
C U P R I N S

CUVÂNT-ÎNAINTE VII

Capitolul I. Condiţiile aplicării procedurii simplificate 
de judecată  1

. Lege penală mai favorabilă. Solicitarea procedurii simplifi cate 
de judecată în faţa instanţei de recurs. Admisibilitate  

2. Aplicarea procedurii simplifi cate de judecată după începerea 
cercetării judecătoreşti. Condiţii. Articolul XI din O.U.G. 
nr. 2 /2   5

3. Articolul 32  C. proc. pen. Lege penală mai favorabilă. 
Condiţii  8

4. Condiţiile de aplicare a procedurii simplifi cate de judecată 
prevăzute de art. 32  C. proc. pen. Benefi ciul recunoaşterii 
vinovăţiei sub aspectul individualizării pedepsei. 
Caracter irevocabil al declaraţiei de recunoaştere  23

5. Condiţii de aplicare a procedurii simplifi cate de judecată 
prevăzute de art. 32  C. proc. pen.  32

6. Momentul până la care se poate solicita aplicarea procedurii 
prevăzute de art. 32  C. proc. pen. – începerea cercetării 
judecătoreşti  45

7. Începerea cercetării judecătoreşti. Citarea martorilor – 
nedeclanşarea administrării probatoriului. Admiterea cererii 
de judecată în procedură simplifi cată  5

8. Lipsa justifi cată a unuia dintre inculpaţi la termenul 
de judecată la care s-au admis cererile coinculpaţilor de a fi  
judecaţi potrivit art. 32  C. proc. pen. Aplicarea 
procedurii simplifi cate de judecată  55

9. Refuzul inculpatului de a se prezenta în faţa instanţei 
de judecată. Începerea cercetării judecătoreşti. Imposibilitatea 
aplicării ulterioare a dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen.  57

10. Solicitarea judecăţii potrivit dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen. 
după începerea cercetării judecătoreşti, dar la primul termen 
de judecată. Admisibilitatea cererii – raţiune  6
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11. Aplicarea dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen. Necesitatea 
recunoaşterii totale şi necondiţionate a faptelor reţinute 
în actul de sesizare a instanţei  65

12. Solicitarea judecăţii în procedura simplifi cată. 
Nerecunoaşterea anumitor aspecte din cadrul situaţiei 
de fapt reţinute în rechizitoriu – lipsă de relevanţă. 
Aplicarea dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen.  7

13. Nerecunoaşterea în totalitate a faptei reţinute în actul 
de sesizare a instanţei. Consecinţe – judecata potrivit 
procedurii de drept comun  73

14. Lipsa recunoaşterii tuturor actelor materiale reţinute în actul 
de sesizare a instanţei. Nelămuriri ale instanţei cu privire 
la starea de fapt şi la probaţiune. Inaplicabilitatea 
procedurii prevăzute de art. 32  C. proc. pen.  79

15. Minimalizarea vinovăţiei de către inculpat. 
Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen.  83

16. Contestarea probelor. Respingerea cererii de judecată 
în procedura simplifi cată  87

17. Contestarea prejudiciului reţinut în actul de sesizare 
a instanţei. Interdependenţa dintre întinderea prejudiciului, 
încadrarea juridică a faptei şi limitele de pedeapsă. 
Disjungerea laturii civile potrivit art. 32  alin. (5) 
C. proc. pen. – nelegalitate  93

18. Contestarea cuantumului prejudiciului produs. 
Aplicabilitatea art. 32  C. proc. pen. – condiţii  98

19. Recunoaşterea de către un inculpat a propriei participări 
la comiterea infracţiunii, nu şi pe cea a coinculpaţilor – 
aplicabilitatea prevederilor art. 32  C. proc. pen. 
Caracterul irevocabil al recunoaşterii faptelor în procedura 
simplifi cată de judecată. Temeiuri de recurs  2

20. Nerecunoaşterea participării la comiterea infracţiunii 
a unui coinculpat – inaplicabilitatea procedurii prevăzute 
de art. 32  C. proc. pen.  6

