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    Parlamentul României adopt  prezenta lege.

    PARTEA GENERAL

    TITLUL I
    Principiile i limitele aplic rii legii procesuale penale

    ART. 1
    Normele de procedur  penal i scopul acestora
    (1) Normele de procedur  penal  reglementeaz  desf urarea procesului penal
i a altor proceduri judiciare în leg tur  cu o cauz  penal .

    (2) Normele de procedur  penal  urm resc asigurarea exercit rii eficiente a
atribu iilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor p ilor i a celorlal i
participan i în procesul penal astfel încât s  fie respectate prevederile
Constitu iei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte
reglement ri ale Uniunii Europene în materie procesual penal , precum i ale
pactelor i tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care
România este parte.
    ART. 2
    Legalitatea procesului penal
    Procesul penal se desf oar  potrivit dispozi iilor prev zute de lege.
    ART. 3
    Separarea func iilor judiciare
    (1) În procesul penal se exercit  urm toarele func ii judiciare:
    a) func ia de urm rire penal ;
    b) func ia de dispozi ie asupra drepturilor i libert ilor fundamentale ale
persoanei în faza de urm rire penal ;
    c) func ia de verificare a legalit ii trimiterii sau netrimiterii în judecat ;
    d) func ia de judecat .
    (2) Func iile judiciare se exercit  din oficiu, în afar  de cazul când, prin lege,
se dispune altfel.
    (3) În desf urarea aceluia i proces penal, exercitarea unei func ii judiciare
este incompatibil  cu exercitarea unei alte func ii judiciare, cu excep ia celei
prev zute la alin. (1) lit. b), care este compatibil  cu func ia de verificare a
legalit ii trimiterii sau netrimiterii în judecat .
    (4) În exercitarea func iei de urm rire penal , procurorul i organele de
cercetare penal  strâng probele necesare pentru a se constata dac  exist  sau nu
temeiuri de trimitere în judecat .



    (5) Asupra actelor i m surilor din cadrul urm ririi penale, care restrâng
drepturile i libert ile fundamentale ale persoanei, dispune judec torul
desemnat cu atribu ii în acest sens, cu excep ia cazurilor prev zute de lege.
    (6) Asupra legalit ii actului de trimitere în judecat i probelor pe care se
bazeaz  acesta, precum i a legalit ii solu iilor de netrimitere în judecat  se
pronun  judec torul de camer  preliminar , în condi iile legii.
    (7) Judecata se realizeaz  de c tre instan , în complete legal constituite.
    ART. 4
    Prezum ia de nevinov ie
    (1) Orice persoan  este considerat  nevinovat  pân  la stabilirea vinov iei
sale printr-o hot râre penal  definitiv .
    (2) Dup  administrarea întregului probatoriu, orice îndoial  în formarea
convingerii organelor judiciare se interpreteaz  în favoarea suspectului sau
inculpatului.
    ART. 5
    Aflarea adev rului
    (1) Organele judiciare au obliga ia de a asigura, pe baz  de probe, aflarea
adev rului cu privire la faptele i împrejur rile cauzei, precum i cu privire la
persoana suspectului sau inculpatului.
    (2) Organele de urm rire penal  au obliga ia de a strânge i de a administra
probe atât în favoarea, cât i în defavoarea suspectului sau inculpatului.
Respingerea sau neconsemnarea cu rea-credin  a probelor propuse în favoarea
suspectului sau inculpatului se sanc ioneaz  conform dispozi iilor prezentului
cod.
    ART. 6
    Ne bis in idem
    Nicio persoan  nu poate fi urm rit  sau judecat  pentru s vâr irea unei
infrac iuni atunci când fa  de acea persoan  s-a pronun at anterior o hot râre
penal  definitiv  cu privire la aceea i fapt , chiar i sub alt  încadrare juridic .
    ART. 7
    Obligativitatea punerii în mi care i a exercit rii ac iunii penale
    (1) Procurorul este obligat s  pun  în mi care i s  exercite ac iunea penal
din oficiu atunci când exist  probe din care rezult  s vâr irea unei infrac iuni i
nu exist  vreo cauz  legal  de împiedicare, alta decât cele prev zute la alin. (2)
i (3).

