculpat a uneia dintre măsurile preventive prevăzute în art.201 alin.(4) lit.b) - 
e). Dispoziţiile titlului V al Părţii generale se aplică în mod corespunzător.

Art. 464. Rejudecarea cauzei

(1) Rejudecarea cauzei se face potrivit regulilor de procedură aplicabile 
etapei  procesuale pentru care s-a dispus redeschiderea procesului penal.

(2) În cazul în care rejudecarea cauzei se face de către prima instanţă ,  
aceasta ia măsuri pentru comunicarea către inculpat a rechizitoriului.

Capitolul VI

Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare

Secţiunea 1

Recursul în interesul legii



Art. 465.  Ce rerea de recurs în interesul legii

(1) Recursul în interesul legii este calea extraordinară de atac prin care se 
asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii penale şi de procedură penală pe 
întreg teritoriul ţării.

(2) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, din oficiu ori la cererea ministrului justiţiei,  sau c olegiul de conducere al 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a l curţilor  de apel ori al parchetelor de pe 
lângă curţile de apel poate să ceară Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se 
pronunţe asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele 
judecătoreşti.

(3) Cererea trebuie să cuprindă soluţiile diferite date problemei de drept şi 
motivarea acestora, j urisprudenţa Curţii Constituţionale,  a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului sau, după caz, a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, 
opiniile exprimate în doctrină, r elevante în domeniu, precum şi soluţia ce se 
propune a fi pronunţată în recursul în interesul legii.

(4) Cererea de recurs în interesul legii trebuie să fie însoţită, s ub 
sancţiunea respingerii ca inadmisibilă, de copii ale hotărârilor judecătoreşti 
definitive din care rezultă că problemele de drept care formează obiectul 
judecăţii au fost soluţionate în mod diferit de instanţele judecătoreşti.

Art. 466.  Condiţii de admisibilitate
Recursul în interesul legii es te admisibil  numai dacă  se fac e dovada că 

problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost soluţionate în mod 
diferit prin hotărâri judecătoreşti definitive, care se anexează cererii.

Art. 467.  Judecare a re cursului în interesul legii

(1) Recursul în interesul legii se judecă de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie.

(2) La primirea cererii, p reşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus tiţie 
desemnează trei judecători, din cadrul Secţiei penale a instanţei, pentru a întocmi 
un raport asupra recursului în interesul legii.

(3) În vederea întocmirii raportului, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, la solicitarea judecătorilor desemnaţi cu întocmirea raportului, poate 
solicita unor specialişti recunoscuţi opinia scrisă asupra problemelor de drept 
soluţionate diferit.

(4) Raportul cuprinde soluţiile diferite date problemei de drept şi 
motivarea pe care acestea se fundamentează, jurisprudenţa relevantă a Curţii 
Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului sau,  după caz, a Curţii 
de Justiţie a Comunităţilor Europene, opiniile exprimate în doctrină, relevante în 
domeniu, precum şi opinia specialiştilor consultaţi. Totodată, judecătorii 
raportori întocmesc şi motivează proiectul soluţiei ce se propune a fi dată 
recursului în interesul legii.



(5) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie fixează termenul de 
judecată. Şedinţa Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se 
convoacă de preşedintele instanţei, cu cel puţin 20 de zile înainte de desfăşurarea 
acesteia. Odată cu convocarea, fiecare judecător primeşte o copie a raportului şi 
a proiectului soluţiei propuse.

(6) La şedinţă participă toţi judecătorii în funcţie ai instanţei, cu excepţia 
celor care din motive obiective nu pot participa. Şedinţa are loc în prezenţa a cel 
puţin 2/3 din numărul judecătorilor în funcţie.

(7) Recursul în interesul legii se susţine în faţa Secţiilor Unite ale Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau procurorul desemnat de acesta, d e că tre 
judecătorul desemnat de colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, respectiv al curţii de apel sau de către procurorul desemnat de colegiul 
de conducere parchetului de pe lângă curtea de apel.

(8) Recursul în interesul legii se judecă în cel mult 3  luni de la data 
sesizării instanţei, iar soluţia se adoptă cu votul majorităţii judecătorilor prezenţi. 
Abţinerea de la vot este interzisă.

Art. 468.  Conţinutul hotărârii şi efectele ei

(1) Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se pronunţă asupra 
cererii de recurs în interesul legii prin decizie.

(2) Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra 
hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele 
procese.

(3) Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare 
şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru 
instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, P artea I.

Secţiunea a 2-a
Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei 

hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept

Art. 469.  Obiectul ses izării
Dacă, în cursul judecăţii,  un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului,  învestit cu soluţionarea cauzei în 
ultimă instanţă, constatând că o problemă de drept de care depinde soluţionarea 
cauzei respective a fost dezlegată diferit în practica instanţelor, va putea solicita 
secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre 
prealabilă prin care să dea rezolvare problemei de drept cu care a fost sesizată.

Art. 470.  Proce dura de  judecată



(1) Sesizarea secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face, din 
oficiu sau la cererea părţilor, după dezbateri contradictorii şi dacă sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute la art.  469, prin încheiere, care nu es te supusă 
nici unei căi de atac. Cererea părţilor trebuie să fie însoţită sub sancţiunea 
respingerii ca inadmisibilă de prezentarea dezlegărilor diferite în practica 
instenţelor a problemei de drept sesizate.

(2) Prin aceeaşi încheiere se poate suspenda judecarea cauzei până la 
pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea problemei de drept. În cazul în 
care inculpatul se află în arest la domiciliu sau este arestat preventiv, se aplică în 
mod corespunzător prevederile art. 207 pe toată durata suspendării.

(3) La primirea sesizării, p reşedintele secţiei va desemna un judecător, 
pentru a întocmi un raport asupra problemei de drept supuse judecăţii. 
Dispoziţiile art.  467 alin.  (3)-(6) se aplică  în mod corespunză tor.

(4) Raportul va fi comunicat părţilor, care,  în termen de cel mult 15 zile de 
la comunicare, pot depune, în scris , prin avocat, concluzii  pr ivind problema de 
drept supusă judecăţii.

(5) Sesizarea se judecă fără citarea părţilor în cel mult trei luni de la data 
învestirii secţiei, iar soluţia se adoptă cu jumătate plus unu din numărul 
judecătorilor prezenţi. Nu se admit abţineri de la vot. 

Art. 471.  Conţinutul şi efectele hotărârii
(1) Asupra sesizării secţia se pronunţă prin decizie, n umai cu privire la 

problema de drept supusă dezlegării.
(2) Dispoziţiile art. 468 alin. (3)  se aplică  în mod corespunzător .
(3) Dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie pentru instanţe, 

inclusiv în cauza în legătură cu care s-a ridicat problema de drept, de la data 
publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

TITLUL IV

PROCEDURI SPECIALE

CAPITOLUL I

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 472. Titularii acordului de recunoaştere  a vinovăţiei şi limitele 
acestuia

(1) În cursul urmăririi penale, d upă punerea în mişcare a acţiunii penale, 
inculpatul şi procurorul pot încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

(2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat atât de către 
procuror, cât şi de către inculpat.



(3) Limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabilesc 
prin avizul prealabil şi scris al procurorului ierarhic superior.

(4) Dacă acţiunea penală s-a pus în mişcare faţă de mai mulţi inculpaţi, se 
poate încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei distinct cu fiecare dintre 
aceştia.

(5) Inculpaţii minori nu pot încheia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei .

Art. 473.  Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţie i 

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii 
faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea 
penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a 
acesteia. 

Art. 474.  Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire 
la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de 
cel mult 5 ani.

(2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, d in 
probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru 
care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului.

(3) Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă 
prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a 
limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii. 

(4) După încheierea acordului, p rocurorul şi inculpatul nu pot reveni 
asupra acestuia.

Art. 475.  Forma acordului de re cunoaştere a vinovăţiei 

â ÿ1â¤ÿAcordul de recunoaştere a vinovăţiei  se încheie în formă scrisă.
(2) În situaţia în care se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei 

procurorul nu mai întocmeşte rechizitoriu.  

Art. 476.  Conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde:
a) data şi locul înc heierii;
b)  numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;
c ) date privitoare la persoana inc ulpatului, prevăzute în ar t.105 alin.(1);
d)  descrierea faptei c e formează obiectul acordului;
e) încadrarea juridică  a faptei şi pedeapsa prevăzută  de lege;
f) probele şi mijloacele de probă;



g) dec laraţia expresă a inc ulpatului recunoaştere comiterea faptei şi acceptă 
încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

h)  cererile procurorului;
i) semnăturile procurorului şi ale inculpatului.

Art. 477.  Ses izarea instanţe i  cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei

(1) După încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei procurorul 
sesizează instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond şi trimite 
acesteia  acordul de recunoaştere a vinovăţiei,  însoţit de dosarul de urmăr ire 
penală.

(2) În situaţia în care se încheie acordul numai cu privire la unele dintre 
fapte sau numai cu privire la unii dintre inculpaţi, iar pentru celelalte fapte sau 
inculpaţi se dispune trimiterea în judecată,  sesizarea ins tanţei se face separat. 
Procurorul înaintează instanţei numai actele de urmărire penală care se referă la 
faptele şi persoanele care au făcut obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei 

 (3) În cazul în care sunt incidente dispoziţiile art.  22 alin. ( 1) procurorul 
înaintează instanţei acordul de recunoaştere a vinovăţiei însoţit de tranzacţie sau 
de acordul de mediere.

Art. 478.  Proce dura în faţa instanţei 

Instanţa se pronunţă asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei prin 
sentinţă, în urma unei proceduri necontradictorii, în şedinţă publică, după 
ascultarea procurorului, a inculpatului şi avocatului acestuia, precum şi a părţii 
civile, dacă este prezentă.

Art. 479.  Soluţiile instanţei

 (1)  Instanţa,  analizând acordul, pronunţă una din următoarele 
soluţii:

(a) admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi dispune condamnarea 
inculpatului la o pedeapsă ce nu poate fi mai mare decât cea solicitată de 
procuror, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 474 – 476 c u privire la 
toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului. 

(b) respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi trimite dosarul 
procurorului în vederea continuării urmăririi penale, dacă nu sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute în art. 474 - 476.

(2)  Instanţa poate admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei numai cu 
privire la unii dintre inculpaţi. 

 (3)  În situaţia prevăzută în alin.(1)  lit. b) ,  instanţa se pronunţă din oficiu 
cu privire la starea de arest a inculpaţilor.



Art. 480.  Soluţionarea acţiunii civile

(1) În cazul în care între părţi s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere 
cu privire la acţiunea civilă, instanţa ia act de aceasta prin sentinţă.

(2) În celelalte cazuri instanţa dispune disjungerea acţiunii civile şi 
trimiterea ei la instanţa competentă potrivit legii civile. 

Art. 481.  Cuprinsul se ntinţei 

Sentinţa cuprinde în mod obligatoriu:
a) menţiunile din art. 369 alin.(4), 403 şi art. 404;
b)  fapta pentru care s -a încheiat ac ordul de rec unoaştere a vinovăţiei  şi 

încadrarea juridică a acesteia.

Art. 482.  Cale a de atac

(1) Sentinţa pronunţată potrivit art. 479 poate f i atacată  cu apel în termen 
de 10 zile de la de la comunicare. (2) Dispoziţiile art.  474 alin. (3)  sunt aplicabile 
şi în calea de atac a apelului.

CAPITOLUL II

Proce dura privind tragerea la răspundere penală a persoane i juridice

Art. 483.  Dispoziţii generale

(1) În cazul infracţiunilor săvârşite de persoanele juridice prevăzute în art. 
136 alin.(1) din Codul penal în realizarea obiectului de activitate sau în interesul 
ori în numele persoanei juridice, dispoziţiile Codului de procedură penală se 
aplică în mod corespunzător, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul 
capitol.

(2) Sunt aplicabile în procedura privind tragerea la răspundere penală a 
persoanei juridice şi dispoziţiile procedurii de cameră preliminară, care se aplică 
în mod corespunzător.

Art. 484.  Obiectul acţiunii penale

Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspunderea penală a persoanelor 
juridice care au săvârşit infracţiuni.

Art. 485.  Re prezentarea persoane i juridice



(1) Persoana juridică este reprezentată la îndeplinirea actelor procesuale şi 
procedurale de reprezentantul său legal.

(2) Dacă pentru aceeaşi faptă sau pentru fapte conexe s-a pus în mişcare 
acţiunea penală şi împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice,  ac esta 
îşi numeşte un mandatar pentru a o reprezenta.

(3) În cazul prevăzut la alin.(2), d acă  persoana juridică  nu şi-a numit un 
mandatar, acesta este desemnat de judecătorul de drepturi şi libertăţi din rândul 
practicienilor în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii. Practicienilor în insolvenţă 
desemnaţi potrivit alin.(3) li se aplică, în mod corespunzător,  dispoziţiile art. 273 
alin. (1),  (2) şi (4) -  (6) .

