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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)_ ________________________________________________
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)_ __________________________________
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)____________________________________________________________
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)_ _______________________________________________________________
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)________________________________________________________________________
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)_______________________________________________________________
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)________________________

541

555
558

571

582

598
611

618
625

641

649

666

674

686

698

704