    (2) În cazurile i în condi iile prev zute expres de lege, procurorul poate
renun a la exercitarea ac iunii penale dac , în raport cu elementele concrete ale
cauzei, nu exist  un interes public în realizarea obiectului acesteia.
    (3) În cazurile prev zute expres de lege, procurorul pune în mi care i
exercit  ac iunea penal  dup  introducerea plângerii prealabile a persoanei

mate sau dup  ob inerea autoriz rii ori sesiz rii organului competent sau
dup  îndeplinirea unei alte condi ii prev zut  de lege.
    ART. 8



    Caracterul echitabil i termenul rezonabil al procesului penal
    Organele judiciare au obliga ia de a desf ura urm rirea penal i judecata cu
respectarea garan iilor procesuale i a drepturilor p ilor i ale subiec ilor
procesuali, astfel încât s  fie constatate la timp i în mod complet faptele care
constituie infrac iuni, nicio persoan  nevinovat  s  nu fie tras  la r spundere
penal , iar orice persoan  care a s vâr it o infrac iune s  fie pedepsit  potrivit
legii, într-un termen rezonabil.
    ART. 9
    Dreptul la libertate i siguran
    (1) În cursul procesului penal este garantat dreptul oric rei persoane la
libertate i siguran .
    (2) Orice m sur  privativ  sau restrictiv  de libertate se dispune în mod
excep ional i doar în cazurile i în condi iile prev zute de lege.
    (3) Orice persoan  arestat  are dreptul de a fi informat  în cel mai scurt timp
i într-o limb  pe care o în elege asupra motivelor arest rii sale i are dreptul de

a formula contesta ie împotriva dispunerii m surii.
    (4) Atunci când se constat  c  o m sur  privativ  sau restrictiv  de libertate a
fost dispus  în mod nelegal, organele judiciare competente au obliga ia de a
dispune revocarea m surii i, dup  caz, punerea în libertate a celui re inut sau
arestat.
    (5) Orice persoan  fa  de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului
penal, o m sur  privativ  de libertate are dreptul la repararea pagubei suferite, în
condi iile prev zute de lege.
    ART. 10
    Dreptul la ap rare
    (1) P ile i subiec ii procesuali principali au dreptul de a se ap ra ei în i
sau de a fi asista i de avocat.
    (2) P ile, subiec ii procesuali principali i avocatul au dreptul s  beneficieze
de timpul i înlesnirile necesare preg tirii ap rii.
    (3) Suspectul are dreptul de a fi informat, înainte de a fi ascultat, despre fapta
pentru care este cercetat i încadrarea juridic  a acesteia. Inculpatul are dreptul
de a fi informat de îndat  despre fapta pentru care s-a pus în mi care ac iunea
penal  împotriva lui i încadrarea juridic  a acesteia.
    (4) Înainte de a fi asculta i, suspectului i inculpatului trebuie s  li se pun  în
vedere c  au dreptul de a nu face nicio declara ie.
    (5) Organele judiciare au obliga ia de a asigura exercitarea deplin i efectiv
a dreptului la ap rare de c tre p i i subiec ii procesuali principali în tot cursul
procesului penal.
    (6) Dreptul la ap rare trebuie exercitat cu bun -credin , potrivit scopului
pentru care a fost recunoscut de lege.
    ART. 11
    Respectarea demnit ii umane i a vie ii private



    (1) Orice persoan  care se afl  în curs de urm rire penal  sau de judecat
trebuie tratat  cu respectarea demnit ii umane.
    (2) Respectarea vie ii private, a inviolabilit ii domiciliului i a secretului
coresponden ei sunt garantate. Restrângerea exercit rii acestor drepturi nu este
admis  decât în condi iile legii i dac  aceasta este necesar  într-o societate
democratic .
    ART. 12
    Limba oficial i dreptul la interpret
    (1) Limba oficial  în procesul penal este limba român .
    (2) Cet enii români apar inând minorit ilor na ionale au dreptul s  se
exprime în limba matern  în fa a instan elor de judecat , actele procedurale
întocmindu-se în limba român .
    (3) P ilor i subiec ilor procesuali care nu vorbesc sau nu în eleg limba
român  ori nu se pot exprima li se asigur , în mod gratuit, posibilitatea de a lua
cuno tin  de piesele dosarului, de a vorbi, precum i de a pune concluzii în
instan , prin interpret.
    (4) În cadrul procedurilor judiciare se folosesc interpre i autoriza i, potrivit
legii. Sunt inclu i în categoria interpre ilor i traduc torii autoriza i, potrivit
legii.
    ART. 13
    Aplicarea legii procesuale penale în timp i spa iu
    (1) Legea procesual  penal  se aplic  în procesul penal actelor efectuate i

surilor dispuse, de la intrarea ei în vigoare i pân  în momentul ie irii din
vigoare, cu excep ia situa iilor prev zute în dispozi iile tranzitorii.
    (2) Legea procesual  penal  român  se aplic  actelor efectuate i m surilor
dispuse pe teritoriul României, cu excep iile prev zute de lege.