Art. 486.  Locul de citare a persoanei juridice

 Persoana juridică  se c itează la sediul ac esteia.  Dacă sediul este fictiv ori 
persoana juridică nu mai funcţionează la sediul declarat, iar noul sediu nu este 
cunoscut, citaţia se afişează la sediul  organului judiciar, potrivit fazei procesuale 
în care se află cauza.

Art. 487.  Măsuri preve ntive

(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, î n cursul urmăririi penale, la 
propunerea procurorului, poate dispune, dacă există motive temeinice care 
justifică  suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută 
de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, 
una sau mai multe din următoarele măsuri:

 a ) suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, 
începută anterior sau în cursul urmăririi penale;

 b ) suspendarea fuziunii, a divizăr ii sau a reducerii capitalului social al 
persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale;

c ) interzic erea unor operaţiuni patrimoniale, s usceptibile de a antrena 
diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice ;

 d)  interzicerea încheierii anumitor  ac te juridice, stabilite de organul judiciar;
 e)  interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost 

comisă infracţiunea.
(2) În vederea asigurării respectării măsurilor prevăzute în alin.(1) lit.a) - 

e), judecătorul de drepturi şi libertăţi poate obliga persoana juridică la depunerea 
unei cauţiuni constând într-o sumă de bani care nu poate fi mai mică de 10.000 
lei. Cauţiunea se restituie la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare 
pronunţată în cauză, dacă persoana juridică a respectat măsura sau măsurile 
preventive, precum şi în cazul în care,  prin hotărâre definitivă, s-a dispus 
achitarea persoanei juridice.

(3) Cauţiunea nu se restituie în cazul nerespectării de către persoana 
juridică a măsurii sau măsurilor preventive luate, făcându-se venit la bugetul 
statului la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în cauză.



(4) Măsurile preventive prevăzute în alin.(1) pot fi dispuse pe o perioadă 
de cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungir ii,  dacă se menţin temeiurile care 
au determinat luarea acestora, fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.

(5) Măsurile preventive se dispun de judecătorul de drepturi şi libertăţi 
prin încheiere motivată dată în camera de consiliu, cu citarea persoanei juridice.

(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima 

instanţă se poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la 
instanţa ierarhic superioară de către persoana juridică şi procuror, în termen de 
24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi şi de la comunicare,  pentru 
persoana juridică lipsă.

(8) Persoana juridică poate face contestaţie numai împotriva încheierii prin 
care judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus luarea uneia sau mai multor 
măsuri preventive. Procurorul poate face contestaţie numai împotriva încheierii 
prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins propunerea de luare a uneia 
sau mai multor măsuri preventive.

(9) Măsurile preventive se revocă la cererea procurorului sau persoanei 
juridice, numai când se constată că nu mai există temeiurile care au justificat 
luarea sau menţinerea acestora. Dispoziţiile alin.(5)-(7) se aplică în mod 
corespunzător.

(10) Î mpotriva reprezentantului persoanei juridice sau a mandatarului 
acesteia pot fi luate măsurile prevăzute de art. 266 şi art. 283 alin.(2), iar faţă de 
practicianul de insolvenţă, măsura prevăzută de art. 283 alin.(2)  .

(11) L uarea măsurilor  preventive nu împiedică luarea măsurilor 
asiguratorii conform art. 250-257.

Art. 488.  Măsurile asigurătorii

 F aţă  de persoana juridică se pot lua, la cererea procurorului, măsuri 
asigurătorii în vederea confiscării speciale, reparării pagubei, produse prin 
infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii.

Art. 489.  Proce dura de  informare

(1) Procurorul, î n cursul urmărir ii penale, comunică organului c are a 
autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana 
juridică punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a persoanei 
juridice, la data dispunerii acestor măsuri, în vederea efectuării menţiunilor 
corespunzătoare.

(2) Organele prevăzute în alin.(1) sunt obligate să comunice organului 
judiciar, în termen de 2 4 de ore de la data înregis trării, în copie c ertif ic ată, orice 
menţiune înregistrată de acestea cu privire la persoana juridică.



(3) Persoana juridică este obligată să comunice organului judiciar, î n 
termen de 24 de ore, intenţia de fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare, 
lichidare sau reducere a capitalului social.

(4) Dispoziţiile alin.(1) şi ( 2) se aplică  în mod corespunză tor şi în cazul 
luării măsurilor preventive faţă de persoana juridică.

(5) După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa 
amenzii, i nstanţa de executare comunică  o copie de pe dispozitivul hotărârii 
organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a 
înregistrat persoana juridică, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare.

(6) Neîndeplinirea, d e îndată sau până la împlinirea termenelor prevăzute, 
a obligaţiilor prevăzute în alin.(2 )-(4) cons tituie abatere judiciară şi se 
sancţionează cu amenda judiciară prevăzută în art. 283 alin.(4).

 A rt. 490.  Interzicerea fuziunii, a d ivizării, a reducerii capitalului 
social, a dizolvării sau lichidării

 După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a persoanei juridice 
şi până la executarea pedepselor aplicate, nu se poate iniţia fuziunea, divizarea, 
dizolvarea, lichidarea sau reducerea capitalului social al acesteia.

 Art. 491. Punerea în executare a pedepsei amenzii

(1) Persoana juridică condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să 
depună recipisa de plată integrală a amenzii la instanţa de executare, în termen 
de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

(2) Când persoana juridică condamnată se găseşte în imposibilitatea de a 
achita integral amenda în termenul prevăzut în alin.(1), instanţa de executare, l a 
cererea persoanei juridice, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe cel mult un 
an, în rate lunare.

(3) În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a amenzii în termenul arătat 
în alin. (1) sau de neplată  a unei rate potrivit eşalonării,  instanţa de executare 
comunică un extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea sau 
eşalonarea amenzii organelor competente,  în vederea executăr ii aces teia potr ivit 
procedurii de executare silită a creanţelor fiscale.

 Art. 492.  Pune rea în executare a pe depsei compleme ntare a dizolvării 
persoanei juridice

(1) O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a 
aplicat pedeapsa dizolvării persoanei juridice se comunică, l a data rămânerii 
definitive, i nstanţei civile competente,  c are deschide procedura de lichidare şi 
desemnează lichidatorul din rândul practicienilor în insolvenţă autorizaţi potrivit 
legii. Remunerarea lichidatorului se face din averea persoanei juridice sau, î n 
cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit potrivit legii.



(2) Copia dispozitivului hotărârii de condamnare se comunică, l a data 
rămânerii definitive, organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi 
organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare.

 A rt. 493. Punerea în executare a pedepse i complementare a 
suspendării activităţii persoanei juridice

 O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat 
pedeapsa suspendării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice 
se comunică, la data rămânerii definitive,  organului c are a autorizat înfiinţarea 
persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua 
măsurile necesare.

 Art. 494.  Pune rea în executare a pedepsei complementare a închiderii 
unor puncte de lucru a persoanei juridice

 O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat 
persoanei juridice pedeapsa închiderii unor puncte de lucru se comunică, la data 
rămânerii definitive, organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi 
organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare.

 A rt. 495. Punerea în executare a pedepse i complementare a 
interzicerii persoanei juridice de a participa la procedurile de achiziţii 
publice

(1) O copie de pe dispozitivul hotărârii prin care s-a aplicat persoanei 
juridice pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice se 
comunică, la data rămânerii definitive:

 a )  Oficiului registrului comerţului,  în vederea efectuării formalităţilor de 
publicitate în registrul comerţului;

 b)  Minis terului Justiţiei,  în vederea efectuării formalităţilor  de publicitate în 
registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

 c )  oricărei autorităţi care ţine evidenţa persoanelor juridice,  în vederea 
efectuării formalităţilor de publicitate.

(2) O copie de pe dispozitivul hotărârii de condamnare prin care s-a 
aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de 
achiziţii publice se comunică, l a data rămânerii definitive, organului care a 
autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana 
juridică, pentru a lua măsurile necesare.

 Art. 496. Punere a în executare a pedepsei compleme ntare a afişării 
sau publicării hotărârii de condamnare



(1) Un extras al hotărârii de condamnare care priveşte aplicarea pedepsei 
complementare se comunică, l a data rămânerii definitive,  persoanei juridice 
condamnate, pentru a-l afişa în forma, locul şi pentru perioada stabilite de 
instanţa de judecată.

(2) Un extras al hotărârii de condamnare care priveşte aplicarea pedepsei 
complementare se comunică, l a data rămânerii definitive,  persoanei juridice 
condamnate, pentru a publica hotărârea în forma stabilită de instanţă, pe 
cheltuială proprie, prin intermediul presei scrise sau audio-vizuale ori prin alte 
mijloace de comunicare audio-vizuale, desemnate de instanţă.

(3) Persoana juridică condamnată înaintează instanţei de executare dovada 
începerii executării afişării sau,  după  caz, dovada exec utării publicării hotărârii 
de condamnare, în termen de 30 de zile de la c omunicarea hotărârii, d ar  nu mai 
târziu de 10 zile de la începerea executării ori, după caz, de la executarea 
pedepsei principale.

(4) O copie de pe hotărârea de condamnare, în întregime, sau un extras al 
acesteia se comunică, la data rămânerii definitive, organului care a autorizat 
înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică, 
pentru a lua măsurile necesare.

 A rt. 497.  Supravegherea executării pedepse lor compleme ntare 
aplicate persoanelor juridice

(1) În caz de neexecutare cu rea credinţă a pedepselor complementare 
aplicate persoanei juridice, i ns tanţa de executare aplică dispoziţiile ar t. 140 alin.
(2) sau, după c az, ar t. 141 alin. (2) ori (3) din Codul penal.

(2) Sesizarea instanţei se face din oficiu, d e către judecă torul delegat al 
instanţei de executare ori de către organele cărora li s-a comunicat hotărârea 
definitivă de condamnare a persoanei juridice, potrivit art. 493 - 496.

(3) Persoana juridică este citată la judecată.
(4) Participarea procurorului este obligatorie.
(5) După concluziile procurorului şi ascultarea persoanei juridice 

condamnate, instanţa se pronunţă prin sentinţă.

CAPITOLUL III

Procedura în cauzele cu infractori minori



 Art. 498. Dispoziţii generale

 U rmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori, precum şi 
punerea în executare a hotărârilor privitoare la aceştia se fac potrivit procedurii 
obişnuite, cu completările şi derogările din prezentul capitol şi din Secţiunea a 8-
a a Capitolului I din Titlul V al Părţii generale.

 Art. 499. Pe rsoanele chemate la organul de urmărire pe nală

(1) Când suspectul sau inculpatul este un minor care nu a împlinit 1 6 ani, 
la orice ascultare sau confruntare a minorului, organul de urmărire penală citează 
părinţii acestuia, ori după caz, pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori 
supravegherea căreia se află temporar minorul, serviciul de probaţiune de pe 
lângă tribunalul în circumscripţia căruia se află instanţa căreia i- ar reveni 
competenţa să judece cauza în primă instanţă precum şi direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţie a copilului din localitatea unde se desfăşoară 
audierea.

(2) Când suspectul sau inculpatul este un minor care a împlinit 1 6 ani, 
citarea persoanelor prevăzute în alin.(1 ) se dispune numai dacă organul de 
urmărire penală consideră necesar.

(3) Neprezentarea persoanelor legal citate la ascultarea sau confruntarea 
minorului nu împiedică efectuarea acestor acte.

Art. 500.Referatul de  evaluare a minorului

(1) În cauzele cu inculpaţi minori, o rganele de urmărire penală pot să 
solicite, atunci când consideră necesar, efectuarea referatului de evaluare de către 
serviciul de probaţiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială 
îşi are locuinţa minorul, potrivit legii. 

(2) În cauzele cu inculpaţi minori, i ns tanţa de judecată are obligaţia să 
dispună efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaţiune de pe 
lângă tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are locuinţa minorul, potrivit legii. 
În situaţia în care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitată în cursul 
urmăririi penale, p otrivit dispoziţiilor alin.(1 ), dispunerea referatului de că tre 
instanţă este facultativă. 

(3) Referatul de evaluare are rolul de a furniza organului judiciar date 
privind persoana minorului din perspectivă psiho-comportamentală. 

 (4) R eferatul de evaluare se realizează în conformitate cu s tructura şi 
conţinutul prevăzute de legislaţia specială ce reglementează activitatea serviciilor 
de probaţiune.

 (5) Prin referatul de evaluare, serviciul de probaţiune solicitat poate face 
propuneri motivate cu privire la măsurile educative ce pot fi luate faţă de minor.



 Art. 501. Compunerea instanţe i

(1) Cauzele în care inculpatul este minor se judecă potrivit regulilor de 
competenţă obişnuite, de că tre judecători anume desemnaţi potrivit legii.

(2) Instanţa compusă potrivit dispoziţiilor alin.(1) rămâne competentă să 
judece potrivit dispoziţiilor procedurale speciale privitoare la minori,  c hiar dacă 
între timp inculpatul a împlinit vârsta de 18 ani.

