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prevăzută de legea penală [art. 438 alin. (1) pct. 7] / 431
6.4. În mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal [art. 438
alin. (1) pct. 8] / 432
6.5. Nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că
pedeapsa aplicată inculpatului a fost graţiată [art. 438 alin. (1)
pct. 11] / 433
6.6. S-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de
lege [art. 438 alin. (1) pct. 12] / 434
§ 7. Procedura de judecare a recursului în casaţie / 436
7.1. Noţiuni introductive / 436
7.2. Instanţa competentă / 437
7.3. Procedura de comunicare / 437
7.4. Activitatea premergătoare desfăşurată
de magistratul-asistent de la instanţa de control judiciar / 439
7.5. Admiterea în principiu / 439
7.6. Suspendarea executării hotărârii atacate / 441
7.7. Judecarea propriu-zisă a recursului în casaţie / 442
7.8. Soluţionarea recursului în casaţie / 442
7.8.1. Respingerea recursului în casaţie / 442
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7.8.2. Admiterea recursului în casaţie / 443
7.9. Decizia instanţei de recurs în casaţie / 445
§ 8. Procedura de rejudecare după casarea hotărârii atacate / 446
Secţiunea a IV-a. Revizuirea / 447
§ 1. Consideraţii preliminare / 447
§ 2. Hotărârile supuse revizuirii / 448
2.1. Caracteristicile hotărârilor care pot fi supuse revizuirii / 448
2.2. Limitele în care poate fi exercitată revizuirea / 450
§ 3. Cazurile de revizuire / 451
3.1. Noţiuni introductive / 451
3.2. Cazul de revizuire privind descoperirea de fapte sau
împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei
[art. 453 alin. (1) lit. a)] / 452
3.3. Cazul de revizuire privind mărturia mincinoasă
[art. 453 alin. (1) lit. b)] / 458
3.4. Cazul de revizuire privind înscrisurile false [art. 453 alin. (1)
lit. c)] / 461
3.5. Cazul de revizuire privind unele fapte ilicite săvârşite
de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
organelor judiciare [art. 453 alin. (1) lit. d)] / 463
3.6. Cazul de revizuire privind inconciliabilitatea hotărârilor penale
[art. 453 alin. (1) lit. e)] / 465
3.7. Cazul de revizuire privind neconstituţionalitatea unei
prevederi legale în baza căreia s-a pronunţat hotărârea definitivă
[art. 453 alin. (1) lit. f)] / 465
§ 4. Declararea revizuirii / 468
4.1. Titularii revizuirii / 468
4.2. Termenul de introducere a cererii de revizuire / 469
4.2.1. Cererea de revizuire în favoarea condamnatului / 469
4.2.2. Cererea de revizuire în defavoarea condamnatului, a
celui achitat sau a celui faţă de care s-a dispus încetarea
procesului penal / 469
4.3. Cererea de revizuire / 471
§ 5. Procedura de judecare a revizuirii / 471
5.1. Instanţa competentă / 471
5.2. Admiterea în principiu / 473
5.3. Suspendarea executării hotărârii supuse revizuirii / 476
5.4. Rejudecarea după admiterea în principiu / 476
§ 6. Procedura revizuirii în cazul hotărârilor Curţii Europene a
Drepturilor Omului / 480
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Secţiunea a V-a. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării
în lipsă a persoanei condamnate sau faţă de care s-a dispus
renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării
pedepsei / 487
§ 1. Noţiuni introductive / 487
§ 2. Hotărârile supuse redeschiderii procesului penal / 489
§ 3. Declararea căii extraordinare de atac / 490
3.1. Titularii redeschiderii procesului penal / 490
3.2. Termenul de introducere a cererii de redeschidere a
procesului penal / 493
3.3. Cererea de redeschidere a procesului penal / 494
§ 4. Procedura de judecare a redeschiderii procesului penal / 494
4.1. Instanţa competentă / 494
4.2. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată / 494
4.3. Judecarea cererii de redeschidere a procesului penal / 495
4.4. Soluţii / 495
4.4.1. Admiterea cererii de redeschidere a procesului
penal / 495
4.4.2. Respingerea cererii de redeschidere a procesului
penal / 498
CAPITOLUL VII
ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE / 499
Secţiunea I. Consideraţii generale privind unificarea
practicii judiciare / 499
Secţiunea a II-a. Recursul în interesul legii / 502
§ 1. Consideraţii preliminare / 502
§ 2. Titularii recursului în interesul legii / 502
§ 3. Cererea de recurs în interesul legii / 503
§ 4. Instanţa competentă / 504
§ 5. Raportul asupra recursului în interesul legii / 505
§ 6. Procedura de judecată / 505
§ 7. Soluţionarea recursului în interesul legii / 506
Secţiunea a III-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept / 508
CAPITOLUL VIII
PROCEDURI SPECIALE / 518
Secţiunea I. Consideraţii generale privind procedurile speciale / 518
§ 1. Consideraţii preliminare / 518
§ 2. Scurt istoric privind procedurile speciale în reglementarea
procesual penală din România şi drept comparat / 519
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§ 3. Procedurile speciale în reglementarea legislaţiei procesual
penale în vigoare în România / 522
Secţiunea a II-a. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei / 522
§ 1. Consideraţii preliminare / 522
§ 2. Titularii procedurii acordului de recunoaştere a vinovăţiei / 525
§ 3. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei în faza
de urmărire penală / 527
3.1. Iniţierea procedurii acordului de recunoaştere
a vinovăţiei / 527
3.2. Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei / 527
3.3. Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere
a vinovăţiei în faza de urmărire penală / 528
3.4. Sesizarea instanţei de judecată / 535