    TITLUL II
    Ac iunea penal i ac iunea civil  în procesul penal

    CAPITOLUL I
    Ac iunea penal

    ART. 14
    Obiectul i exercitarea ac iunii penale
    (1) Ac iunea penal  are ca obiect tragerea la r spundere penal  a persoanelor
care au s vâr it infrac iuni.
    (2) Ac iunea penal  se pune în mi care prin actul de inculpare prev zut de
lege.
    (3) Ac iunea penal  se poate exercita în tot cursul procesului penal, în
condi iile legii.
    ART. 15
    Condi iile de punere în mi care sau de exercitare a ac iunii penale



    Ac iunea penal  se pune în mi care i se exercit  când exist  probe din care
rezult  presupunerea rezonabil  c  o persoan  a s vâr it o infrac iune i nu
exist  cazuri care împiedic  punerea în mi care sau exercitarea acesteia.
    ART. 16
    Cazurile care împiedic  punerea în mi care i exercitarea ac iunii penale
    (1) Ac iunea penal  nu poate fi pus  în mi care, iar când a fost pus  în
mi care nu mai poate fi exercitat  dac :
    a) fapta nu exist ;
    b) fapta nu este prev zut  de legea penal  ori nu a fost s vâr it  cu vinov ia
prev zut  de lege;
    c) nu exist  probe c  o persoan  a s vâr it infrac iunea;
    d) exist  o cauz  justificativ  sau de neimputabilitate;
    e) lipse te plângerea prealabil , autorizarea sau sesizarea organului competent
ori o alt  condi ie prev zut  de lege, necesar  pentru punerea în mi care a
ac iunii penale;
    f) a intervenit amnistia sau prescrip ia, decesul suspectului ori al inculpatului
persoan  fizic  sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoan
juridic ;
    g) a fost retras  plângerea prealabil , în cazul infrac iunilor pentru care
retragerea acesteia înl tur  r spunderea penal , a intervenit împ carea ori a fost
încheiat un acord de mediere în condi iile legii;
    h) exist  o cauz  de nepedepsire prev zut  de lege;
    i) exist  autoritate de lucru judecat;
    j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
    (2) În cazurile prev zute la alin. (1) lit. e) i j), ac iunea penal  poate fi pus
în mi care ulterior, în condi iile prev zute de lege.
    ART. 17
    Stingerea ac iunii penale
    (1) În cursul urm ririi penale ac iunea penal  se stinge prin clasare sau prin
renun are la urm rirea penal , în condi iile prev zute de lege.
    (2) În cursul judec ii ac iunea penal  se stinge prin r mânerea definitiv  a
unei hot râri judec tore ti.
    ART. 18
    Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
    În caz de amnistie, de prescrip ie, de retragere a plângerii prealabile, de
existen  a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori în cazul
renun rii la urm rirea penal , suspectul sau inculpatul poate cere continuarea
procesului penal.

    CAPITOLUL II
    Ac iunea civil

    ART. 19



    Obiectul i exercitarea ac iunii civile
    (1) Ac iunea civil  exercitat  în cadrul procesului penal are ca obiect
repararea prejudiciului material sau moral produs prin s vâr irea infrac iunii.
    (2) Ac iunea civil  se exercit  de persoana v mat  sau de succesorii
acesteia, care se constituie parte civil  împotriva inculpatului i, dup  caz, a

ii responsabile civilmente.
    (3) Când persoana v mat  este lipsit  de capacitate de exerci iu sau are
capacitate de exerci iu restrâns , ac iunea civil  se exercit  în numele acesteia de
procuror, în condi iile art. 20 alin. (1) i (2). Reprezentantul legal al persoanei

mate lipsite de capacitate de exerci iu are dreptul de a exercita ac iunea
civil  în numele acesteia.
    (4) Ac iunea civil  se solu ioneaz  în cadrul procesului penal, dac  prin
aceasta nu se dep te durata rezonabil  a procesului.
    (5) Repararea prejudiciului material i moral se face potrivit dispozi iilor legii
civile.
    ART. 20
    Constituirea ca parte civil
    (1) Constituirea ca parte civil  se poate face pân  la începerea cercet rii
judec tore ti. Organele judiciare au obliga ia de a aduce la cuno tin a persoanei