(3) Inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor este 
judecat potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, dacă la data 
sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani. 

 Art. 502. Pe rsoane che mate la judecare a minorilor

(1) La judecarea cauzei se citează serviciul de probaţiune, p ăr inţii 
minorului, sau după caz, tutorele, c uratorul ori persoana în îngrijirea sau 
supravegherea căreia se află temporar minorul. 

(2) Persoanele arătate în alin.(1) au dreptul şi îndatorirea să dea lămuriri, 
să formuleze cereri şi să prezinte propuneri în privinţa măsurilor ce ar urma să fie 
luate.

(3) Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică judecarea cauzei .

 Art. 503. Desfăşurarea judecăţii

(1) Cauzele cu inculpaţi minori se judecă de urgenţă şi cu precădere.
(2) Şedinţa de judecată este nepublică. C u încuviinţarea ins tanţei, la 

desfăşurarea judecăţii pot asista, în afară de persoanele arătate în art. 502, şi alte 
persoane.

(3) Când inculpatul este minor cu vârsta mai mică de 16 ani, instanţa, dacă 
apreciază că administrarea anumitor probe poate avea o influenţă negativă 
asupra sa, poate dispune îndepărtarea lui din şedinţă.  Î n aceleaşi c ondiţii pot fi 
îndepărtate temporar din sala de judecată şi părinţii sau persoanele cu drept de 
reprezentare.  

(4) La rechemarea în sală a persoanelor prevăzute la alin. (3)  preşedintele 
completului le aduce la cunoştinţă actele esenţiale efectuate în lipsa lor.

(5) Ascultarea minorului va avea loc o singură dată iar reascultarea sa va fi 
admisă de judecător doar în cazuri temeinic justificate.

Art. 504.  Inculpaţi minori cu majori

(1) Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori 
şi alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea, judecata are loc potrivit 
dispoziţiilor art. 501 alin. (1) şi după procedura obişnuită .



(2) Cu privire la inculpaţii minori din aceste cauze, s e aplică dispoziţiile 
referitoare la procedura în cauzele cu infractori minori.

 Art. 505.  Pune rea în executare a măsurilor educative  neprivative  de 
libertate

În cazul în care s-a luat faţă de minor vreuna din măsurile educative 
neprivative de libertate, d upă rămânerea definitivă  a hotărârii se fixează un  
termen pentru când se dispune aducerea minorului şi chemarea reprezentantului 
serviciului de probaţiune pentru punerea în executare a măsurii luate. 

 Art. 506. Prelungire a sau înlocuirea măsurilor educative neprivative 
de libertate

(1) Prelungirea măsurii educative neprivative de libertate în cazul în care 
minorul nu respectă, cu rea-credinţă, condiţiile de executare şi obligaţiile impuse 
se dispune de instanţa care a pronunţat această măsură.

(2) Înlocuirea măsurii luată iniţial cu o altă măsură educativă neprivativă 
de libertate mai severă ori înlocuirea măsurii luată iniţial cu o măsură educativă 
privativă de libertate pentru vreuna din cauzele prevăzute în art. 124 din Codul 
penal, se dispune de instanţa care a pronunţat această măsură.

 Art. 507. Punerea în executare a inte rnării într-un centru educativ

(1) În cazul în care s-a luat faţă de minor măsura educativă a internării 
într-un centru educativ, punerea în exec utare se fac e prin trimiterea unei c opii de 
pe hotărâre organului de poliţie de la locul unde se află minorul, după rămânerea 
definitivă a hotărârii.

(2) Organul de poliţie ia măsuri pentru internarea minorului.
(3) Cu ocazia punerii în executare a măsurii educative a internării într-un 

centru educativ, organul de poliţie poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa 
unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane juridice 
fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.

(4) Dacă minorul faţă de care s-a luat măsura educativă a internării într-un 
centru educativ nu este găsit, organul de poliţie constată aceasta printr-un proces-
verbal şi sesizează de îndată organele competente pentru darea în urmărire 
precum şi pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei.  Un 
exemplar al procesului- verbal se înaintează centrului educativ în care se va face 
internarea.

(5) Copia de pe hotărâre se predă cu ocazia executării măsurii, c entrului 
educativ în care minorul este internat.

(6) Conducătorul centrului educativ comunică de îndată instanţei care a 
dispus măsura, despre efectuarea internării.



Art. 508.  Pune rea în e xecutare a internării într-un centru de detenţie

(1) Măsura educativă a internării minorului într-un centru de detenţie se 
pune în executare prin trimiterea unei copii a hotărârii definitive prin care s- a 
luat această măsură organului de poliţie de la locul unde se află minorul, când 
acesta este liber, ori comandantului locului de deţinere când acesta este arestat 
preventiv.

(2) Odată cu punerea în executare a măsurii educative a internării 
minorului într-un centru de detenţie,  judecătorul delegat va emite şi ordinul prin 
care interzice minorului să părăsească ţara. Dispoziţiile privind întocmirea şi 
conţinutul ordinului în cazul punerii în executare a pedepsei închisorii se aplică 
în mod corespunzător.

(3) Dacă executarea măsurii revine organului de poliţie, d ispoziţiile art. 
507 alin.(2), (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

(4) Copia de pe hotărâre se predă cu ocazia executării măsurii, centrului de 
detenţie în care minorul este internat.

(5) Conducătorul centrului de detenţie comunică de îndată instanţei care a 
dispus măsura, despre efectuarea internării.

 A rt. 509.  Schimbări privind măsura e ducativă a internării într-un 
centru educativ

(1) Menţinerea măsurii internării minorului într-un centru educativ, 
prelungirea ori înlocuirea acesteia cu internarea într-un centru de detenţie în 
cazurile prevăzute de art. 125 alin.(3) din Codul penal se dispune de instanţa 
căreia îi revine competenţa să judece noua infracţiune sau infracţiunea 
concurentă săvârşită anterior.

(2) Înlocuirea internării minorului cu măsura educativă a asistării zilnice, 
liberarea din centrul educativ la împlinirea vârstei de 1 8 ani se dispun,  potrivit 
dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de către instanţa în a cărei 
circumscripţie teritorială se află centrul educativ, corespunzătoare în grad 
instanţei de executare. Revenirea asupra înlocuirii sau liberării în cazul în care 
acesta nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de executare a măsurii educative ori 
obligaţiile impuse, se dispun din oficiu sau la sesizarea serviciului de probaţiune, 
de instanţa care a judecat cauza în primă instanţă.

(3) În cazul prevăzut de art. 125 alin. (7) din Codul penal revenirea asupra 
înlocuirii se dispune de instanţa căreia îi revine competenţa să judece noua 
infracţiune săvârşită de minor.

 A rt. 510.  Schimbări privind măsura e ducativă a internării într-un 
centru de detenţie

(1) Prelungirea măsurii internării minorului în centrul de detenţie în 
cazurile prevăzute de art. 126 alin. (3) din Codul penal se dispune de instanţa 



căreia îi revine competenţa să judece noua infracţiune sau infracţiunea 
concurentă săvârşită anterior.

(2) Înlocuirea internării minorului cu măsura educativă a asistării zilnice, 
liberarea din centrul de detenţie la împlinirea vârstei de 18 ani se dispun, p otrivit 
dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de instanţa în a cărei 
circumscripţie teritorială se află centrul de detenţie, c orespunzătoare în grad 
instanţei de executare. Revenirea asupra înlocuirii sau liberării în cazul în care 
acesta nu respectă cu rea-credinţă condiţiile de executare a măsurii educative ori 
obligaţiile impuse, se dispune din oficiu sau la sesizarea serviciului de 
probaţiune, de instanţa care a judecat în primă instanţă pe minor.

(3) În cazul prevăzut de art. 126 alin. (7) din Codul penal revenirea asupra 
înlocuirii şi prelungirea duratei internării se dispune de instanţa căreia îi revine 
competenţa să judece noua infracţiune săvârşită de minor.

 Art. 511. Schimbarea regimului de e xecutare

În cazurile prevăzute de art. 1 27 din Codul penal continuarea executării 
măsurii educative privative de libertate într-un penitenciar de către persoana 
internată care a împlinit vârsta de 18 ani se poate dispune potrivit dispoziţiilor 
legii privind executarea pedepselor, de instanţa în a cărei circumscripţie 
teritorială se află centrul educativ sau centrul de detenţie, c orespunzătoare în 
grad instanţei de executare. 

Art. 512. Amânarea sau întreruperea executării măsurilor privative 
de libertate

 Executarea măsurii educative a internării într-un centru educativ sau a 
măsurii educative a internării într-un centru de detenţie, poate fi amânată sau 
întreruptă în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

 Art. 513 .Dispoziţii privind apelul

 Dispoziţiile referitoare la judec ata în primă ins tanţă în cauzele privitoare 
la infracţiuni săvârşite de minori se aplică în mod corespunzător şi la judecata în 
apel.

CAPITOLUL IV

Procedura dării în urmărire



Art. 514.  Darea în urmărire

(1) Darea în urmărire se solicită şi se dispune pentru identificarea, 
căutarea, localizarea şi pr inderea unei persoane în scopul aducerii ac esteia în faţa 
organelor judiciare ori punerii în executare a anumitor hotărâri judecătoreşti.

(2) Darea în urmărire se solicită şi se dispune în următoarele cazuri:
a) nu s-a putut executa un mandat de arestare preventivă, u n mandat de 

executare a unei pedepse privative de libertate, o măsură educativă privativă de 
libertate, măsura internării medicale sau măsura expulzării, întruc ât persoana faţă 
de care s-a luat una dintre aceste măsuri nu a fost găsită;

b)  persoana a evadat din starea legală de reţinere sau deţinere ori a fugit dintr-
un centru educativ, centru de detenţie sau din unitatea în care executa măsura 
internării medicale;

c ) în vederea depistării unei persoane urmărite internaţional despre care există 
date că se află în România.

(3) Darea în urmărire se solicită de:
a) organul de poliţie care a cons tatat imposibilitatea executării măsurii 

prevăzute la alin.(2) lit.a);
b)  administraţia locului de deţinere, c entrul educativ sau unitatea medicală 

prevăzută în alin.(2) lit.b);
c ) organul judiciar competent potrivit legii speciale, î n c azul prevăzut în alin.

(2) lit.c) ;
(4) Darea în urmărire se dispune prin ordin de Inspectoratul General al 

Poliţiei Române.
(5) Ordinul de dare în urmărire se comunică în cel mai scurt timp 

organelor competente să elibereze paşaportul,  care au obligaţia să refuze 
eliberarea paşaportului sau, după caz, să ridice provizoriu paşaportul pe durata 
măsurii, precum şi organelor de frontieră pentru darea în consemn.

(6) De asemenea, ordinul de dare în urmărire se comunică în copie:
a) c elui în faţa căruia urmează să f ie adusă persoana urmărită în momentul 

prinderii;
b)  organului judiciar  c ompetent care supraveghează activitatea de urmăr ire a 

persoanei date în urmărire.

Art. 515.  Urmărire a

(1) Ordinul de dare în urmărire se pune în executare de îndată de către 
structurile competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor care vor 
desfăşura, la nivel naţional, activităţi de identificare,  căutare, loc alizare şi 
prindere a persoanei urmărire.

(2) Instituţiile publice sunt obligate să sprijine, î n c ondiţiile legii şi 
conform competenţelor legale, organele de poliţie care efectuează urmărirea unei 
persoane date în urmărire.



(3) Activitatea de urmărire a unei persoane arestate preventiv, d esfăşurată 
de organele de poliţie, este supravegheată de procurori anume desemnaţi din 
cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie se află 
sediul instanţei competente care a soluţionat în fond propunerea de arestare 
preventivă. Când mandatul de arestare preventivă a fost emis într-o cauză de 
competenţa parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
supravegherea activităţii de urmărire revine procurorului care efectuează sau a 
efectuat urmărirea penală în cauză.

(4) În celelalte cazuri activitatea de urmărire a persoanelor date în 
urmărire este supravegheată de procurori anume desemnaţi din cadrul 
parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui circumscripţie se află sediul 
instanţei de executare ori al altei instanţe competente potrivit legii speciale.

Art. 516.  Activităţi ce pot fi efectuate în procedura urmăririi

(1) În vederea identificării, căutării, localizăr ii şi prinderii persoanelor date 
în urmărire pot fi efectuate, î n condiţiile prevăzute de lege,  următoarele 
activităţi:

a) supravegherea tehnică;
b)  reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor;
c ) perc heziţia;
d)  ridicarea de obiec te sau însc risuri;
e) monitorizarea tranzacţiilor financiare şi dezvă luirea datelor financ iare.

(2) Activităţi prevăzute în alin.(1) lit.a), b) , c) şi e) pot f i efectuate numai:
a) în baza mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa 

de executare şi cu respectarea procedurii prevăzute în art. 137, respectiv art. 145;
b)  numai în baza mandatului emis de judecă torul de drepturi şi libertăţi de la 

instanţa competentă potrivit legii speciale, cu respectarea procedurii prevăzute de 
art.155 -  158,  în cazurile prevăzute în ar t. 514  alin.(2) lit.c) .

