
Jurisprudenţa obligatorie  
pentru aplicarea  

Codului de procedură penală 
• deciziile Curţii Constituţionale • hotărârile prealabile  
ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind dezlegarea  
unor chestiuni de drept • recursurile în interesul legii

Ediţia a 4‑a, actualizată la data de 
3 ianuarie 2022



Cuprins

Capitolul I. Decizii ale Curţii Constituţionale ______________________________________________________________ 1
1. Art. 21 – Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente. Momentul până la care se poate 

solicita (C.C.R., dec. nr. 257 din 26 aprilie 2017, M. Of. nr. 472 din 22 iunie 2017) ___________________________ 1
2. Art. 52 – Chestiuni prealabile. Neconstituţionalitatea sintagmei „cu excepţia împrejurărilor care privesc 

existenţa infracţiunii” din cuprinsul dispoziţiilor art. 52 alin. (3) CPP (C.C.R., dec. nr. 102 din 17 februarie 2021, 
M. Of. nr. 357 din 7 aprilie 2021) _________________________________________________________________ 8

3. Art. 70 – Recuzarea procurorului. Competenţa de soluţionare a cererii formulate în faza de judecată,  
în etapa camerei preliminare sau în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (C.C.R., dec. nr. 625  
din 26 octombrie 2016, M. Of. nr. 107 din 7 februarie 2017) ___________________________________________ 20

4. Art. 88 – Avocat citat ca martor în cauză. Persoană care s‑a prevalat de dreptul de a refuza să dea  
declaraţii în calitate de martor (C.C.R., dec. nr. 637 din 19 octombrie 2021, M. Of. nr. 1155 din  
6 decembrie 2021) ___________________________________________________________________________ 25

5. Art. 102 – Excluderea probelor obţinute în mod nelegal. Nulitatea actului prin care s‑a dispus sau  
autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrată. Necesitatea înlăturării  
din dosarul cauzei a mijloacelor materiale de probă (C.C.R., dec. nr. 22 din 18 ianuarie 2018,  
M. Of. nr. 177 din 26 februarie 2018) _____________________________________________________________ 29

6. Art. 117 – Persoane care au stabilit cu suspectul sau inculpatul relaţii asemănătoare acelora dintre soţi. 
Dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor (C.C.R., dec. nr. 562 din 19 septembrie 2017,  
M. Of. nr. 837 din 23 octombrie 2017) ____________________________________________________________ 34

7. Art. 118 – Martor. Dreptul la tăcere şi la neautoincriminare (C.C.R., dec. nr. 236 din 2 iunie 2020,  
M. Of. nr. 597 din 8 iulie 2020) __________________________________________________________________ 43

8. Art. 126 – Măsuri de protecţie a martorilor în etapa urmăririi penale. Menţinere pe tot parcursul procesului 
penal (C.C.R., dec. nr. 248 din 16 aprilie 2019, M. Of. nr. 494 din 19 iunie 2019) ___________________________ 66

9. Art. 139 – Supraveghere tehnică. Înregistrările ca mijloace de probă. Excluderea celor rezultate ca urmare  
a efectuării activităţilor specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiului unor drepturi 
sau libertăţi fundamentale ale omului desfăşurate cu respectarea prevederilor legale, autorizate potrivit  
Legii nr. 51/1991 (C.C.R., dec. nr. 55 din 4 februarie 2020, M. Of. nr. 517 din 17 iunie 2020) _________________ 72

10. Art. 145 – Supraveghere tehnică. Contestarea legalităţii măsurii de către persoana vizată de aceasta,  
care nu are calitatea de inculpat (C.C.R., dec. nr. 244 din 6 aprilie 2017, M. Of. nr. 529 din 6 iulie 2017) ________ 80

11. Art. 1461 – Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane. Lipsa posibilităţii contestării 
legalităţii măsurii de către persoana vizată, care nu are calitatea de inculpat (C.C.R., dec. nr. 421  
din 23 iunie 2020, M. Of. nr. 661 din 27 iulie 2020) __________________________________________________ 89