mate acest drept.
    (2) Constituirea ca parte civil  se face în scris sau oral, cu indicarea naturii i
a întinderii preten iilor, a motivelor i a probelor pe care acestea se întemeiaz .
    (3) În cazul în care constituirea ca parte civil  se face oral, organele judiciare
au obliga ia de a consemna aceasta într-un proces-verbal sau, dup  caz, în
încheiere.
    (4) În cazul nerespect rii vreuneia dintre condi iile prev zute la alin. (1) i (2),
persoana v mat  sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civil  în
cadrul procesului penal, putând introduce ac iunea la instan a civil .
    (5) Pân  la terminarea cercet rii judec tore ti, partea civil  poate:
    a) îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civil ;
    b) m ri sau mic ora întinderea preten iilor;
    c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei desp gubiri b ne ti,
dac  repararea în natur  nu mai este posibil .
    (6) În cazul în care un num r mare de persoane care nu au interese contrarii s-
au constituit parte civil , acestea pot desemna o persoan  care s  le reprezinte
interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care p ile civile nu i-au
desemnat un reprezentant, pentru buna desf urare a procesului penal,
desemnarea poate fi dispus  din oficiu de c tre organul judiciar.
    (7) Dac  dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale
conven ional  unei alte persoane, aceasta nu poate exercita ac iunea civil  în
cadrul procesului penal. Dac  transmiterea acestui drept are loc dup
constituirea ca parte civil , ac iunea civil  se disjunge.



    (8) Ac iunea civil  care are ca obiect tragerea la r spundere civil  a
inculpatului i p ii responsabile civilmente, exercitat  la instan a penal  sau la
instan a civil , este scutit  de tax  de timbru.
    ART. 21
    Introducerea în procesul penal a p ii responsabile civilmente
    (1) Introducerea în procesul penal a p ii responsabile civilmente poate avea
loc, la cererea p ii civile sau a inculpatului, în termenul prev zut la art. 20 alin.
(1).
    (2) Atunci când exercit  ac iunea civil , procurorul este obligat s  cear
introducerea în procesul penal a p ii responsabile civilmente, în condi iile alin.
(1).
    (3) Partea responsabil  civilmente poate interveni în procesul penal pân  la
începerea dezbaterilor la prima instan  de judecat , luând procedura din stadiul
în care se afl  în momentul interven iei.
    (4) Partea responsabil  civilmente are, în ceea ce prive te ac iunea civil ,
toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat.
    ART. 22
    Renun area la preten iile civile
    (1) Partea civil  poate renun a, în tot sau în parte, la preten iile civile
formulate, pân  la terminarea dezbaterilor în apel.
    (2) Renun area se poate face fie prin cerere scris , fie oral în edin a de
judecat .
    (3) Partea civil  nu poate reveni asupra renun rii i nu poate introduce
ac iune la instan a civil  pentru acelea i preten ii.
    ART. 23
    Tranzac ia, medierea i recunoa terea preten iilor civile
    (1) În cursul procesului penal, cu privire la preten iile civile, inculpatul, partea
civil i partea responsabil  civilmente pot încheia o tranzac ie sau un acord de
mediere, potrivit legii.
    (2) Inculpatul, cu acordul p ii responsabile civilmente, poate recunoa te, în
tot sau în parte, preten iile p ii civile.
    (3) În cazul recunoa terii preten iilor civile, instan a oblig  la desp gubiri în

sura recunoa terii. Cu privire la preten iile civile nerecunoscute pot fi
administrate probe.
    ART. 24
    Exercitarea ac iunii civile de c tre sau fa  de succesori
    (1) Ac iunea civil  r mâne în competen a instan ei penale în caz de deces,
reorganizare, desfiin are sau dizolvare a p ii civile, dac  mo tenitorii sau, dup
caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii acesteia î i exprim  op iunea de a
continua exercitarea ac iunii civile, în termen de cel mult dou  luni de la data
decesului sau a reorganiz rii, desfiin rii ori dizolv rii.
    (2) În caz de deces, reorganizare, desfiin are sau dizolvare a p ii
responsabile civilmente, ac iunea civil  r mâne în competen a instan ei penale