(3) Activităţile prevăzute în alin.(1) lit. d ) pot f i efectuate numai cu 
autorizarea procurorului care supraveghează activitatea organelor de poliţie care 
efectuează urmărirea persoanei date în urmărire. 

Art. 517.  Supravegherea tehnică în procedura dării în urmărire

(1) Supravegherea tehnică poate fi dispusă pe o durată de cel mult 3 0 de 
zile , la c ererea procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa 
competentă, dacă acesta apreciază că identificarea, căutarea, l ocalizarea şi 
prinderea persoanelor date în urmărire nu pot fi făcute prin alte mijloace ori ar fi 
mult întârziate.

(2) Dispoziţiile art. 137 - 141 se aplică  în mod corespunză tor.



(3) Prelungirea mandatului de supraveghere tehnică în procedura dării în 
urmărire se face potrivit dispoziţiilor art.  142,  care se aplică în mod 
corespunzător.

 A rt. 518.  Monitorizare a tranzacţiilor financiare şi dezvăluirea 
datelor financiare

(1) Monitorizarea tranzacţiilor financiare şi dezvăluirea datelor financiare, 
în vederea identificării, căutării, localizării şi prinderii persoanelor date în 
urmărire, poate fi dispusă pe o durată de cel mult 30 de zile, la cererea 
procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă.

(2) Dispoziţiile art. 137 se aplică în mod corespunzător.
(3) Măsura poate fi reînnoită, înainte sau după expirarea celei anterioare, 

în aceleaşi condiţii,  pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire 
neputând depăşi 30 de zile. Durata totală a monitorizării, cu privire la aceeaşi 
persoană, pentru prinderea unei persoane urmărite nu poate depăşi 120 de zile în 
aceeaşi cauză.

(4) Procurorul solicită judecătorului de drepturi şi libertăţi încetarea 
imediată a activităţii de supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor 
asimilate acestora, dacă nu mai există motivele care au justificat-o.

Art. 519.  Re vocarea urmăririi

(1) Urmărirea se revocă în momentul prinderii persoanei urmărite sau 
atunci când au dispărut temeiurile care au justificat darea în urmărire.

(2) Revocarea se dispune prin ordin de Inspectoratul General al Poliţiei 
Române, care se transmite în copie, de îndată :

a) parchetului competent care supraveghează activitatea de urmărire a 
persoanei date în urmărire;

b)  organele competente să elibereze paşaportul şi organelor de frontieră.
(3) Procurorul care supraveghează activitatea de urmărire a persoanei date 

în urmărire solicită de îndată judecătorului de drepturi şi libertăţi, încetarea 
activităţilor de supraveghere luate conform art. 517 şi 518.

CAPITOLUL V

Procedura reabilitării 

 Art. 520. Reabilitarea

 Reabilitarea are loc fie de drept,  în c azurile prevăzute de art.  151 sau 165 
din Codul Penal, fie la cerere, acordată de instanţa de judecată, î n condiţiile 
prevăzute în prezentul capitol.



 Art. 521. Reabilitarea de drept

 (1) L a împlinirea termenului de 3 ani prevăzut de art.  1 65 din Codul 
penal, dacă persoana condamnată nu a mai săvârşit o altă  infracţiune, autoritatea 
care ţine evidenţa cazierului judiciar va şterge din oficiu menţiunile privind 
pedeapsa aplicată condamnatului.

(2) La împlinirea termenului de 3  ani prevăzut de art. 151 din Codul penal, 
organul care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organul care a înregistrat 
persoana juridică va şterge din oficiu menţiunile privind pedeapsa aplicată 
persoanei juridice.

 Art. 522. Reabilitarea judecătorească

Competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti este fie instanţa 
care a judecat în primă instanţă cauza în care s-a pronunţat condamnarea pentru 
care se cere reabilitarea, fie instanţa corespunzătoare în a cărei  circumscripţie 
domiciliază condamnatul, sau în care a avut ultimul domiciliu, dacă la data 
introducerii cererii domiciliază în străinătate.

Art. 523.  Ce rerea de reabilitare

(1) Cererea de reabilitare judecătorească se formulează de către 
condamnat, iar după moartea acestuia, de soţ sau de rudele apropiate. Soţul sau 
rudele apropiate pot continua procedura de reabilitare pornită anterior decesului.

(2) Reabilitarea judecătorească se dispune în cazurile şi condiţiile 
prevăzute de art. 166 şi 168 din Codul penal.  

(3) În cerere trebuie să se menţioneze :
a) adresa condamnatului, iar  când c ererea este făcută de altă  persoană,  adresa 

acesteia;
b)  condamnarea pentru care se cere reabilitarea şi fapta pentru care a fost 

pronunţată acea condamnare;
c ) localităţile unde condamnatul a locuit şi locurile de muncă din tot 

intervalul de timp de la executarea pedepsei şi până la introducerea cererii, iar în 
cazul când executarea pedepsei a fost prescrisă, de la data rămânerii definitive a 
hotărârii şi până la introducerea cererii;

 d)  temeiurile cererii;
 e )  indicaţii utile pentru identif ic area dosarului şi or ice alte date pentru 

soluţionarea cererii.
(4) La cerere se anexează actele din care reiese că sunt îndeplinite 

condiţiile reabilitării.

 Art. 524. Măsuri preme rgătoare



      După fixarea termenului de soluţionare a cererii de reabilitare se 
dispune citarea persoanei care a solicitat reabilitarea şi  a persoanelor a căror 
ascultare instanţa o consideră necesară, se iau măsuri pentru aducerea dosarului 
în care s-a pronunţat condamnarea şi se solicită copia fişei cazierului judiciar al 
condamnatului.

 A rt. 525.  Respingere a cererii pentru lipsa condiţiilor de formă şi 
fond

(1) Cererea de reabilitare se respinge pentru neîndeplinirea condiţiilor de 
formă şi fond în următoarele cazuri:

 a)  a fos t introdusă înainte de termenul legal;
 b)  lipseşte menţiunea prevăzută  în art. 523 alin.(3)  lit.a) şi petiţionarul nu s-a 

prezentat la termenul de înfăţişare;
 c) lipseşte vreuna din menţiunile prevăzute în art. 523 alin. (3)  lit.b) - e) şi 

petiţionarul nu a completat cererea la termenul de înfăţişare şi nici la termenul ce 
i s-a acordat în vederea completării.

(2) În cazul prevăzut la alin. ( 1)  lit. a),  cererea poate fi repetată după 
împlinirea termenului legal, iar în cazurile prevăzute la lit.b) şi c), oricând.

(3) În cazul prescripţiei executării pedepsei, n u poate depune cerere de 
reabilitare persoana prevăzută în art.  523 alin. (1) dacă lipsa executării este 
imputabilă persoanei condamnate.

 Art. 526. Soluţionare a ce rerii

(1) La termenul fixat, î n şedinţă nepublică , instanţa ascultă persoanele 
citate prezente, concluziile procurorului şi ale petiţionarului şi verifică dacă sunt 
îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru admiterea reabilitării.

(2) Dacă înainte de soluţionarea cererii de reabilitare, faţă  de condamnat a 
fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru altă infracţiune, examinarea cererii se 
suspendă până la soluţionarea definitivă a acelei cauze.

Art. 527.  Situaţii privind despăgubirile civile

(1) Când condamnatul sau persoana care a făcut cererea de reabilitare 
dovedeşte că nu i-a fost cu putinţă să achite despăgubirile civile şi cheltuielile 
judiciare,  instanţa, apreciind împrejurăr ile, poate dispune reabilitarea sau poate 
să acorde un termen pentru achitarea în întregime sau în parte suma datorată.

(2) Termenul prevăzut în alin.(1) nu poate depăşi 6 luni.
(3) În caz de obligaţie solidară, i nstanţa f ixează suma ce trebuie achitată, 

în vederea reabilitării, de condamnat sau de urmaşii săi.
(4) Drepturile acordate părţii civile prin hotărârea de condamnare nu se 

modifică prin hotărârea dată asupra reabilitării.
 



 Art. 528.  Contestaţia

 H otărârea prin care ins tanţa rezolvă cererea de reabilitare este supusă  
contestaţiei în termen de 10 zile de la comunicare, care se soluţionează de 
instanţa ierarhic superioară. Judecarea contestaţiei la hotărârea primei ins tanţe se 
face în şedinţă nepublică, cu citarea petentului. Participarea procurorului este 
obligatorie.  Decizia instanţei prin care se soluţionează c ontestaţia este definitivă.

 Art. 529. Anulare a re abilitării

(1) În cazurile prevăzute la art. 171 din Codul penal instanţa prevăzută în 
art. 522 dispune anularea reabilitării, din oficiu sau la cererea procurorului.

(2) Dispoziţiile art. 526 se aplică în mod corespunzător.

 Art. 530. Menţiuni despre  reabilitare

 D upă  rămânerea definitivă a hotărârii de reabilitare sau de anulare a 
acesteia, instanţa dispune să se facă menţiune despre aceasta pe hotărârea prin 
care s-a pronunţat condamnarea.  

CAPITOLUL VI

Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de 
eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri

Art. 531.  Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare  judiciară

(1) Persoana care a fost condamnată definitiv, i ndiferent dacă pedeapsa 
aplicată sau măsura educativă privativă de libertate a fost sau nu pusă în 
executare, are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite, în cazul în care 
 în urma rejudecării cauzei, după anularea sau desfiinţarea hotărârii de 
condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedeşte că s-a 
produs o eroare judiciară, s -a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare.

(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi în cazul redeschiderii procesului penal 
cu privire la condamnatul judecat în lipsă dacă după rejudecare s-a pronunţat o 
hotărâre definitivă de achitare.

(3) Persoana prevăzută în alin.(1) şi persoana prevăzută în alin.(2) nu va fi 
îndreptăţită să ceară repararea de către stat a pagubei suferite dacă, prin declaraţii 
mincinoase ori în orice alt fel, a d eterminat condamnarea,  în afara cazurilor în 
care a fost obligată să procedeze astfel.



(4) Nu este îndreptăţită la repararea pagubei nici persoana condamnată 
căreia îi este imputabilă în tot, sau în parte nedescoperirea în timp util a faptului 
necunoscut sau recent descoperit.

Art. 532.  Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de 
libertate

(1) Are dreptul la repararea pagubei şi persoana care, î n cursul procesului 
penal, a fost privată nelegal de libertate.

         ( 2) Privarea nelegală  de libertate trebuie să fie stabilită,  după caz, 
prin ordonanţa a procurorului, p rin înc heierea definitivă a judecătorului de 
drepturi şi libertăţi sau a judecătorului de cameră preliminară, precum şi prin 
încheierea definitivă sau hotărârea definitivă a instanţei de judecată învestită cu 
judecarea cauzei. 

Art. 533.  Felul şi întindere a re paraţiei

(1) La stabilirea întinderii reparaţiei se ţine seama de durata privării 
nelegale de libertate, precum şi de consecinţele produse, asupra persoanei, 
asupra familiei celui privat de libertate, o ri asupra celui aflat în s ituaţia prevăzută 
de art. 531.

(2) Reparaţia constă în plata unei sume de bani sau în constituirea unei 
rente viagere ori în obligaţia ca, p e cheltuiala statului,  cel reţinut sau arestat 
nelegal să fie încredinţat unui institut de asistenţă socială şi medicală.

(3) La alegerea felului reparaţiei şi la întinderea acesteia se va ţine seama 
de situaţia celui îndreptăţit la repararea pagubei şi de natura daunei produse.

(4) Persoanelor îndreptăţite la repararea pagubei, c are înainte de privarea 
de libertate ori de încarcerare ca urmare a punerii în executare a unei pedepse ori 
măsuri educative privative de libertate erau încadrate în muncă, li se calculează, 
la vechimea în muncă stabilită potrivit legii, şi timpul cât au fost private de 
libertate.

(5) Reparaţia este în toate cazurile, s uportată  de stat, prin Ministerul 
Finanţelor Publice.

 Art. 534.Acţiune a pentru repararea pagubei

(1) Acţiunea pentru repararea pagubei poate fi pornită de persoana 
îndreptăţită, potrivit art. 531–532 , iar după moartea acesteia poate fi continuată 
sau pornită de către persoanele care se aflau în întreţinerea sa la data decesului.

(2) Acţiunea poate fi introdusă în termen de 6  luni de la data rămânerii 
definitive a hotărârii instanţei de judecată, precum şi a ordonanţei sau 
încheierilor organelor judiciare,  prin care s-a constatat eroarea judiciară,  
respectiv privarea nelegală de libertate.



(3) Pentru obţinerea reparării pagubei, p ersoana îndreptăţită se poate 
adresa tribunalului în a cărei circumscripţie domiciliază, chemând în judecată 
civilă statul, care este citat prin Ministerul Finanţelor Publice.

(4) Acţiunea este scutită de taxa judiciară de timbru.