§ 4. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei în faza de judecată / 536
4.1. Procedura de judecată a acordului de recunoaştere a
vinovăţiei / 536
4.1.1. Verificări prealabile / 536
4.1.2. Soluţionarea propriu-zisă a acordului de recunoaştere a
vinovăţiei / 538
4.2. Soluţiile care pot fi dispuse de instanţa de judecată / 540
4.2.1. Admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei / 541
4.2.2. Respingerea acordului de recunoaştere
a vinovăţiei / 544
4.2.3. Admiterea parţială a acordului de recunoaştere a
vinovăţiei / 546
4.2.4. Aspecte comune / 546
4.3. Căi de atac / 546
§ 5. Aspecte diferenţiale între procedura recunoaşterii învinuirii şi
procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei / 548
Secţiunea a III-a. Contestaţia privind durata procesului penal / 550
§ 1. Consideraţii preliminare / 550
§ 2. Declararea contestaţiei privind durata procesului penal / 553
2.1. Titularii contestaţiei / 553
2.2. Termenul de introducere a contestaţiei privind durata
procesului penal / 553
2.3. Conţinutul contestaţiei privind durata procesului penal / 556
§ 3. Procedura de judecare a contestaţiei privind durata procesului
penal / 556
3.1. Instanţa competentă / 556
3.2. Măsuri premergătoare / 557
3.3. Soluţiile care pot fi pronunţate în contestaţia privind durata
procesului penal / 558
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Secţiunea a IV-a. Procedura privind tragerea la răspundere penală
a persoanei juridice / 563
§ 1. Consideraţii preliminare / 563
§ 2. Reguli procedurale derogatorii / 564
2.1. Reprezentarea persoanei juridice / 564
2.2. Locul de citare a persoanei juridice / 565
2.3. Măsurile preventive / 565
§ 3. Punerea în executare a pedepsei amenzii / 569
§ 4. Punerea în executare a pedepselor complementare / 570
4.1. Noţiuni introductive / 570
4.2. Punerea în executare a pedepsei complementare a dizolvării
persoanei juridice / 570
4.3. Punerea în executare a pedepsei complementare a
suspendării activităţii persoanei juridice / 571
4.4. Punerea în executare a pedepsei complementare a închiderii
unor puncte de lucru ale persoanei juridice / 572
4.5. Punerea în executare a pedepsei complementare a
interzicerii persoanei juridice de a participa la procedurile de
achiziţii publice / 572
4.6. Punerea în executare a pedepsei complementare a plasării
sub supraveghere judiciară / 573
4.7. Punerea în executare a pedepsei complementare a afişării sau
a difuzării hotărârii de condamnare a persoanei juridice / 573
Secţiunea a V-a. Procedura în cauzele cu infractori minori / 575
§ 1. Consideraţii preliminare / 575
§ 2. Urmărirea penală în cazul infractorilor minori / 576
2.1. Noţiuni introductive / 576
2.2. Persoanele chemate la efectuarea anumitor acte de urmărire
penală / 577
2.3. Procedura informării cu privire la drepturile şi obligaţiile
procesuale / 580
2.4. Referatul de evaluare / 581
§ 3. Judecarea infractorilor minori / 586
3.1. Noţiuni introductive / 586
3.2. Compunerea instanţei de judecată / 587
3.3. Persoanele chemate la judecarea minorului / 588
3.4. Desfăşurarea judecăţii / 589
3.5. Referatul de evaluare / 591
§ 4. Punerea în executare a măsurilor educative aplicate
minorilor / 592
4.1. Noţiuni introductive / 592
4.2. Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de
libertate / 593
4.3. Punerea în executare a măsurilor educative privative de
libertate / 595
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Secţiunea a VI-a. Procedura dării în urmărire / 599
§ 1. Consideraţii preliminare / 599
§ 2. Cazuri. Titularii cererii de dare în urmărire / 600
§ 3. Ordinul de dare în urmărire / 600
§ 4. Punerea în executare a ordinului de urmărire / 601
§ 5. Revocarea urmăririi / 604
Secţiunea a VII-a. Procedura reabilitării / 604
§ 1. Consideraţii preliminare / 604
§ 2. Reabilitarea de drept / 605
§ 3. Reabilitarea judecătorească / 606
3.1. Noţiuni introductive / 606
3.2. Cererea de reabilitare judecătorească / 606
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3.5. Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească / 614
3.6. Anularea reabilitării judecătoreşti / 615
Secţiunea a VIII-a. 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 / 615
§ 1. Consideraţii preliminare / 615
§ 2. Cazurile care dau dreptul la reparaţie / 617
2.1. Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciară / 617
2.2. Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de
libertate / 622
§ 3. Acţiunea pentru repararea prejudiciului / 626
3.1. Titularii acţiunii şi termenul de promovare a acţiunii / 626
3.2. Instanţa competentă să soluţioneze acţiunea pentru
repararea prejudiciului / 626
§ 4. Acţiunea în regres / 627
Secţiunea a IX-a. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor
judiciare / 628
§ 1. Consideraţii preliminare / 628
§ 2. Obiectul procedurii speciale / 629
§ 3. Efectuarea procedurii speciale / 630
3.1. Constatarea dispariţiei dosarului sau înscrisului judiciar / 630
3.2. Efectuarea procedurii speciale / 630
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3.2.1. Organele competente / 630
3.2.2. Înlocuirea înscrisului dispărut / 631
3.2.3. Reconstituirea înscrisurilor judiciare / 631
Secţiunea a X-a. Cooperarea judiciară internaţională
în materie penală / 632
§ 1. Consideraţii preliminare / 632
§ 2. Forme de cooperare judiciară internaţională
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2.1. Noţiuni introductive / 634
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