21. Aplicarea procedurii simplifi cate de judecată. 
Prerogativa instanţei de judecată  2

22. Declaraţie de recunoaştere a inculpatului. Probatoriu insufi cient. 
Aplicarea nelegală a procedurii simplifi cate de judecată. 
Valorifi carea obligatorie în rejudecare a dispoziţiilor art. 32  
C. proc. pen., admise deja în primul ciclu procesual  2
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23. Prorogarea momentului pronunţării asupra cererii 
inculpatului de a fi  judecat potrivit procedurii simplifi cate. 
Administrarea de probe în cadrul procedurii simplifi cate 
pentru lămurirea instanţei. Lipsa inserării în dispozitiv 
a prevederilor art. 32  C. proc. pen. – legalitate  25

24. Trimitere în judecată pentru un număr mare de acte materiale 
sau infracţiuni. Inculpaţi minori. Audiere amănunţită 
în cadrul procedurii prevăzute de art. 32  C. proc. pen. 
Recunoaşterea faptei, nu a vinovăţiei  3

25. Aplicarea art. 32  C. proc. pen. doar pentru una 
dintre infracţiunile concurente reţinute în sarcina 
inculpatului în rechizitoriu – nelegalitate  38

26. Aplicarea dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen. pentru fapta 
recunoscută de inculpat. Disjungerea laturii penale 
pentru fapta nerecunoscută de acesta. Nelegalitate  42

Capitolul II. Efecte. Individualizarea pedepsei. 
Mod de calcul 146

27. Efectele aplicării dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen. 
asupra formei de executare a pedepsei închisorii  46

28. Aplicarea dispoziţiilor art. 32  alin. (7) C. proc. pen. – 
obligaţia instanţei de a pronunţa o pedeapsă între limitele 
reduse cu o treime (în cazul închisorii), şi nu una egală 
cu minimul special  48

29. Aplicarea dispoziţiilor art. 32  alin. (7) C. proc. pen. – 
obligaţia instanţei de a pronunţa o pedeapsă între limitele 
reduse cu o treime (în cazul închisorii), şi nu una egală 
cu minimul special redus cu o treime  53

30. Recunoaşterea vinovăţiei în procedura simplifi cată 
de judecată – lipsa efectelor directe asupra măsurii arestării 
preventive  56

31. Recunoaşterea vinovăţiei în procedura simplifi cată 
de judecată – garanţie insufi cientă pentru cercetarea în stare 
de libertate a inculpatului  6

32. Aplicarea art. 32  C. proc. pen. Reţinerea de circumstanţe 
atenuante. Efecte. Încadrare  64

33. Incidenţa dispoziţiilor art. 32  alin. (7) C. proc. pen. 
Aplicarea pedepsei sub limita minimă redusă cu o treime, 
fără reţinerea de circumstanţe atenuante. Nelegalitate  66



Judecata în cazul recunoașterii vinovăț ie iXIV

34. Aplicarea dispoziţiilor art. 32  alin. (7) C. proc. pen., 
alături de dispoziţiile ce reglementează circumstanţele 
atenuante. Obligativitatea aplicării unei pedepse sub minimul 
special redus cu o treime, în cazul închisorii şi cu o pătrime, 
în cazul amenzii  7

35. Condamnare la amendă penală. Aplicarea dispoziţiilor 
art. 32  alin. (7) C. proc. pen. Reducerea cu o pătrime 
a limitelor de pedeapsă 75

36. Aplicarea dispoziţiilor art. 32  alin. (7) C. proc. pen. 
inculpatului minor. Tehnică de stabilire a limitelor 
de pedeapsă  78

37. Aplicarea concomitentă a dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen. 
şi ale art. 74 alin. ( ) lit. c) C. pen. 84

38. Imposibilitatea aplicării dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen. 
alături de circumstanţa atenuantă judiciară prevăzută 
de art. 74 alin. ( ) lit. c) teza a II-a C. pen. Recunoaşterea 
vinovăţiei – dublă valenţă juridică  93

39. Recunoaşterea vinovăţiei. Reducerea cu o treime 
a limitelor de pedeapsă. Apreciere asupra reţinerii 
circumstanţelor atenuante 99