 Art. 535. Acţiunea în regre s

(1) În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 534,  cât 
şi în situaţia în care statul român a fost condamnat de către o instanţă 
internaţională pentru vreunul din cazurile prevăzute în art. 531 -  532, acţiunea în 
regres pentru recuperarea sumei achitate poate fi îndreptată împotriva persoanei 
care, cu rea - c redinţă sau din c ulpă  gravă a provocat situaţia generatoare de 
daune sau împotriva instituţiei la care aceasta este asigurată pentru despăgubiri 
în caz de prejudicii provocate în exerciţiul profesiunii.

(2) Statul trebuie să dovedească în cadrul acţiunii în regres, prin ordonanţa 
procurorului sau hotărâre penală definitivă, că cel asigurat în condiţiile alin. (1)  a 
produs cu rea-credinţă sau culpă gravă profesională, eroarea judiciară sau 
privarea nelegală de libertate cauzatoare de prejudicii.

CAPITOLUL VII

Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor 
judiciare

 Art. 536. Constatare a dispariţiei dosarului sau înscrisului

(1) În cazul dispariţiei unui dosar judiciar sau a unui înscris care aparţine 
unui astfel de dosar, organul de urmărire penală sau preşedintele instanţei la care 
se găsea dosarul sau înscrisul întocmeşte un proces verbal prin care constată 
dispariţia şi arată măsurile care s-au luat pentru găsirea lui.

(2) În baza procesului-verbal se procedează potrivit dispoziţiilor prevăzute 
în prezentul capitol.

 Art. 537. Obie ctul proce durii spe ciale

(1) Când dosarul sau înscrisul dispărut este reclamat de un interes 
justificat şi nu poate fi refăcut potrivit procedurii obişnuite, procurorul prin 
ordonanţă sau instanţa de judecată prin încheiere dispune,  după c az, înlocuirea 
sau reconstituirea dosarului sau înscrisului cu privire la care s-a constatat 
dispariţia.

(2) Instanţa se pronunţă prin încheiere, fără citarea părţilor, afară de cazul 
când instanţa consideră necesară chemarea acestora.



(3) Încheierea nu este supusă nici unei căi de atac.

 Art. 538. Competenţa în cazul înlocuirii sau reconstituirii

(1) Înlocuirea sau reconstituirea se efectuează de organul de urmărire 
penală ori de instanţa de judecată înaintea căreia cauza se găseşte pendinte, iar  în 
cauzele definitiv soluţionate, de instanţa la care dosarul se găseşte în conservare.

(2) Când constatarea dispariţiei s-a făcut de un organ de urmărire penală 
sau de o instanţă de judecată, altele decât cele arătate în alin.(1), organul de 
urmărire penală sau instanţa de judecată care a constatat dispariţia trimite 
organului de urmărire penală sau instanţei de judecată competente toate 
materialele necesare efectuării înlocuirii ori reconstituirii înscrisului dispărut.

  (3) În c azul dispariţiei unui dosar judiciar  în cursul procedurii de cameră 
preliminară, înlocuirea sau reconstituirea se efectuează de instanţa în cadrul 
căreia funcţionează camera preliminară.

 Art. 539. Înlocuirea înscrisului

(1) Înlocuirea înscrisului dispărut are loc atunci când există copii oficiale 
de pe acel înscris. Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată ia măsuri 
pentru obţinerea copiei.

(2) Copia obţinută ţine locul înscrisului original până la găsirea acestuia.
(3) Persoanei sau autorităţii care a predat copia oficială i se eliberează o 

copie certificată de pe aceasta.

 Art. 540. Reconstituirea înscrisului sau dosarului

(1) Când nu există o copie oficială de pe înscrisul dispărut, se procedează 
la reconstituirea acestuia.

(2) Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea înscrisurilor pe 
care le conţinea .

(3) În vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de probă 
prevăzute de lege.

(4) Rezultatul reconstituirii se constată, d upă caz, prin ordonanţa 
procurorului sau prin hotărârea instanţei dată cu citarea părţilor, după ascultarea 
acestora şi a procurorului.

(5) Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică judecarea cauzei.
(6) Hotărârea de reconstituire este supusă apelului.
(7) Împotriva ordonanţei procurorului privind rezultatul reconstituirii, 

orice persoană care justifică un interes legitim poate face plângere, dispoziţiile 
art. 335-338 aplicându-se în mod corespunzător.



CAPITOLUL VIII

Procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în 
aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală

 SECŢIUNEA 1

 Dispoziţii generale

 Art. 541. Dispoziţii privind as is tenţa judiciară internaţională

 C ooperarea judiciară internaţională va fi solicitată sau acordată  în 
conformitate cu dispoziţiile tratatelor internaţionale interesând cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală la care România este parte precum şi cu 
dispoziţiile cuprinse în legea specială şi în prezentul capitol, dacă în tratatele 
internaţionale nu se prevede altfel.

 SECŢIUNEA a 2-a

 Recunoaşterea unor acte judiciare străine

 A rt. 542. Executarea dispoziţiilor civile  dintr-o hotărâre 
judecătorească penală străină

Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală 
străină se face potrivit regulilor prevăzute pentru executarea hotărârilor civile 
străine.

TITLUL V

EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 Art. 543. Hotărâri executorii



(1) Hotărârile instanţelor penale devin executorii la data când au rămas 
definitive.

(2) Hotărârile nedefinitive sunt executorii atunci când legea dispune 
aceasta.

 Art. 544. Rămânerea definit ivă a hotărârii primei instanţe

Hotărârile primei instanţe rămân definitive:
1. l a data pronunţăr ii, când hotărârea nu es te supusă contestaţiei sau 

apelului;
2. la data expirării termenului de apel sau de introducere a contes taţiei:
a) când nu s-a declarat apel sau contestaţie în termen;
b) când apelul sau, d upă caz,  c ontestaţia declarată a fost retrasă înăuntrul 

termenului.
 3. la data retragerii apelului sau, după caz, a c ontestaţiei, dacă aceasta s-a 

produs după expirarea termenului de apel sau de introducere a contestaţiei.
4. la data pronunţăr ii hotărârii prin care s-a respins apelul sau,  după caz, a 

contestaţiei.

 A rt. 545.  Rămânere a definitivă a hotărârii instanţei de apel şi a 
hotărârii pronunţate în calea de atac a contestaţiei

(1) Hotărârea instanţei de apel rămâne definitivă la data pronunţării 
acesteia, atunci când apelul a fost admis şi procesul a luat sfârşit în faţa instanţei 
de apel.

(2) Hotărârea pronunţată în calea de atac a contestaţiei rămâne definitivă 
la data pronunţării acesteia,  atunci când contestaţia a fost admisă şi procesul a 
luat sfârşit în faţa instanţei care o judecă.

Art. 546.  Instanţa de executare

(1) Hotărârea instanţei penale, r ămasă definitivă la prima instanţă de 
judecată sau la instanţa ierarhic superioară ori la instanţa de apel,  se pune în 
executare de către prima instanţă de judecată.

(2) Hotărârile pronunţate în primă instanţă de către Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie se pun în executare, după caz, de Tribunalul Municipiului Bucureşti 
sau de tribunalul militar.

(3) Când hotărârea rămâne definitivă în faţa instanţei de apel sau în faţa 
instanţei ierarhic superioare, aceasta trimite instanţei de executare un extras din 
acea hotărâre, cu datele necesare punerii în executare, în ziua pronunţării 



hotărârii de către instanţa de apel sau, după caz, de către instanţa ierarhic 
superioară.

(4) Dispoziţiile alin.(1) - (3) sunt aplicabile şi în cazul hotărârilor 
nedefinitive, dar executorii,  cu excepţia celor privind măsurile de siguranţă,  
măsurile asiguratorii şi măsurile preventive, care se pun în executare, d upă  caz, 
de judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau de 
instanţa care le-a dispus.

(5) Când hotărârea instanţei de apel a fost modificată prin hotărârea Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în recurs în casaţie, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie procedează potrivit alin.(3). 

 Art. 547. Jude cătorul delegat cu executarea 

(1) Instanţa de executare deleagă pe unul sau mai mulţi din judecătorii săi, 
pentru efectuarea punerii în executare.

(2) Dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării se 
iveşte vreo nelămurire sau împiedicare la executare, judecătorul delegat cu 
executarea poate sesiza instanţa de executare,  care va proceda potr ivit 
dispoziţiilor art.589 şi 590.

CAPITOLUL II

Punerea în executare a hotărârilor

SECŢIUNEA 1

Punerea în executare a pedepselor principale

 Art. 548. Punerea în e xecutare  a pedepsei închisorii sau a detenţiunii 
pe viaţă şi a pedepsei accesorii

(1) Pedeapsa închisorii şi pedeapsa detenţiunii pe viaţă se pun în executare 
prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de executare se emite de 
judecătorul delegat cu executarea în ziua rămânerii definitive a hotărârii la 



instanţa de fond sau, după caz, în ziua primirii extrasului prevăzut în art.546 alin.
(3), se întocmeşte în trei exemplare şi cuprinde:  denumirea ins tanţei de 
executare, data emiterii,  datele privitoare la persoana condamnatului, numărul şi 
data hotărârii care se execută şi denumirea instanţei care a pronunţat-o, pedeapsa 
pronunţată şi textul de lege aplicat,  pedeapsa accesorie aplicată,  timpul reţinerii 
şi arestării preventive ori a arestului la domiciliu sau al internării medicale, care 
s-a dedus din durata pedepsei, menţiunea dacă cel condamnat este recidivist, 
ordinul de arestare şi de deţinere, s emnătura judecătorului delegat, precum şi 
ştampila instanţei de executare.

(2) În cazul în care cel condamnat se află în stare de libertate, o dată cu 
emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau a pedepsei detenţiunii 
pe viaţă, judecătorul delegat cu executarea emite şi un ordin prin care interzice 
condamnatului să părăsească ţara. Ordinul se întocmeşte în trei exemplare şi 
cuprinde: denumirea instanţei de executare, data emiterii, datele privitoare la 
persoana condamnatului, pedeapsa pronunţată împotriva acestuia, numărul şi 
data hotărârii de condamnare, denumirea instanţei care a pronunţat- o, numărul 
mandatului de executare a pedepsei emis pe numele condamnatului, dispoziţia 
de interzicere a părăsirii ţării, semnătura judecătorului delegat, precum şi 
ştampila instanţei de executare.

 Art. 549. Trimiterea spre e xecutare  a mandatului

(1) Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului de executare, s e trimit 
două exemplare, după caz, organului de poliţie, când condamnatul este liber,  sau, 
după caz, comandantului locului de deţinere, când condamnatul este arestat.

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a ordinului de interzicere a părăsirii ţării, 
se trimite de îndată câte un exemplar organului competent să elibereze 
paşaportul şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

(3) În cazul în care cel condamnat se află în stare de libertate, organele de 
executare prevăzute în alin.(1) şi (2) au obligaţia de a lua măsurile prevăzute de 
lege în vederea punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei şi a 
ordinului de interzicere a părăsirii ţării, în ziua primirii acestora.

 A rt. 550.  Executarea mandatului de executare a pedepse i şi a 
ordinului de interzicere a părăsirii ţării

(1) Pe baza mandatului de executare organul de poliţie procedează la 
arestarea condamnatului. Celui arestat i se înmânează  un exemplar  al mandatului 
şi este dus la locul de deţinere cel mai apropiat, unde organul de poliţie predă 
celălalt exemplar al mandatului de executare.



 (2) În vederea punerii în executare a mandatului emis în executarea unei 
hotărâri definitive de condamnare, organul de poliţie poate pătrunde în 
domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul 
unei persoane juridice fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.

 (3) Dispoziţiile art.229 privind luarea măsurilor  de oc rotire sunt aplicabile 
în mod corespunzător, obligaţia de încunoştinţare revenind organului de poliţie.

 ( 4) D acă persoana împotriva căreia s-a emis mandatul nu es te găs ită,  
organul de poliţie constată aceasta printr-un proces-verbal şi ia măsuri pentru 
darea în urmărire, p recum şi pentru darea în c onsemn la punctele de trec ere a 
frontierei. U n exemplar de pe procesul-verbal împreună cu un exemplar al 
mandatului de executare se trimit instanţei care a emis mandatul.

(5) Dacă persoana condamnată refuză să se supună mandatului sau 
încearcă să fugă, va fi constrânsă  la aceas ta.

(6) Când condamnatul se află în stare de deţinere, u n exemplar al 
mandatului de executare i se înmânează de către comandantul locului de 
deţinere.

(7) Comandantul locului de deţinere consemnează într-un proces-verbal 
data de la care condamnatul a început executarea pedepsei.

(8) O copie de pe procesul-verbal se trimite de îndată instanţei de 
executare.

 (9) P e baza ordinului de interzicere a părăsirii ţării, organele în drept 
refuză celui condamnat eliberarea paşaportului sau,  d upă c az, procedează la 
ridicarea acestuia şi iau măsuri pentru darea condamnatului în consemn la 
punctele de trecere a frontierei.