12. Art. 174 – Specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, care efectuează  
o constatare. Incompatibilitate (C.C.R., dec. nr. 87 din 13 februarie 2019, M. Of. nr. 498 din 19 iunie 2019) ______ 95

13. Art. 213 – Plângere împotriva ordonanţei procurorului prin care s‑a luat măsura controlului judiciar. Termen  
de soluţionare (C.C.R., dec. nr. 17 din 17 ianuarie 2017, M. Of. nr. 261 din 13 aprilie 2017) _________________ 102

14. Art. 2151 – Control judiciar. Durată maximă în etapa procesuală a apelului (C.C.R., dec. nr. 79  
din 22 februarie 2018, M. Of. nr. 399 din 10 mai 2018) ______________________________________________ 109

15. Art. 220 – Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de cameră preliminară sau  
de instanţa de judecată. Inculpat arestat (preventiv sau la domiciliu) anterior în aceeaşi cauză.  
Condiţii (C.C.R., dec. nr. 22 din 17 ianuarie 2017, M. Of. nr. 159 din 3 martie 2017) _______________________ 113

16. Art. 235 – Nerespectarea termenului de depunere a propunerii de prelungire a arestării preventive la 
judecătorul de drepturi şi libertăţi. Sancţiune. Natura juridică a termenului reglementat de art. 235 alin. (1) CPP 
(C.C.R., dec. nr. 336 din 30 aprilie 2015, M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015) _______________________________ 117



IV Cuprins

17. Art. 2523 – Valorificarea bunurilor mobile sechestrate, dispusă de către instanţă. Lipsa unei căi de atac 
separate împotriva încheierii (C.C.R., dec. nr. 354 din 22 mai 2018, M. Of. nr. 579 din 9 iulie 2018) ___________ 127

18. Art. 281 – Competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală. Sancţiune în caz 
de încălcare (C.C.R., dec. nr. 302 din 4 mai 2017, M. Of. nr. 566 din 17 iulie 2017) ________________________ 132

19. Art. 281 – Încălcarea dispoziţiilor privind asistarea de către avocat a suspectului sau inculpatului,  
precum şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este obligatorie. Momentul până la care poate fi invocată  
în cazul încălcării în cursul camerei preliminare (C.C.R., dec. nr. 88 din 13 februarie 2019,  
M. Of. nr. 499 din 20 iunie 2019) _______________________________________________________________ 140

20. Art. 282 – Nulitate relativă. Invocare (C.C.R., dec. nr. 554 din 19 septembrie 2017,  
M. Of. nr. 1013 din 21 decembrie 2017) __________________________________________________________ 146

21. Art. 341 – Încheierea judecătorului de cameră preliminară pronunţată în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) 
CPP. Excluderea posibilităţii de a fi atacată în privinţa dispoziţiei de începere a judecăţii  
(C.C.R., dec. nr. 243 din 16 aprilie 2019, M. Of. nr. 429 din 30 mai 2019) _______________________________ 153

22. Art. 345 – Procedura în camera preliminară. Mijloacele de probă pe care le poate administra judecătorul de 
cameră preliminară în soluţionarea cererilor şi excepţiilor formulate ori a excepţiilor ridicate din oficiu  
(C.C.R., dec. nr. 802 din 5 decembrie 2017, M. Of. nr. 116 din 6 februarie 2018) __________________________ 160

23. Art. 348 – Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară (C.C.R., dec. nr. 437 din 22 iunie 2017,  
M. Of. nr. 763 din 26 septembrie 2017) __________________________________________________________ 168

24. Art. 352 – Publicitatea şedinţei de judecată. Folosirea informaţiilor clasificate (C.C.R., dec. nr. 21  
din 18 ianuarie 2018, M. Of. nr. 175 din 23 februarie 2018) ___________________________________________ 174

25. Art. 377, art. 386 – Schimbarea încadrării juridice. Necesitatea pronunţării instanţei printr‑o hotărâre 
judecătorească ce nu soluţionează fondul cauzei (C.C.R., dec. nr. 250 din 16 aprilie 2019,  
M. Of. nr. 500 din 20 iunie 2019) _______________________________________________________________ 189