40. Recunoaşterea vinovăţiei. Reducerea cu o treime 
a limitelor de pedeapsă. Lipsa de efecte suplimentare 
asupra individualizării pedepsei faţă de gravitatea sporită 
a faptei şi circumstanţele cauzei  2 2

41. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Cauzele de reducere 
a pedepsei prevăzute de art. 9 din Legea nr. 682/2 2 şi art. 6 
din Legea nr. 43/2 . Circumstanţa atenuantă prevăzută 
de art. 74 alin. ( ) lit. c) C. pen.  2 6

42. Declaraţia de recunoaştere a vinovăţiei în cadrul procedurii 
prevăzute de art. 32  C. proc. pen. Caracter irevocabil  2

43. Tratament sancţionator diferit pentru coinculpaţii 
care au solicitat aplicarea procedurii prevăzute de art. 32  
C. proc. pen.  2 5

Capitolul III. Limitele judecăţii în procedura simplificată 
– soluţii posibile 220

44. Inculpat trimis în judecată şi condamnat în primă instanţă 
potrivit procedurii prevăzute de art. 32  C. proc. pen. 



Cuprins XV

pentru vătămare corporală gravă, prevăzută de art. 82 
alin. ( ) C. pen. Împrejurări noi ivite după condamnarea 
la fond – invaliditatea părţii vătămate. Consecinţe  22

45. Reţinerea de către instanţa de judecată în cadrul procedurii 
simplifi cate de judecată a stării de provocare. Condiţii  223

46. Judecata conform procedurii reglementate de art. 32  
C. proc. pen. Extinderea acţiunii penale sau a procesului 
penal. Nelegalitate  233

47. Schimbarea încadrării juridice a faptelor în procedura 
prevăzută de art. 32  C. proc. pen. Admisibilitate  24

48. Procedura simplifi cată de judecată prevăzută de art. 32  
C. proc. pen. Contestarea de către partea civilă a încadrării 
juridice date faptei în actul de sesizare  244

49. Reţinerea culpei concurente în actul de sesizare. 
Procedură simplifi cată de judecată. Limitele judecăţii  248

50. Infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă. 
Inadmisibilitatea aplicării procedurii simplifi cate 
de judecată 252

51. Infracţiune care se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă. 
Tentativă. Inadmisibilitatea aplicării procedurii simplifi cate 
de judecată  258

52. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Faptă care nu 
prezintă pericolul social al unei infracţiuni. Inaplicabilitate. 
Urmarea procedurii de drept comun – cazuri  265

53. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Faptă care nu 
prezintă pericolul social al unei infracţiuni. Achitare 
în baza art.  lit. b ) C. proc. pen.  273

54. Soluţie de încetare a procesului penal în cadrul 
procedurii simplifi cate de judecată 279

55. Aplicarea unei măsuri educative inculpatului minor 
în cadrul procedurii simplifi cate de judecată  284

56. Aplicarea procedurii prevăzute de art. 32  C. proc. pen. la fond. 
Cerere de achitare în recurs în baza art.  lit. d) C. proc. pen. 
Inadmisibilitate  287

57. Procedura simplifi cată de judecată. Îndeplinirea exigenţelor 
impuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
Dreptul de a solicita audierea martorilor – drept relativ  29
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58. Aplicarea procedurii simplifi cate de judecată pentru unul 
dintre coinculpaţi. Disjungerea laturii civile. 
Principiul prezumţiei de nevinovăţie  295

59. Disjungerea acţiunii civile în temeiul art. 32  alin. (5) 
C. proc. pen. Soluţionarea laturii civile potrivit regulilor 
Codului de procedură penală  3

60. Aplicarea procedurii simplifi cate de judecată. Subzistenţa 
obligaţiei întocmirii referatului de evaluare 
pentru inculpatul minor  3 5

Capitolul IV. Aspecte procedurale 309

61. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Lipsa dezbaterilor 
şi a acordării ultimului cuvânt inculpatului. 
Nulitatea hotărârii  3 9