 Art. 551. Obie cţii privind identitatea

Dacă persoana faţă de care se efectuează executarea mandatului ridică 
obiecţii în ce priveşte identitatea, este condusă la judecătorul delegat cu 
executarea de la instanţa locului unde a fost găsit, care procedează potrivit 
dispoziţiilor art.232 alin.(1) - (4), (6) şi (7), c are se aplică în mod corespunzător .

Art. 5 52. Încunoştinţarea despre arestare în vederea e xecutării 
mandatului

(1) Imediat după arestarea în vederea executării mandatului, condamnatul 
are dreptul de a încunoştinţa personal sau de a solicita administraţiei locului de 
deţinere să încunoştinţeze un membru al familiei sale ori o altă persoană 
desemnată de aceasta despre arestare şi despre locul unde este deţinută.

(2) Dacă persoana condamnată nu este cetăţean român, a ceasta are şi 
dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita încunoştinţarea misiunii diplomatice 



ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean este sau,  după caz,  a unei 
organizaţii internaţionale umanitare, dacă nu doreşte să beneficieze de asistenţa 
autorităţilor din ţara sa de origine, ori a reprezentanţei organizaţiei internaţionale 
competente, dacă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub protecţia unei 
astfel de organizaţii.

 Art. 553. Punerea în executare a amenzii penale

(1) Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună 
recipisa de plată integrală a amenzii la instanţa de executare, în termen de 3  luni 
de la rămânerea definitivă a hotărârii.

(2) Când cel condamnat se află în imposibilitate de a achita integral 
amenda în termenul prevăzut în alin. (1), instanţa de executare, la cererea 
condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii, pe o perioadă  de cel 
mult 2 ani în rate lunare.

(3) În caz de neîndeplinire a obligaţiei în termenul arătat în alin.(1) 
instanţa de executare comunică un extras de pe acea parte din dispozitiv care 
priveşte aplicarea amenzii organelor competente, în vederea executării amenzii 
potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu 
procedura prevăzută de aceste dispoziţii.

Art. 5 54. Înlocuirea pe depsei amenzii cu prestarea unei munci 
neremunerate în folosul comunităţii

(1) Instanţa competentă să dispună înlocuirea obligaţiei de plată a amenzii 
neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii 
potrivit art.64 alin.(1) din Codul penal este instanţa de executare.

(2) Obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii se pune în 
executare prin trimiterea unei copii de pe hotărâre serviciului de probaţiune.

Art. 555.  Înlocuirea muncii ne remunerate în folosul comunităţii cu 
închisoarea

(1) Instanţa competentă să dispună înlocuirea muncii în folosul 
comunităţii cu închisoarea este instanţa de executare, iar  în cazul prevăzut la art.
64 alin.(5) lit.b) din Codul penal instanţa care judecă în primă instanţă 
infracţiunea săvârşită înainte de executarea integrală a muncii în folosul 
comunităţii.

 (2) Punerea în executare a hotărârii se fac e potrivit art.548 – 550. 



Secţiunea a 2-a

Punerea în executare a pedepselor complementare

 Art. 556. Interzicerea exe rciţiului unor drepturi

Pedeapsa interzicerii exerciţiului unor drepturi se pune în executare prin 
trimiterea de către instanţa de executare a unei copii de pe dispozitivul hotărârii 
consiliului local în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul condamnatul, precum 
şi organului care supraveghează exercitarea acestor drepturi.

Art. 557.  Interzicerea străinului de a se afla pe teritoriul României 

(1) Când prin hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii s-a aplicat 
pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe 
teritoriul României, se face menţiune în mandatul de executare a pedepsei 
închisorii ca la data liberării, condamnatul să fie predat organului de poliţie, care 
va proceda la îndepărtarea sa de pe teritoriul României.

(2) Dacă pedeapsa complementară nu însoţeşte pedeapsa închisorii, 
comunicarea se face organului de poliţie, imediat ce hotărârea a rămas definitivă.

(3) În vederea punerii în executare a pedepsei interzicerii străinului de a se 
afla pe teritoriul României, organul de poliţie poate pătrunde în domiciliul sau 
reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane 
juridice, fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.

(4) Dacă persoana faţă de care s-a luat pedeapsa complementară a 
interzicerii de a se afla pe teritoriul României nu este găsită,  organul de poliţie 
constată aceasta printr-un proces-verbal şi ia măsuri pentru darea în urmărire, 
precum şi pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei. Un 
exemplar al procesului-verbal se trimite instanţei de executare.

Art. 558.  De gradarea militară

Pedeapsa degradării militare se pune în executare prin trimiterea de către 
instanţa de executare a unei copii de pe hotărâre comandantului unităţii militare 
din care a făcut parte persoana condamnată.

 Art. 559. Afişarea sau publicare a hotărârii de condamnare  

Pedeapsa afişării sau publicării hotărârii de condamnare se pune în 
executare prin trimiterea extrasului, în forma stabilită de instanţă,  unui cotidian 



naţional, în vederea publicării, p e cheltuiala persoanei condamnate sau,  după 
caz, consiliului local în circumscripţia căruia s-a săvârşit infracţiunea sau 
locuieşte persoana condamnată, în vederea afişării. 

SECŢIUNEA a 3-a

Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

 Art. 560. Obligare a la tratament medical

(1) Măsura de siguranţă a obligării la tratament medical luată printr-o 
hotărâre definitivă se pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv 
şi a copiei de pe raportul de expertiză medico-legală, autorităţii de sănătate 
publică din judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat 
această măsură. Autoritatea de sănătate publică va comunica de îndată persoanei 
faţă de care s-a luat măsura obligăr ii la tratament medical,  unitatea sanitară la 
care urmează să efectueze tratamentul.

(2) Instanţa de executare comunică persoanei faţă de care s-a luat măsura 
obligării la tratament medical că este obligată să se prezinte de îndată la unitatea 
sanitară la care urmează să i se efectueze tratamentul, atrăgându-i-se atenţia că în 
caz de nerespectare a măsurii luate se va dispune internarea medicală.

(3) În cazul în care obligarea la tratament medical însoţeşte pedeapsa 
închisorii ori a detenţiunii pe viaţă sau priveşte o persoană aflată în stare de 
deţinere, comunicarea prevăzută în alin.(1) se face administraţiei locului de 
deţinere.

 Art. 561. Obligaţii în legătură cu tratamentul medical

 (1) Unitatea sanitară la care făptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea 
tratamentului medical este obligată să comunice instanţei:

 a ) dacă persoana obligată la tratament s-a prezentat pentru a urma 
tratamentul;

 b )  dacă persoana obligată la tratament se sus trage de la efectuarea 
tratamentului după prezentare;

c) dacă pentru efectuarea tratamentului medical este necesară internarea 
medicală.

 (2) În cazul când unitatea sanitară nu se află în c ircumsc ripţia instanţei 
care a dispus executarea, comunicarea prevăzută la lit.b) - c) se face judecătoriei 
în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară.



 (3) Dispoziţiile alin.(1 )  şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul 
arătat în art.560 alin.(3) .

Art. 562.  Înlocuirea sau încetarea obligării la tratament me dical

(1) Primind comunicarea, ins tanţa de executare sau instanţa prevăzută în 
art. 561 alin. (2) dispune efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la 
starea de sănătate a persoanei faţă de care este luată măsura de siguranţă.

(2) Persoana obligată la tratament medical are dreptul de a cere să fie 
examinată şi de un medic de specialitate desemnat de aceasta, ale cărui concluzii 
sunt înaintate instanţei prevăzute în alin.(1) .

(3) Dacă persoana obligată la tratament medical refuză să se prezinte la 
examinare în vederea efectuării expertizei,  se vor  aplica dispoziţiile art. 183 
alin.  (4) .

 (4) După primirea raportului de expertiză medico-legală şi a concluziilor 
medicului de specialitate prevăzut în alin.(2), instanţa, în şedinţă publică, ascultă 
concluziile procurorului, ale persoanei faţă de care este luată măsura de siguranţă 
şi ale avocatului acesteia, precum şi ale expertului şi medicului desemnat de 
aceasta, atunci când consideră necesar, şi dispune fie încetarea măsurii obligării 
la tratament medical, fie internarea medicală.

 (5) Dacă persoana faţă de care s-a luat măsura de siguranţă nu are avoc at, 
i se asigură un avocat din oficiu.

(6) O copie de pe hotărârea definitivă a instanţei prevăzute în art. 5 61  
alin. (2) se comunică ins tanţei de executare.

 Art. 563. Internarea medicală

(1) Măsura de siguranţă a internării medicale luată printr-o hotărâre 
definitivă se pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a unei 
copii de pe raportul de expertiză medico-legală autorităţii de sănătate publică din 
judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat această măsură.

(2) Judecătorul delegat cu executarea care funcţionează la instanţa de 
executare comunică judecătoriei în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară 
la care s-a făcut internarea data la care aceasta s-a efectuat, în vederea luării în 
supraveghere.

(3) După primirea comunicării, j udecătorul delegat cu exec utarea de la  
judecătoria în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară verifică periodic, dar 
nu mai târziu de 12 luni, dacă internarea medicală mai este necesară.  În acest 
scop, judecătorul delegat cu executarea dispune efectuarea unei expertize 
medico-legale cu privire la starea de sănătate a persoanei faţă de care s-a luat 
măsura internării medicale şi, după pr imirea acesteia, sesizează judecătoria în a 



cărei circumscripţie se află unitatea sanitară pentru a dispune asupra menţinerii, 
înlocuirii sau încetării măsurii.

 Art. 564. Obligaţii în legătură cu inte rnarea medicală

(1) Autoritatea de sănătate publică este obligată să  asigure internarea, 
încunoştinţând despre aceasta instanţa de executare.

 ( 2) Î n c azul în care persoana faţă de care s- a luat măsura internăr ii 
medicale refuză să se supună internării, executarea acestei măsuri se va face cu 
sprijinul organelor de poliţie. În vederea executării măsurii internării medicale, 
organul de poliţie poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără 
învoirea acesteia,  p recum şi în sediul unei persoane juridice fără învoirea 
reprezentantului legal al acesteia.

(3) Dacă persoana faţă de care s-a luat măsura internării medicale nu este 
găsită,  autoritatea de sănătate publică  ses izează  organele de poliţie pentru darea 
în urmărire, precum şi pentru darea în consemn la punctele de trecere a 
frontierei. Un exemplar al sesizării adresate organelor de poliţie se trimite 
instanţei de executare.

(4) Unitatea sanitară la care s-a făcut internarea are obligaţia, în cazul când 
consideră că internarea nu mai este necesară, să încunoştinţeze judecătoria în a 
cărei circumscripţie se găseşte unitatea sanitară.

 A rt. 565. Menţinerea,  înlocuirea sau încetarea măsurii internării 
medicale

 (1) Judecă toria, după  primirea încunoştinţării prevăzute în art.564 alin.(4)  
dispune efectuarea unei expertize medico – legale.

 (2) Ins tanţa se pronunţă asupra sesizăr ii prevăzute în ar t. 563 alin. (3) sau 
încunoştiinţării prevăzute în art.  5 64 alin. (4), după ascultarea concluziilor 
procurorului, ale persoanei faţă de care este luată măsura internării, atunci când 
aducerea acesteia în faţa instanţei este posibilă, ale avocatului său, precum şi ale 
expertului care a întocmit expertiza medico- legală,  atunci când consideră 
necesar, şi dispune, după caz, menţinerea internării medicale, încetarea ac esteia 
sau înlocuirea cu măsura obligării la tratament medical.

 ( 3) Î nc etarea sau înlocuirea măsurii internării poate fi cerută  şi de 
persoana internată sau de procuror. În acest caz, judecătoria dispune efectuarea  
expertizei medico-legale. Dispoziţiile art.562 alin.(4) se aplică în mod 
corespunzător.

(4) Dacă persoana internată nu are avocat, i  se asigură un avoc at din 
oficiu.

(5) O copie de pe hotărârea definitivă prin care s-a dispus menţinerea, 
înlocuirea sau încetarea internării medicale se comunică instanţei de executare.



 Art. 566. Măsuri de  siguranţă provizorii

(1) În cazul în care măsura obligării la tratament medical sau a internării 
medicale a fost luată în mod provizoriu în cursul urmăririi penale sau al 
judecăţii, punerea în executare se face de către judecătorul de drepturi şi libertăţi 
sau de instanţa de judecată care a luat această măsură.

(2) Dispoziţiile prevăzute în art.560 - 565 se aplică în mod corespunzător.

 Art. 567. Interzicerea e xercitării dreptului de a ocupa o funcţie sau de 
a exercita o profesie ori o altă activitate

(1) Măsura de siguranţă a interzicerii unei funcţii, profes ii sau activităţi se 
pune în executare prin comunicarea unei copii de pe dispozitiv organului în drept 
să aducă la îndeplinire aceste măsuri şi să supravegheze respectarea lor.

(2) Acest organ are îndatorirea să asigure executarea măsurii luate şi să 
sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executarea măsurii 
de siguranţă.