26. Art. 434 – Hotărâri supuse recursului în casaţie. Soluţiile pronunţate ca urmare a aplicării procedurii privind 
recunoaşterea învinuirii (C.C.R., dec. nr. 651 din 17 octombrie 2017, M. Of. nr. 1000  
din 18 decembrie 2017) ______________________________________________________________________ 200

27. Art. 434 – Hotărâri supuse recursului în casaţie. Soluţiile pronunţate ca urmare a admiterii acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei (C.C.R., dec. nr. 573 din 20 septembrie 2018, M. Of. nr. 959  
din 13 noiembrie 2018) _______________________________________________________________________ 209

28. Art. 453, art. 457 – Hotărâre de achitare. Revizuire (C.C.R., dec. nr. 2 din 17 ianuarie 2017,  
M. Of. nr. 324 din 5 mai 2017) _________________________________________________________________ 217

29. Art. 469 – Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. Faza  
procesuală de la care se reia procesul penal (C.C.R., dec. nr. 590 din 8 octombrie 2019,  
M. Of. nr. 1019 din 18 decembrie 2019) __________________________________________________________ 223

30. Art. 505 – Inculpat minor. Necesitatea citării obligatorii, în cursul urmăririi penale, a persoanelor  
prevăzute în art. 505 CPP, indiferent de vârsta minorului (C.C.R., dec. nr. 102 din 6 martie 2018,  
M. Of. nr. 400 din 10 mai 2018) ________________________________________________________________ 229

31. Art. 539 – Repararea pagubei în cazul privării de libertate. Proces penal soluţionat prin clasare,  
conform art. 16 alin. (1) lit. a)‑d) CPP, sau achitare. Excludere. Neconstituţionalitate (C.C.R., dec. nr. 136  
din 3 martie 2021, M. Of. nr. 494 din 12 mai 2021) _________________________________________________ 235

32. Art. 589 – Bărbat condamnat care are un copil mai mic de un an. Excluderea de la posibilitatea amânării 
executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă (C.C.R., dec. nr. 535 din 24 septembrie 2019,  
M. Of. nr. 1026 din 20 decembrie 2019) __________________________________________________________ 244

33. Art. 595 – Decizie a Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de 
incriminare. Caz de înlăturare sau modificare a pedepsei/măsurii educative. Asimilarea cu o lege penală de 
dezincriminare (C.C.R., dec. nr. 651 din 25 octombrie 2018, M. Of. nr. 1083 din 20 decembrie 2018) __________ 249



Cuprins V

Capitolul al II-lea. Hotărâri prealabile privind dezlegarea unor chestiuni de drept ______________________________ 258
1. Art. 19 – Acţiune civilă. Vătămare corporală din culpă. Despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor  

de viaţă familială şi socială. Culpă concurentă (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 12 din 16 mai 2016,  
M. Of. nr. 498 din 4 iulie 2016) _________________________________________________________________ 258

2. Art. 34, art. 4251, art. 583 – Alţi subiecţi procesuali. Serviciul de probaţiune. Revocarea suspendării  
executării pedepsei sub supraveghere (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 16 din 24 septembrie 2019,  
M. Of. nr. 879 din 1 noiembrie 2019) ____________________________________________________________ 264

3. Art. 52 – Chestiuni prealabile. Stabilirea calităţii de rude biologice în linie directă sau între fraţi şi surori  
în cazul infracţiunii de incest, atunci când subiect al infracţiunii este o persoană adoptată. Inaplicabilitatea 
art. 440 şi art. 470 C. civ. Lipsa necesităţii stabilirii în prealabil a unui raport juridic civil pentru determinarea 
subiecţilor infracţiunii. Efectele legăturii de rudenie biologică (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 52  
din 28 iunie 2021, M. Of. nr. 874 din 13 septembrie 2021) ___________________________________________ 277

4. Art. 90 – Inculpat persoană juridică. Asistenţă juridică obligatorie în procedura de cameră preliminară  
şi în cursul judecăţii (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 21 din 11 octombrie 2016, M. Of. nr. 884  
din 4 noiembrie 2016) ________________________________________________________________________ 288