dac  partea civil  indic  mo tenitorii sau, dup  caz, succesorii în drepturi ori
lichidatorii acestora, în termen de cel mult dou  luni de la data la care a luat
cuno tin  de împrejurarea respectiv .
    (3) În cazurile prev zute la alin. (1) i (2), dac  se dep te durata rezonabil
a procesului, instan a poate dispune disjungerea ac iunii civile i trimiterea
ac iunii la instan a civil  competent .
    ART. 25
    Rezolvarea ac iunii civile în procesul penal
    (1) În caz de condamnare, instan a se pronun  prin aceea i hot râre i asupra
ac iunii civile.
    (2) Când ac iunea civil  are ca obiect repararea prejudiciului material prin
restituirea lucrului, iar aceasta este posibil , instan a dispune ca lucrul s  fie
restituit p ii civile.
    (3) Instan a, chiar dac  nu exist  constituire de parte civil , se pronun  cu
privire la desfiin area total  sau par ial  a unui înscris sau la restabilirea situa iei
anterioare s vâr irii infrac iunii.
    (4) Când prin desfiin area înscrisului sau prin restabilirea situa iei anterioare
pot fi afectate drepturile ter ilor, instan a disjunge ac iunea i o trimite la instan a
civil .
    (5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal în baza
art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) i j), instan a las  nesolu ionat
ac iunea civil .
    ART. 26
    Disjungerea ac iunii civile
    (1) Instan a poate dispune disjungerea ac iunii civile i trimiterea ei la instan a
competent  potrivit legii civile, când solu ionarea ac iunii civile în procesul
penal determin  dep irea termenului rezonabil al procesului penal.
    (2) Disjungerea se dispune de c tre instan  din oficiu ori la cererea
procurorului sau a p ilor.
    (3) Probele administrate în fa a instan ei penale pân  la disjungere pot fi
folosite în fa a instan ei civile, în afar  de cazul când instan a civil  apreciaz  c
este necesar  refacerea lor.
    (4) Instan a dispune disjungerea ac iunii civile i trimiterea ei la instan a
competent  potrivit legii civile i în cazul admiterii acordului de recunoa tere a
vinov iei în condi iile art. 486.
    (5) Încheierea prin care se disjunge ac iunea civil  este definitiv .
    ART. 27
    Cazurile de solu ionare a ac iunii civile la instan a civil
    (1) Dac  nu s-au constituit parte civil  în procesul penal, persoana v mat
sau succesorii acesteia pot introduce la instan a civil  ac iune pentru repararea
prejudiciului cauzat prin infrac iune.



    (2) Persoana v mat  sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civil
în procesul penal, pot introduce ac iune la instan a civil  dac , prin hot râre
definitiv , instan a penal  a l sat nesolu ionat  ac iunea civil .
    (3) Persoana v mat  sau succesorii acesteia care s-au constituit parte civil
în procesul penal pot s  introduc  ac iune în fa a instan ei civile dac  procesul
penal a fost suspendat. În caz de reluare a procesului penal, ac iunea introdus  la
instan a civil  se suspend  în condi iile prev zute la alin. (7).
    (4) Persoana v mat  sau succesorii acesteia, care au pornit ac iunea în fa a
instan ei civile, pot s  p seasc  aceast  instan i s  se adreseze organului de
urm rire penal , judec torului ori instan ei, dac  punerea în mi care a ac iunii
penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat dup  suspendare.

sirea instan ei civile nu poate avea loc dac  aceasta a pronun at o hot râre,
chiar nedefinitiv .
    (5) În cazul în care ac iunea civil  a fost exercitat  de procuror, dac  se
constat  din probe noi c  prejudiciul nu a fost integral acoperit prin hot rârea
definitiv  a instan ei penale, diferen a poate fi cerut  pe calea unei ac iuni la
instan a civil .
    (6) Persoana v mat  sau succesorii acesteia pot introduce ac iune la instan a
civil , pentru repararea prejudiciului n scut ori descoperit dup  constituirea ca
parte civil .
    (7) În cazul prev zut la alin. (1), precum i în cazul ac iunii civile disjunse,
judecata în fa a instan ei civile se suspend  dup  punerea în mi care a ac iunii
penale i pân  la rezolvarea în prim  instan  a cauzei penale, dar nu mai mult
de un an.
    ART. 28
    Autoritatea hot rârii penale în procesul civil i efectele hot rârii civile în
procesul penal
    (1) Hot rârea definitiv  a instan ei penale are autoritate de lucru judecat în
fa a instan ei civile care judec  ac iunea civil , cu privire la existen a faptei i a
persoanei care a s vâr it-o. Instan a civil  nu este legat  de hot rârea definitiv
de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce prive te existen a
prejudiciului ori a vinov iei autorului faptei ilicite.
    (2) Hot rârea definitiv  a instan ei civile prin care a fost solu ionat  ac iunea
civil  nu are autoritate de lucru judecat în fa a organelor judiciare penale cu
privire la existen a faptei penale, a persoanei care a s vâr it-o i a vinov iei
acesteia.