(3) Persoana cu privire la care s-a luat măsura prevăzută în art.111 alin. 1 
din Codul penal poate cere instanţei de executare revocarea măsurii, în condiţiile 
art. 111 alin. (2)  din Codul penal.

(4) Soluţionarea cererii se face cu citarea persoanei faţă de care este luată 
măsura, după ascultarea concluziilor avocatului acesteia şi ale procurorului.

 Art. 568. Executarea confiscării speciale şi a confiscării e xtinse

Măsura de siguranţă a confiscării speciale şi măsura de siguranţă a 
confiscării extinse, luate prin hotărârea instanţei de judecată, se execută după 
cum urmează:

a) dacă lucrurile confiscate se află în păstrarea organelor de poliţie sau a 
altor instituţii, i nstanţa de executare trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii 
organului la care se află. După primirea copiei de pe dispozitiv lucrurile 
confiscate se predau organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit 
dispoziţiilor legii ;

b) atunci când confiscarea priveşte sume de bani ce nu au fost consemnate 
la unităţi bancare, instanţa de executare trimite o copie de pe dispozitivul 
hotărârii organelor fiscale, în vederea executăr ii confiscăr ii potr ivit dispoziţiilor 
privind creanţele bugetare;

c) când s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate, a ceasta se face în 
prezenţa judecătorului delegat cu executarea, întocmindu-se proces-verbal care 
se depune la dosarul cauzei.



SECŢIUNEA a 4-a

Punerea în executare a altor dispoziţii

Art. 569.Avertismentul 

(1) Executarea avertismentului are loc de îndată, î n şedinţa în care s-a 
pronunţat hotărârea.

(2) Dacă avertismentul nu poate fi executat îndată după pronunţare, s e 
fixează un termen pentru când se dispune citarea persoanei căreia i se aplică.

Art. 570.  Măsurile şi obligaţiile  impuse  de instanţă

(1) Punerea în executare a măsurilor şi obligaţiilor prevăzute la art.85 alin.
(1) şi (2), a dispoziţiilor art.87 alin.(1) şi (2), a dispoziţiilor art. 9 3 şi art. 95,  
precum şi a dispoziţiilor art. 101 alin.(1) şi (2) şi art. 103 din Codul penal se face 
prin trimiterea unei copii de pe hotărâre serviciului de probaţiune competent.

( 2) În cazul obligaţiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. g) – j) şi în art. 
101 alin. (2) lit. d) – h) din Codul penal, un extras de pe dispozitivul hotărârii se 
trimite organului sau autorităţii competente să verifice respectarea acestora.

SECŢIUNEA a 5-  a

Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare 
avansate de stat

 Art. 571. Amenzile  judiciare

(1) Amenda judiciară se pune în executare de către organul judiciar care a 
aplicat-o.

(2) Punerea în executare se face prin trimiterea unui extras de pe acea 
parte din dispozitiv care priveşte aplicarea amenzii judiciare organului care, 
potrivit legii, execută amenda penală.

(3) Executarea amenzilor judiciare se face de organul arătat în alin.(2).



 Art. 572. Cheltuieli judiciare avansate de stat

(1) Dispoziţia din hotărârea penală sau din ordonanţa procurorului privind 
obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat se pune în executare prin 
trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea 
cheltuielilor judiciare, organului care, potrivit legii, execută amenda penală.

 (2) Î n situaţia în c are persoana obligată la plata cheltuielilor judiciare 
către stat nu depune recipisa de plată integrală a acestora la instanţa de executare 
sau la unitatea de parchet, în termen de 3 l uni de la rămânerea definitivă  a 
hotărârii sau a ordonanţei procurorului, executarea cheltuielilor judiciare se face 
de organul arătat în alin.(1) .

SECŢIUNEA a 6-a

Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

 Art. 573. Restituirea lucrurilor şi valorificarea ce lor neridicate

(1) Când prin hotărârea penală s-a dispus restituirea unor lucruri care se 
află în păstrarea sau la dispoziţia instanţei de executare, restituirea se face de 
către judecătorul delegat cu executarea, prin remiterea acelor lucruri persoanelor 
în drept. În acest scop, sunt încunoştinţate persoanele cărora urmează să li se 
restituie lucrurile.

(2) Dacă în termen de 6  luni de la primirea înc unoştinţării,  persoanele 
chemate nu se prezintă pentru a le primi, lucrurile trec în proprietatea statului. 
Judecătorul delegat cu executarea constată aceasta prin încheiere şi dispune 
predarea lucrurilor organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit 
dispoziţiilor legii.

(3) Dacă restituirea lucrurilor nu s-a putut efectua, deoarece nu se c unosc 
persoanele cărora ar trebui să le fie restituite şi nimeni nu le-a reclamat în termen 
de 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii, sunt aplicabile în mod 
corespunzător dispoziţiile alineatului precedent.

(4) Când restituirea lucrurilor a fost dispusă de către procuror sau de către 
organul de cercetare penală, acesta procedează potrivit prevederilor alin.(1) - (3).

(5) Când prin hotărârea penală s- a dispus restituirea unor lucruri c are se 
află în păstrarea organelor de cercetare penală,  restituirea se face de că tre 
acestea, după primirea extrasului de pe hotărârea penală prin care s-a dispus 
restituirea lucrurilor, procedând potrivit alin.(2).

(6) Dacă în termen de 6  luni de la primirea înc unoştinţării,  persoanele 
chemate nu se prezintă pentru a le primi, lucrurile trec în proprietatea statului. 
Organul de cercetare constată aceasta prin proces - verbal şi procedează potrivit 
alin. (2).  Dispoziţiile alin.  (3)  se aplică în mod corespunzător .



 Art. 574. Înscrisurile declarate false

(1) Dispoziţia hotărârii penale care declară un înscris ca fiind fals în totul 
sau în parte se execută sau se pune în executare de către judecătorul delegat cu 
executarea.

(2) Când înscrisul declarat fals a fost anulat în totalitatea lui, s e face 
menţiune despre aceasta pe fiecare pagină, iar în caz de anulare parţială, n umai 
pe paginile care conţin falsul.

(3) Înscrisul declarat fals rămâne la dosarul cauzei.
(4) În cazul în care este necesar ca despre înscrisul declarat fals să se facă 

menţiune în scriptele unei instituţii publice, i se trimite acesteia o copie de pe 
hotărâre.

(5) În situaţia în care, d in orice motive,  înscrisul falsificat nu se află , în 
original, la dosar, instanţa va trimite o copie de pe hotărâre instituţiilor publice  
care deţin o copie a acestuia sau care deţin înregistrarea unor menţiuni cu privire 
la acesta.

(6) Instanţa poate dispune, c ând cons tată existenţa unui interes legitim, 
eliberarea unei copii, cu menţiunile arătate în alin. (2), de pe înscrisul sub 
semnătură privată falsificat. În aceleaşi condiţii, instanţa poate dispune restituirea 
înscrisului oficial parţial falsificat.

 Art. 575. Despăgubirile  civile şi cheltuielile judiciare

Dispoziţiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile şi la 
cheltuielile judiciare cuvenite părţilor se execută potrivit legii civile.

CAPITOLUL III

Alte dispoziţii privind executarea

SECŢIUNEA 1



Schimbări în executarea unor hotărâri

 Art. 576. Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei 

(1) Asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub 
supraveghere prevăzută în art.96 ori în art.97 din Codul penal se pronunţă, din 
oficiu sau la sesizarea procurorului, instanţa care judecă ori a judecat în primă 
instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.

(2) Dacă până la expirarea termenului prevăzut de art.93 alin.(5) din 
Codul penal condamnatul nu a respectat obligaţiile civile stabilite prin hotărârea 
de condamnare, serviciul de probaţiune competent sesizează instanţa care a 
pronunţat în primă instanţă suspendarea, în vederea revocării acesteia. Sesizarea 
poate fi făcută şi de procuror sau de partea interesată, p ână la expirarea 
termenului de supraveghere.

 Art. 577. Revocarea sau anularea amânării aplicării pe depse i

(1) Asupra revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei prevăzută în 
art.88 ori în art.89 din Codul penal se pronunţă, din oficiu sau la sesizarea 
procurorului, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce 
ar putea atrage revocarea sau anularea.

(2) Dacă până la expirarea termenului prevăzut de art.86 alin.(4) lit.c ) din 
Codul penal persoana cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu 
a respectat obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, serviciul de 
probaţiune competent sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă 
amânarea, în vederea revocării acesteia. Sesizarea poate fi făcută şi de procuror 
sau de partea interesată, până la expirarea termenului de supraveghere.

 Art. 578. Înlocuirea pedepse i dete nţiunii pe viaţă

(1) Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii se 
dispune, la cererea procurorului ori a persoanei condamnate, de către instanţa de 
executare, iar dacă persoana condamnată  se află în stare de deţinere, d e că tre 
instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.

(2) Hotărârea de înlocuire, rămasă definitivă , se pune în executare potrivit 
dispoziţiilor art.548 - 550.



 Art. 579. Alte  modificări de pe de pse

(1) Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare 
a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri 
definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii:

a) concursul de infracţiuni;
b) recidiva;
c) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.
(2) Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este 

instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul când persoana condamnată 
se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se 
află locul de deţinere. 

(3) Sesizarea instanţei se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui 
condamnat.

(4) La primirea cererii, p reşedintele completului de judec ată dispune 
ataşarea la dosar a înscrisurilor şi luarea tuturor măsurilor necesare soluţionării 
cauzei.

Art. 580.  Înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoare a

 (1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu înc hisoarea, în cazurile prevăzute în 
art.63 şi art.64 alin. (5) şi (6)  din Codul penal se dispune de instanţa de 
executare.

 (2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către organul care,  potrivit 
legii,  e xecută amenda ori de către serviciul de probaţiune competent în cazul 
prevăzut la art. 64 alin. (5) lit a) din Codul penal. 

 (3) Condamnatul es te citat la judecarea sesizării, iar  dacă  nu are avocat 
instanţa numeşte unul din oficiu.

 (4) Condamnatul privat de libertate va fi adus la judec ată.
 (5) Hotărârea de înlocuire, rămasă definitivă,  se pune în executare potr ivit 

dispoziţiilor art.548 - 550. Î n situaţia în care amenda a însoţit pedeapsa 
închisorii, se va emite un nou mandat de executare pentru pedeapsa rezultată 
potrivit art.63 alin.(2) din Codul penal.

(6) Dacă persoana condamnată achită amenda pe parcursul soluţionării 
cauzei, sesizarea va fi respinsă ca neîntemeiată.

 Art. 581. Liberare a condiţionată

(1) Liberarea condiţionată se dispune, la cererea sau la propunerea făcută 
potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de către judecătoria în a 
cărei circumscripţie se află locul de deţinere.



(2) Când instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru 
acordarea liberării condiţionate, prin hotărârea de respingere fixează termenul 
după expirarea căruia propunerea sau cererea va putea fi reînnoită. Termenul nu 
poate fi mai mare de un an şi curge de la rămânerea definitivă a hotărârii.

(3) Hotărârea judecătoriei poate fi atacată cu contestaţie la tribunalul în a 
cărei circumscripţie se află locul de deţinere, în termen de 3 zile de la 
comunicare. Contestaţia  formulată de de procuror este suspensivă de executare.

 (4) O copie de pe hotărârea rămasă definitivă se comunică  serviciului de 
probaţiune competent, precum şi poliţiei de proximitate. 

Art. 582.  Anularea şi revocarea liberării condiţionate

(1) Asupra anulării liberării condiţionate prevăzută  în art.105 alin. (1) din 
Codul penal se pronunţă, din oficiu sau la sesizarea procurorului,  instanţa care 
judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea care atrage anularea.

 (2) Instanţa prevăzută în alin.(1)  se pronunţă  şi asupra revocării liberăr ii 
condiţionate, în situaţia prevăzută în art. 104 alin. (2)  din Codul penal.

 (3) Instanţa prevăzută în art. 581 alin.(1) se pronunţă şi asupra revocării 
liberării condiţionate, în situaţia prevăzută în ar t. 104 alin. (1) din Codul penal, 
precum şi în cazul când instanţa care a judecat pe condamnat pentru o altă 
infracţiune nu s-a pronunţat în această privinţă.

 (4) Instanţa în faţa căreia hotărârea a rămas definitivă  este obligată să 
comunice locului de deţinere copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus 
revocarea liberării condiţionate.

SECŢIUNEA a 2-a

Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

 Art. 583. Cazurile de amânare

(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi 
amânată în următoarele cazuri:

a) când se constată pe baza unei expertize medico-legale că persoana 
condamnată suferă de o boală ce nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi face imposibilă executarea imediată 
a pedepsei, iar instanţa constată, pe baza probelor, că specif icul bolii nu permite 
tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a 
Ministerului Sănătăţii şi apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate 
nu prezintă un pericol pentru ordinea publică. În aceas tă situaţie executarea 
pedepsei se amână pentru o durată determinată. 



b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. Î n 
aceste cazuri, executarea pedepsei se amână până la încetarea cauzei care a 
determinat amânarea.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a) amânarea executării pedepsei nu 
poate fi dispusă dacă cel condamnat şi-a provocat singur starea de boală prin 
refuzul tratamentului medical, al intervenţiei chirurgicale, p rin acţiuni de 
autoagresiune sau prin alte acţiuni vătămătoare, sau în situaţia în care se sustrage 
efectuării expertizei medico - legale.