5. Art. 215 – Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar  
pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) CPP. Încălcare. Neîntrunirea 
elementelor de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) CP (I.C.C.J., compl. DCD pen.,  
dec. nr. 18 din 29 octombrie 2019, M. Of. nr. 66 din 30 ianuarie 2020) __________________________________ 300

6. Art. 249 – Măsuri asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane  
juridice, anterior deschiderii procedurii insolvenţei. Consecinţe (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 1 din  
20 ianuarie 2020, M. Of. nr. 147 din 25 februarie 2020) ______________________________________________ 313

7. Art. 269, art. 270 – Acte considerate ca făcute în termen. Act de procedură trimis prin e‑mail sau fax  
în ultima zi a termenului. Înregistrare la organul judiciar după expirarea termenului (I.C.C.J., compl. DCD pen., 
dec. nr. 12 din 28 aprilie 2020, M. Of. nr. 554 din 26 iunie 2020) _______________________________________ 328

8. Art. 296 – Plângere prealabilă. Momentul de la care curge termenul de introducere în cazul infracţiunii  
de abandon de familie săvârşite prin neplata, cu rea‑credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite  
pe cale judecătorească (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 2 din 20 ianuarie 2020, M. Of. nr. 135  
din 20 februarie 2020) _______________________________________________________________________ 342

9. Art. 335 – Infirmarea ordonanţei procurorului. Redeschiderea urmăririi penale. Confirmarea judecătorului  
de cameră preliminară (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 27 din 29 octombrie 2015, M. Of. nr. 919  
din 11 decembrie 2015) ______________________________________________________________________ 352

10. Art. 418 – 1. Înlăturarea circumstanţelor atenuante. Principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac
 2. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Circumstanţe atenuante. 

Apreciere globală în funcţie de incriminare şi de sancţiune (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 10  
din 2 iunie 2014, M. Of. nr. 502 din 7 iulie 2014) ___________________________________________________ 357

11. Art. 426 – Contestaţie în anulare. Reanalizarea unei cauze de încetare a procesului penal,  
deja dezbătută de instanţa de apel (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 10 din 29 martie 2017,  
M. Of. nr. 392 din 25 mai 2017) ________________________________________________________________ 364

12. Art. 431, art. 432 – Contestaţie în anulare împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută o cale de 
atac. Admisibilitate în principiu. Cale de atac (I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 5 din 4 martie 2015,  
M. Of. nr. 248 din 10 aprilie 2015) ______________________________________________________________ 372

13. Art. 452, art. 453, art. 595 – Revizuire. Cazul prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. f) CPP. Hotărâre penală 
definitivă pronunţată în soluţionarea unei cereri întemeiate pe dispoziţiile art. 595 CPP. Admisibilitate  
(I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 68 din 3 noiembrie 2020, M. Of. nr. 99 din 29 ianuarie 2021) _____________ 380

14. Art. 465 – Revizuire în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cauză care a parcurs  
trei grade de jurisdicţie. Desfiinţarea deciziei date în recurs. Cale de atac (I.C.C.J., compl. DCD pen.,  
dec. nr. 2 din 2 februarie 2015, M. Of. nr. 159 din 6 martie 2015) ______________________________________ 394



VI Cuprins

15. Art. 466 – Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. Obiect  
(I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 22 din 9 iunie 2015, M. Of. nr. 486 din 2 iulie 2015) ____________________ 402

16. Art. 538 – Dreptul la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare  
hotărârii definitive de condamnare. Legea aplicabilă (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 76  
din 12 noiembrie 2018, M. Of. nr. 215 din 19 martie 2019) ___________________________________________ 409

17. Art. 538 – Repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare. Hotărâri pronunţate în cererile formulate  
în temeiul art. 538 CPP. Cale de atac (I.C.C.J., compl. DCD civ., dec. nr. 54 din 14 septembrie 2020,  
M. Of. nr. 63 din 20 ianuarie 2021) ______________________________________________________________ 420

18. Art. 539, art. 598 – Caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului 
achitat prin hotărâre definitivă. Imposibilitatea stabilirii pe calea contestaţiei la executare  
(I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 11 din 17 aprilie 2019, M. Of. nr. 613 din 24 iulie 2019) _________________ 440