    TITLUL III
    Participan ii în procesul penal

    CAPITOLUL I
    Dispozi ii generale



    ART. 29
    Participan ii în procesul penal
    Participan ii în procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, p ile,
subiec ii procesuali principali, precum i al i subiec i procesuali.
    ART. 30
    Organele judiciare
    Organele specializate ale statului care realizeaz  activitatea judiciar  sunt:
    a) organele de cercetare penal ;
    b) procurorul;
    c) judec torul de drepturi i libert i;
    d) judec torul de camer  preliminar ;
    e) instan ele judec tore ti.
    ART. 31
    Avocatul
    Avocatul asist  sau reprezint  p ile ori subiec ii procesuali principali, în
condi iile legii. Cu încuviin area organului judiciar, avocatul poate asista i al i
subiec i procesuali.
    ART. 32
    P ile
    (1) P ile sunt subiec ii procesuali care exercit  sau împotriva c rora se
exercit  o ac iune judiciar .
    (2) P ile din procesul penal sunt inculpatul, partea civil i partea
responsabil  civilmente.
    ART. 33
    Subiec ii procesuali principali
    (1) Subiec ii procesuali principali sunt suspectul i persoana v mat .
    (2) Subiec ii procesuali principali au acelea i drepturi i obliga ii ca i p ile,
cu excep ia celor pe care legea le acord  numai acestora.
    ART. 34
    Al i subiec i procesuali
    În afara participan ilor prev zu i la art. 33, sunt subiec i procesuali: martorul,
expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum
i orice alte persoane sau organe prev zute de lege având anumite drepturi,

obliga ii sau atribu ii în procedurile judiciare penale.

    CAPITOLUL II
    Competen a organelor judiciare

    SEC IUNEA 1
    Competen a func ional , dup  materie i dup  calitatea persoanei a instan elor
judec tore ti

    ART. 35



    Competen a judec toriei
    (1) Judec toria judec  în prim  instan  toate infrac iunile, cu excep ia celor
date prin lege în competen a altor instan e.
    (2) Judec toria solu ioneaz i alte cauze anume prev zute de lege.
    ART. 36
    Competen a tribunalului
    (1) Tribunalul judec  în prim  instan :
    a) infrac iunile prev zute de Codul penal la art. 188, 189, 210, 211, 254, 263,
282, 289 - 294, 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 i 360 - 367;
    b) infrac iunile s vâr ite cu inten ie, care au avut ca urmare moartea sau
sinuciderea victimei;
    c) infrac iunile cu privire la care urm rirea penal  a fost efectuat  de c tre
Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism
sau Direc ia Na ional  Anticorup ie, dac  nu sunt date prin lege în competen a
altor instan e ierarhic superioare;
    d) alte infrac iuni date prin lege în competen a sa.
    (2) Tribunalul solu ioneaz  conflictele de competen  ivite între judec toriile
din circumscrip ia sa, precum i contesta iile formulate împotriva hot rârilor
pronun ate de judec torie în cazurile prev zute de lege.
    (3) Tribunalul solu ioneaz i alte cauze anume prev zute de lege.
    ART. 37
    Competen a tribunalului militar
    (1) Tribunalul militar judec  în prim  instan  toate infrac iunile comise de
militari pân  la gradul de colonel inclusiv, cu excep ia celor date prin lege în
competen a altor instan e.
    (2) Tribunalul militar solu ioneaz i alte cauze anume prev zute de lege.
    ART. 38
    Competen a cur ii de apel
    (1) Curtea de apel judec  în prim  instan :
    a) infrac iunile prev zute de Codul penal la art. 394 - 397, 399 - 412 i 438 -
445;
    b) infrac iunile privind securitatea na ional  a României, prev zute în legi
speciale;
    c) infrac iunile s vâr ite de judec torii de la judec torii, tribunale i de
procurorii de la parchetele care func ioneaz  pe lâng  aceste instan e;
    d) infrac iunile s vâr ite în leg tur  cu atribu iile de serviciu de avoca i, notari
publici, executori judec tore ti, precum i auditori publici externi.
    (2) Curtea de apel judec  apelurile împotriva hot rârilor penale pronun ate în
prim  instan  de judec torii i de tribunale.
    (3) Curtea de apel solu ioneaz  conflictele de competen  ivite între instan ele
din circumscrip ia sa, altele decât cele prev zute la art. 36 alin. (2), precum i
contesta iile formulate împotriva hot rârilor pronun ate de tribunale în cazurile
prev zute de lege.