(3) Cererea de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii 
pe viaţă poate fi făcută de procuror, de condamnat, de persoanele arătate în ar t.
409 alin. (1). 

(4) Cererea poate fi retrasă de persoana  care a formulat-o.
(5) Hotărârile prin care se dispune amânarea executării pedepsei sunt 

executorii de la data pronunţării.
(6) În cazul în care în timpul amânării executării pedepsei pe numele 

condamnatului este emis un alt mandat de executare a pedepsei închisorii, acesta 
nu poate fi executat până la expirarea termenului de amânare stabilit de instanţă 
sau, după caz, până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.

(7) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de amânare a 
executării pedepsei poate fi atacată cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, 
în termen de 3 zile de la comunicare.. 

Art. 584.  Obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării

(1) Pe durata amânării executării pedepsei, c ondamnatul trebuie să 
respecte următoarele obligaţii:

a) să nu depăşească limita teritorială fixată decât în condiţiile stabilite de 
instanţă;

b) să ia legătura, î n termenul stabilit de instanţă,  c u organul de poliţie 
desemnat de aceasta în cuprinsul hotărârii de amânare  a executării pedepsei 
închisorii pentru a fi luat în evidenţă şi a stabili mijlocul de comunicare 
permanentă cu organul de supraveghere, precum şi să se prezinte la instanţă ori 
de câte ori este chemat;

c) să nu îşi schimbe locuinţa fără informarea prealabilă a  instanţei care a 
dispus amânarea;

d) să nu deţină, să nu folosească şi să  nu poarte nicio categorie de arme;
e) pentru cazul prevăzut de art. 583 alin.(1) lit. a) să  se prezinte de îndată  la 

unitatea sanitară la care urmează să facă tratamentul, iar pentru c azul prevăzut de 
art. 583 alin.(1) lit.b) să îngrijească copilul mai mic de 1 an.

(2) Pe durata amânării executării pedepsei, i ns tanţa poate impune 
condamnatului să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:

a) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, 
culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă;



b) să nu comunice cu persoana vătămată sau cu membri de familie ai 
acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite 
de instanţă, ori să nu se apropie de acestea; 

c) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite;
(3) Obligaţiile prevăzute în alin.(2) lit.a) - c) pot fi impuse în măsura în 

care au fost aplicate în conţinutul pedepsei complementare a interzicerii 
exercitării unor drepturi.

 Art. 585. Instanţa competentă

(1) Instanţa competentă să se pronunţe asupra acordării amânării 
executării pedepsei este instanţa de executare.

(2) În cazul prevăzut în art. 5 83 alin.  (1) lit. a) c ererea de amânare a 
executării pedepsei se depune la judecătorul delegat cu executarea, însoţită de 
înscrisuri medicale. Judecătorul delegat cu executarea verifică competenţa 
instanţei şi dispune, d upă  caz,  prin înc heiere, declinarea c ompetenţei de 
soluţionare a cauzei sau efectuarea expertizei medico – legale. După primirea 
raportului de expertiză medico – legală cauza se soluţionează de instanţa de 
executare, potrivit dispoziţiilor din prezentul capitol. 

(3) Instanţa de executare comunică hotărârea prin care s-a dispus 
amânarea executării pedepsei, în ziua pronunţării, organului de poliţie desemnat 
în cuprinsul hotărârii de amânare a executăr ii pedepsei închisorii pentru a lua în 
evidenţă persoana, jandarmeriei, poliţiei  de proximitate, o rganelor competente 
să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor instituţii,  în 
vederea asigurării respectării obligaţiilor impuse.  Organele în drept refuză 
eliberarea paşaportului sau, după caz, ridică provizoriu paşaportul pe durata 
amânării.

(4) În caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite potrivit art.
584, instanţa de executare revocă amânarea şi dispune punerea în executare a 
pedepsei privative de libertate. Organul de poliţie desemnat de instanţă în 
cuprinsul hotărârii cu supravegherea celui faţă de care s-a dispus amânarea 
executării pedepsei verifică periodic respectarea obligaţiilor de către condamnat 
şi întocmeşte lunar un raport în acest sens către instanţa de executare. 

(5) În cazul în care constată încălcări ale obligaţiilor stabilite potrivit art.
584 organul de poliţie sesizează, de îndată, instanţa de executare.

(6) Instanţa de executare ţine evidenţa amânărilor acordate şi, la expirarea 
termenului, ia măsuri pentru emiterea mandatului de executare, iar dacă 
mandatul a fost emis, ia măsuri pentru aducerea lui la îndeplinire. Dacă nu s- a 
stabilit un termen de amânare, j udecă torul delegat cu executarea al instanţei de 
executare este obligat să sesizeze instanţa de executare în vederea verificării 
subzistenţei temeiurilor amânării, iar când se constată că acestea au încetat, să ia 
măsuri pentru emiterea mandatului de executare, ori pentru aducerea lui la 
îndeplinire. 



 

SECŢIUNEA a 3-a

Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

 Art. 586. Cazurile de întrerupere

(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi 
întreruptă în cazurile şi în condiţiile prevăzute în art. 583,  la cererea persoanelor 
arătate în alin.(3) al aceluiaşi articol, iar  în cazul prevăzut de art.583, alin.(1) lit.
a) şi de către administraţia penitenciarului.

(2) Contestaţia formulată de  procuror este suspensivă de executare.
(3) Dispoziţiile art.584 şi art.585 alin.(2) - (5) se aplică în mod 

corespunzător. 

Art. 587.  Instanţa compete ntă

(1) Instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei 
este instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, corespunzătoare în 
grad instanţei de executare.

(2) Cererea de prelungire a întreruperii anterior acordate se soluţionează 
de instanţa care a dispus întreruperea executării pedepsei.

(3) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de întrerupere a 
executării pedepsei poate fi atacată cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, 
în termen de 3 zile de la comunicare. 

 

 Art. 588. Evidenţa întreruperii e xecutării pe de psei

(1) Instanţa care a dispus  întreruperea executării pedepsei comunică de 
îndată această măsură instanţei de executare, locului de deţinere şi organului de 
poliţie.

(2) Instanţa de executare şi administraţia locului de deţinere ţin evidenţa 
întreruperilor acordate. Dacă la expirarea termenului de întrerupere persoana 
condamnată la pedeapsa închisorii nu se prezintă la locul de deţinere, 
administraţia trimite de îndată o copie de pe mandatul de executare organului de 
poliţie, în vederea executării. Pe copia mandatului de executare se menţionează 
şi cât a mai rămas de executat din durata pedepsei.

(3) Dispoziţiile art.585 alin.(3) teza a II-a se aplică în mod corespunzător.
(4) Administraţia locului de deţinere comunică instanţei de executare data 

la care a reînceput executarea pedepsei.



(5) Timpul cât executarea a fost întreruptă nu se socoteşte în executarea 
pedepsei.

(6) Pedeapsa accesorie se execută şi pe durata întreruperii executării 
pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Înlăturarea sau modificarea pedepsei

 Art. 589. Intervenirea unei le gi penale  noi

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a 
hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege ce nu mai 
prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea, ori o lege 
care prevede o pedeapsă sau o măsură educativă mai uşoară decât cea care se 
execută ori urmează a se executa, instanţa ia măsuri pentru aducerea la 
îndeplinire, după caz, a dispoziţiilor art. 4 şi 6 din Codul penal.

(2) Aplicarea dispoziţiilor din alin.(1) se face din oficiu sau la cererea 
procurorului ori a persoanei condamnate, de către ins tanţa de exec utare,  iar dacă 
persoana condamnată se află în executarea pedepsei, de către instanţa 
corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, 
după caz, centrul educativ.

Art. 590.  Amnistia şi graţierea

(1) Aplicarea amnistiei şi a graţierii, a tunci când intervin după rămânerea 
definitivă a hotărârii,  se face de către  judecătorul delegat cu executarea de la 
instanţa de executare, iar dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei,  de 
către  judecătorul delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în a cărei 
circumscripţie se află locul de deţinere.

(2) Judecătorul se pronunţă prin încheiere executorie, d ată în camera de 
consiliu, cu participarea procurorului.

(3) Împotriva încheierii pronunţată potrivit alin.(2) se poate declara 
contestaţie de către procuror, în termen de 3 zile de la pronunţare. Contestaţia 
este suspensivă de executare.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii comune



 Art. 591. Procedura la instanţa de  executare

(1) Când rezolvarea situaţiilor reglementate în prezentul titlu este dată în 
competenţa instanţei de executare, preşedintele completului de judecată dispune 
citarea părţilor interesate şi, î n c azurile prevăzute în ar t. 88,  ia măsuri pentru 
desemnarea unui avocat din oficiu. La judecarea cazurilor de întrerupere a 
executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă se citează şi administraţia 
penitenciarului în care execută pedeapsa condamnatul.

(2) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru 
educativ este adus la judecată.

(3) Participarea procurorului este obligatorie. 
(4) După ascultarea concluziilor procurorului şi a părţilor, i nstanţa se 

pronunţă prin sentinţă.
(5) Dispoziţiile cuprinse în partea specială, t itlul III privind judecata,  care 

nu sunt contrare dispoziţiilor din acest capitol, se aplică în mod corespunzător.
(6) Dispoziţiile alin.(1) – (5) se aplică şi în cazul în care rezolvarea uneia 

din situaţiile reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei în a 
cărei circumscripţie se află locul de deţinere. În acest caz, soluţia se comunică 
instanţei de executare.

(7) Hotărârile pronunţate în primă instanţă în materia executării potrivit 
prezentului titlu, pot fi atacate cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în 
termen de 3 zile de la comunicare. 

(8) Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se face în şedinţă 
publică, cu citarea persoanei condamnate. Condamnatul aflat în stare de detenţie 
sau internat într-un centru educativ este adus la judecată. Participarea 
procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se soluţionează 
contestaţia este definitivă. Prevederile alin. 5 se aplică în mod corespunzător.

Art. 592.  Contestaţia la executare

(1) Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în 
următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;
b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea 

prevăzută în hotărârea de condamnare;
c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută 

sau vreo împiedicare la executare;
d) când se invocă amnistia, p rescripţia, graţierea sau orice altă  cauză de 

stingere ori de micşorare a pedepsei.



(2) În cazurile prevăzute la alin. 1  lit. a) , b) şi d) contestaţia se face, după 
caz, la instanţa prevăzută în art.591 alin. (1) sau (6), iar în cazul prevăzut la lit. c), 
la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. În cazul în care nelămurirea 
priveşte o dispoziţie dintr-o hotărâre pronunţată în apel sau în recurs în casaţie, 
competenţa revine, după caz, i ns tanţei de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie.

Art. 593.  Re zolvarea contestaţiei la e xecutare

(1) Procedura de rezolvare a contestaţiei la executare este cea prevăzută în 
art. 591.

(2) În cazul arătat în art.592 alin.(1) lit.d), d acă din hotărârea pusă în 
executare nu rezultă datele şi situaţiile de existenţa cărora depinde soluţionarea 
contestaţiei, constatarea acestora se face de către instanţa competentă să judece 
contestaţia.

(3) Cererea poate fi retrasă de condamnat sau de procuror, c ând este 
formulată de acesta.

(4) După pronunţarea soluţiei definitive ca urmare a admiterii contestaţiei 
la executare se face o nouă punere în executare conform procedurii prevăzute de 
prezentul titlu.

 Art. 594. Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile

(1) Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii se face, 
în cazurile prevăzute în art.592 alin.(1) lit.a) şi b), l a ins tanţa de executare 
prevăzută în art.591, iar  în cazul prevăzut în ar t.592 alin.(1) lit. c), la instanţa care 
a pronunţat hotărârea ce se execută. Dispoziţiile art.592 alin.(2) teza a II-a se 
aplică corespunzător.

(2) Dispoziţiile art.591 alin.(1) – (5) se aplică în mod corespunzător.
(3) Contestaţia împotriva actelor de executare se soluţionează de către 

instanţa civilă potrivit legii civile.

 Art. 595. Contestaţia privitoare la amenzile judiciare

(1) Contestaţia împotriva executării amenzilor judiciare se soluţionează de 
către instanţa care le-a pus în executare.

(2) Dispoziţiile art.591 alin.(1) – (5) se aplică în mod corespunzător.



TITLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

 Art. 596. Termenii e xplicaţi în Codul penal

 T ermenii sau expresiile al căror înţeles este anume explicat în Codul 
penal au acelaşi înţeles şi în Codul de procedură penală.

 Art. 597. Intrarea în vigoare

Prezentul cod intră în vigoare în termen de un an de la data publicării în 
Monitorul Oficial.