19. Art. 585 – Modificarea pedepsei. Contopirea unei pedepse cu închisoarea aplicate în temeiul Codului penal 
din 1969 pentru o infracţiune săvârşită sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată în 
temeiul noului Cod penal pentru o infracţiune săvârşită sub imperiul Codului penal din 1969  
(I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 29 din 19 noiembrie 2015, M. Of. nr. 29 din 15 ianuarie 2016) ____________ 451

20. Art. 598 – Contestaţie la executare. Cauză de micşorare a pedepsei. Art. 19 din Legea nr. 682/2002  
(I.C.C.J., compl. DCD pen., dec. nr. 4 din 13 februarie 2020, M. Of. nr. 278 din 2 aprilie 2020) _______________ 459

Capitolul al III-lea. Recursuri în interesul legii ___________________________________________________________ 473
1. Art. 19 – Soluţionarea laturii civile. Cauze penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală  

prevăzute în Legea nr. 241/2005 (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 17 din 5 octombrie 2015,  
M. Of. nr. 875 din 23 noiembrie 2015) ___________________________________________________________ 473

2. Art. 19 – Accident rutier. Persoane îndreptăţite la acordarea de despăgubiri. Asigurări de răspundere civilă 
obligatorie (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 23 din 26 octombrie 2015, M. Of. nr. 71 din 1 februarie 2016) ________ 479

3. Art. 19, art. 86 – Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente 
de autovehicule. Calitatea procesuală a societăţii de asigurare. Răspundere solidară sau exclusivă a 
asigurătorului pentru prejudiciile cauzate de asigurat (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 1 din 15 februarie 2016,  
M. Of. nr. 258 din 6 aprilie 2016) _______________________________________________________________ 487

4. Art. 19 – Cheltuieli de spitalizare şi tratament medical pentru cel care a suferit o vătămare corporală  
prin fapta altuia. Persoana obligată la suportarea acestora (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 22  
din 6 noiembrie 2017, M. Of. nr. 43 din 17 ianuarie 2018) ____________________________________________ 499

5. Art. 19, art. 86 – Asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 
autovehicule. Societate de asigurare aflată în faliment. Calitatea în proces a Fondului de garantare a 
asiguraţilor (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 26 din 20 noiembrie 2017, M. Of. nr. 162 din 21 februarie 2018) ______ 505

6. Art. 56 – Competenţa procurorului. Abuz în serviciu prevăzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la 
art. 297 CP. Pagubă materială mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 200.000 de euro. Subiect activ a 
cărui calitate nu determină incidenţa dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 43/2002. Competenţa 
parchetului nespecializat (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 26 din 15 noiembrie 2021, www.scj.ro) _______________ 523

7. Art. 64 – Incompatibilitate. Judecător care a participat la judecarea unei cauze. Judecarea aceleiaşi cauze 
într‑o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 32  
din 9 decembrie 2019, M. Of. nr. 148 din 25 februarie 2020) __________________________________________ 523

8. Art. 184 – Internare, voluntară sau nevoluntară, în vederea efectuării expertizei psihiatrice. Deducere din 
durata pedepsei (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 22 din 12 noiembrie 2018, M. Of. nr. 47 din 18 ianuarie 2019) ___ 529

9. Art. 203, art. 204, art. 205, art. 4251 – Măsuri preventive dispuse în cursul urmăririi penale şi al procedurii de 
cameră preliminară. Contestaţie împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi sau, după caz,  
a judecătorului de cameră preliminară. Soluţionare (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 4 din 29 septembrie 2014,  
M. Of. nr. 821 din 11 noiembrie 2014) ___________________________________________________________ 538



Cuprins VII

10. Art. 207 – Termenul „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia”, prevăzut în art. 207 alin. (1) 
CPP. Natura şi consecinţele încălcării acestuia (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 16 din 17 septembrie 2018,  
M. Of. nr. 927 din 2 noiembrie 2018) ____________________________________________________________ 541