    (4) Curtea de apel solu ioneaz i alte cauze anume prev zute de lege.
    ART. 39
    Competen a cur ii militare de apel
    (1) Curtea militar  de apel judec  în prim  instan :
    a) infrac iunile prev zute de Codul penal la art. 394 - 397, 399 - 412 i 438 -
445, s vâr ite de militari;
    b) infrac iunile privind securitatea na ional  a României, prev zute în legi
speciale, s vâr ite de militari;
    c) infrac iunile s vâr ite de judec torii tribunalelor militare i de procurorii
militari de la parchetele militare care func ioneaz  pe lâng  aceste instan e.
    (2) Curtea militar  de apel judec  apelurile împotriva hot rârilor penale
pronun ate de tribunalele militare.
    (3) Curtea militar  de apel solu ioneaz  conflictele de competen  ivite între
tribunalele militare din circumscrip ia sa, precum i contesta iile formulate
împotriva hot rârilor pronun ate de acestea în cazurile prev zute de lege.
    (4) Curtea militar  de apel solu ioneaz i alte cauze anume prev zute de lege.
    ART. 40
    Competen a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie
    (1) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie judec  în prim  instan  infrac iunile

vâr ite de Pre edintele României, senatori i deputa i, de membrii Guvernului
ori de persoanele asimilate acestora, de judec torii care î i desf oar  activitatea
în cadrul instan elor interna ionale, de europarlamentari, de judec torii i
magistra ii-asisten i de la Curtea Constitu ional , de judec torii i magistra ii-
asisten i de la Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, de judec torii de la cur ile de
apel i curtea militar  de apel, de procurorii de la parchetele de pe lâng  aceste
instan e, de mare ali, amirali, generali, precum i de persoanele care au gradul
profesional asimilat generalilor i mare alilor.
    (2) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie judec  apelurile împotriva hot rârilor
penale pronun ate în prim  instan  de cur ile de apel, de cur ile militare de apel
i de Sec ia penal  a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie.

    (3) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie judec  recursurile în casa ie împotriva
hot rârilor penale definitive, precum i recursurile în interesul legii.
    (4) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie solu ioneaz  conflictele de competen  în
cazurile în care este instan a superioar  comun  instan elor aflate în conflict,
cazurile în care cursul justi iei este întrerupt, cererile de str mutare, precum i
contesta iile formulate împotriva hot rârilor pronun ate de cur ile de apel în
cazurile prev zute de lege.
    (5) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie solu ioneaz i alte cauze anume
prev zute de lege.

    SEC IUNEA a 2-a
    Competen a teritorial  a instan elor judec tore ti



    ART. 41
    Competen a pentru infrac iunile s vâr ite pe teritoriul României
    (1) Competen a dup  teritoriu este determinat , în ordine, de:
    a) locul s vâr irii infrac iunii;
    b) locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul;
    c) locuin a suspectului sau inculpatului persoan  fizic  ori, dup  caz, sediul
inculpatului persoan  juridic , la momentul la care a s vâr it fapta;
    d) locuin a sau, dup  caz, sediul persoanei v mate.
    (2) Prin locul s vâr irii infrac iunii se în elege locul unde s-a desf urat
activitatea infrac ional , în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs urmarea
acesteia.
    (3) În cazul în care, potrivit alin. (2), o infrac iune a fost s vâr it  în
circumscrip ia mai multor instan e, oricare dintre acestea este competent  s  o
judece.
    (4) Când niciunul dintre locurile prev zute la alin. (1) nu este cunoscut sau
când sunt sesizate succesiv dou  sau mai multe instan e dintre cele prev zute la
alin. (1), competen a revine instan ei mai întâi sesizate.
    (5) Ordinea de prioritate prev zut  la alin. (1) se aplic  în cazul în care dou
sau mai multe instan e sunt sesizate simultan ori urm rirea penal  s-a efectuat cu
nerespectarea acestei ordini.
    (6) Infrac iunea s vâr it  pe o nav  sub pavilion românesc este de competen a
instan ei în a c rei circumscrip ie se afl  primul port român în care ancoreaz
nava, în afar  de cazul în care prin lege se dispune altfel.
    (7) Infrac iunea s vâr it  pe o aeronav  înmatriculat  în România este de
competen a instan ei în a c rei circumscrip ie se afl  primul loc de aterizare pe
teritoriul român.
    (8) Dac  nava nu ancoreaz  într-un port român sau dac  aeronava nu
aterizeaz  pe teritoriul român, iar competen a nu se poate determina potrivit alin.
(1), competen a este cea prev zut  la alin. (4).
    ART. 42
    Competen a pentru infrac iunile s vâr ite în afara teritoriului României
    (1) Infrac iunile s vâr ite în afara teritoriului României se judec  de c tre
instan ele în a c ror circumscrip ie se afl  locuin a suspectului sau inculpatului
persoan  fizic  ori, dup  caz, sediul inculpatului persoan  juridic .
    (2) Dac  inculpatul nu locuie te sau, dup  caz, nu are sediul în România, iar
infrac iunea este de competen a judec toriei, aceasta se judec  de Judec toria
Sectorului 2 Bucure ti, iar în celelalte cazuri, de instan a competent  dup
materie ori dup  calitatea persoanei din municipiul Bucure ti, în afar  de cazul
când prin lege se dispune altfel.
    (3) Infrac iunea s vâr it  pe o nav  este de competen a instan ei în a c rei
circumscrip ie se afl  primul port român în care ancoreaz  nava, în afar  de
cazul în care prin lege se dispune altfel.