62. Nepronunţarea instanţei cu privire la cererile unora dintre 
inculpaţi de a fi  judecaţi în baza dispoziţiilor art. 32  
C. proc. pen. Efectuarea cercetării judecătoreşti cu privire 
la toţi inculpaţii. Lipsa unei vătămări  3 2

63. Obligaţia instanţei de a se pronunţa cu privire la cererea 
inculpatului de a fi  judecat în procedura simplifi cată. 
Soluţie de achitare – inadmisibilitate  3 6

64. Lipsa admiterii exprese de către instanţă a cererii 
inculpatului de a fi  judecat potrivit procedurii simplifi cate 
de judecată. Lipsa menţiunii în considerentele şi dispozitivul 
hotărârii a aplicării dispoziţiilor art. 32  alin. (7) 
C. proc. pen. Consecinţe  325

65. Disjungerea laturii penale în cadrul procedurii simplifi cate 
de judecată. Incompatibilitatea judecătorului  329

66. Lipsa aducerii la cunoştinţa inculpatului de către instanţa de 
judecată a prevederilor art. 32  C. proc. pen. 
Lipsa unei vătămări 335

67. Lipsa aducerii la cunoştinţa inculpatului de către instanţa 
de judecată a prevederilor art. 32  C. proc. pen. Vătămare  337

68. Neconcordanţă între considerentele şi dispozitivul hotărârii 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 32  alin. (7) 
C. proc. pen. Rejudecare  342

69. Necesitatea indicării în dispozitivul hotărârii a tuturor textelor 
de lege cu relevanţă în stabilirea limitelor de pedeapsă  343
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70. Neconcordanţă între considerentele şi dispozitivul hotărârii 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 32  alin. (7) C. proc. pen. 
Îndreptare eroare materială. Condiţii  346

Capitolul V. Căi extraordinare de atac. 
Proceduri speciale 350

71. Motiv de revizuire. Aplicarea dispoziţiilor art. 32  
C. proc. pen. – inadmisibilitate  35

72. Rejudecare în caz de extrădare sau predare în baza 
unui mandat european de arestare. Aplicabilitatea 
dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen.  353

73. Aplicarea dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen. în cadrul 
rejudecării după extrădare prevăzute de art. 522  C. proc. pen. 
Neobligativitatea reducerii în mod automat a pedepsei 
în limitele reduse cu o treime  359

74. Aplicarea dispoziţiilor art. 32  C. proc. pen. în cadrul 
rejudecării după extrădare prevăzute de art. 522  
C. proc. pen. Reindividualizarea pedepsei  365

75. Invocarea art. 32  C. proc. pen. în cadrul contestaţiei 
la executare. Inadmisibilitate  372

76. Revizuire în baza dispoziţiilor art. 4 8
2 C. proc. pen. – 

condiţii. Efectele în timp ale deciziilor Curţii Constituţionale. 
Etapa premergătoare prevăzută de art. 399 C. proc. pen.  374

77. Hotărâre rămasă defi nitivă înainte de intrarea în vigoare 
a Legii nr. 2 2/2 . Neconstituţionalitatea art. 32  C. proc. pen. 
Neretroactivitatea deciziilor Curţii Constituţionale  378

78. Condiţii de aplicare a dispoziţiilor art. 4 8
2 C. proc. pen. 

Recunoaşterea faptei după condamnarea defi nitivă – lipsă 
de efecte. Lege mai favorabilă – condiţii  38

79. Respingerea cererii de aplicare a dispoziţiilor art. 32  C. proc. 
pen. – autoritate de lucru judecat. Revizuire în temeiul 
art. 4 8

2 C. proc. pen. – condiţii  387

80.  Revizuire în temeiul art. 4 8
2 C. proc. pen. 

Termen de decădere  394
81. Contestaţie la executare – revizuire. Califi carea cererii 

formulate de petent. Atributul exclusiv al instanţei 
de judecată  396

82. Contestaţie în anulare. Aplicabilitatea art. 32  C. proc. pen.  398
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ANEXA 1

Renunţarea la urmărirea penală 402

ANEXA 2

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 404

ANEXA 3

Corespondenţă între articolele relevante din Codul de procedură 
penală actual şi noul Cod de procedură penală 407
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