11. Art. 235 – Termenul în care propunerea de prelungire a arestării preventive se depune la judecătorul de 
drepturi şi libertăţi. Modalitate de calcul (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 20 din 16 octombrie 2017,  
M. Of. nr. 904 din 17 noiembrie 2017) ___________________________________________________________ 555

12. Art. 249 – Măsuri asigurătorii. Identificarea şi individualizarea bunurilor asupra cărora se înfiinţează  
(I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 19 din 16 octombrie 2017, M. Of. nr. 953 din 4 decembrie 2017) _______________ 558

13. Art. 249 – Sechestru asigurător penal. Creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri 
a devenit opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal. Consecinţe privind 
executarea silită (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 2 din 19 februarie 2018, M. Of. nr. 463 din 5 iunie 2018) ________ 571

14. Art. 318 – Renunţarea la urmărirea penală. Suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani. 
Obligaţia prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 15  
din 20 mai 2019, M. Of. nr. 789 din 30 septembrie 2019) ____________________________________________ 582

15. Art. 335 – Reluare în caz de redeschidere a urmăririi penale. Procuror ierarhic superior celui care a dispus 
soluţia. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (I.C.C.J., compl. RIL, 
dec. nr. 23 din 14 septembrie 2020, M. Of. nr. 52 din 18 ianuarie 2021) _________________________________ 598

16. Art. 344 – Camera preliminară. Natura juridică a termenului în care se pot formula în scris cereri şi excepţii 
(I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 14 din 4 iunie 2018, M. Of. nr. 765 din 5 septembrie 2018) ___________________ 611

17. Art. 396 – Inculpaţi minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal. 
Prelevarea probelor biologice (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 5 din 16 mai 2016, M. Of. nr. 493  
din 1 iulie 2016) ____________________________________________________________________________ 618

18. Art. 396 – Judecata în cazul recunoaşterii învinuirii. Soluţii incompatibile (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 4  
din 11 februarie 2019, M. Of. nr. 546 din 3 iulie 2019) _______________________________________________ 625

19. Art. 485 – Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Retragerea de către inculpat, în faţa instanţei de judecată,  
a consimţământului valabil exprimat în cursul urmăririi penale (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 5  
din 20 martie 2017, M. Of. nr. 375 din 19 mai 2017) ________________________________________________ 641

20. Art. 493 – Măsuri preventive aplicabile persoanei juridice. Interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea 
procedurii de dizolvare sau lichidare. Dizolvare sau lichidare în procedura falimentului (I.C.C.J., compl. RIL, 
dec. nr. 18 din 7 septembrie 2020, M. Of. nr. 390 din 14 aprilie 2021) __________________________________ 649

21. Art. 539 – Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate. Caracterul nelegal al măsurilor 
preventive privative de libertate. Constatare (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 15 din 18 septembrie 2017,  
M. Of. nr. 946 din 29 noiembrie 2017) ___________________________________________________________ 666

22. Art. 5491 – Procedura reglementată de art. 5491 CPP. Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier 
autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă. Clasare în temeiul 
art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II‑a CPP. Confiscare specială (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 10 din 8 aprilie 2019, 
M. Of. nr. 472 din 11 iunie 2019) _______________________________________________________________ 674

23. Art. 5811 şi urm. – Cereri formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei.  
Instanţa competentă (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 15 din 17 septembrie 2018, M. Of. nr. 885  
din 22 octombrie 2018) _______________________________________________________________________ 686

24. Art. 585 – Computarea pedepselor şi a măsurilor preventive executate în afara ţării. Recunoaşterea 
hotărârii de condamnare la pedeapsa închisorii pronunţate de o instanţă străină. Contopirea cu pedepse 
aplicate de instanţele române. Instanţa competentă (I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 1 din 22 ianuarie 2018,  
M. Of. nr. 239 din 19 martie 2018) ______________________________________________________________ 698

25. Art. 598 – Contestaţie la executare. Instanţa competentă. Cerere prin care o persoană privată de libertate 
solicită acordarea zilelor compensatorii pentru executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare  
(I.C.C.J., compl. RIL, dec. nr. 8 din 11 martie 2019, M. Of. nr. 427 din 30 mai 2019) _______________________ 704