    (4) Infrac iunea s vâr it  pe o aeronav  este de competen a instan ei în a c rei
circumscrip ie se afl  primul loc de aterizare pe teritoriul român.
    (5) Dac  nava nu ancoreaz  într-un port român sau dac  aeronava nu
aterizeaz  pe teritoriul român, competen a este cea prev zut  la alin. (1) i (2), în
afar  de cazul în care prin lege se dispune altfel.

    SEC IUNEA a 3-a
    Dispozi ii speciale privind competen a instan elor judec tore ti

    ART. 43
    Reunirea cauzelor
    (1) Instan a dispune reunirea cauzelor în cazul infrac iunii continuate, al
concursului formal de infrac iuni sau în orice alte cazuri când dou  sau mai
multe acte materiale alc tuiesc o singur  infrac iune.
    (2) Instan a poate dispune reunirea cauzelor, dac  prin aceasta nu se întârzie
judecata, în urm toarele situa ii:
    a) când dou  sau mai multe infrac iuni au fost s vâr ite de aceea i persoan ;
    b) când la s vâr irea unei infrac iuni au participat dou  sau mai multe
persoane;
    c) când între dou  sau mai multe infrac iuni exist  leg tur i reunirea
cauzelor se impune pentru buna înf ptuire a justi iei.
    (3) Dispozi iile alin. (1) i (2) sunt aplicabile i în cazurile în care în fa a
aceluia i organ judiciar sunt mai multe cauze cu acela i obiect.
    ART. 44
    Competen a în caz de reunire a cauzelor
    (1) În caz de reunire, dac , în raport cu diferi ii f ptuitori ori diferitele fapte,
competen a apar ine, potrivit legii, mai multor instan e de grad egal, competen a
de a judeca toate faptele i pe to i f ptuitorii revine instan ei mai întâi sesizate,
iar dac , dup  natura faptelor sau dup  calitatea persoanelor, competen a
apar ine unor instan e de grad diferit, competen a de a judeca toate cauzele
reunite revine instan ei superioare în grad.
    (2) Competen a judec rii cauzelor reunite r mâne dobândit  chiar dac  pentru
fapta sau pentru f ptuitorul care a determinat competen a unei anumite instan e
s-a dispus disjungerea sau încetarea procesului penal ori s-a pronun at achitarea.
    (3) T inuirea, favorizarea infractorului i nedenun area unor infrac iuni sunt
de competen a instan ei care judec  infrac iunea la care acestea se refer , iar în
cazul în care competen a dup  calitatea persoanelor apar ine unor instan e de
grad diferit, competen a de a judeca toate cauzele reunite revine instan ei
superioare în grad.
    (4) Dac  dintre instan e una este civil , iar alta este militar , competen a
revine instan ei civile.
    (5) Dac  instan a militar  este superioar  în grad, competen a revine instan ei
civile echivalente în grad competente potrivit art. 41 i 42.



    ART. 45
    Procedura de reunire a cauzelor
    (1) Reunirea cauzelor se poate dispune la cererea procurorului sau a p ilor i
din oficiu de c tre instan a competent .
    (2) Cauzele se pot reuni dac  ele se afl  în fa a primei instan e, chiar dup
desfiin area sau casarea hot rârii, sau în fa a instan ei de apel.
    (3) Instan a se pronun  prin încheiere care poate fi atacat  numai odat  cu
fondul.
    ART. 46
    Disjungerea cauzelor
    (1) Pentru motive temeinice privind mai buna desf urare a judec ii, instan a
poate dispune disjungerea acesteia cu privire la unii dintre inculpa i sau la unele
dintre infrac iuni.
    (2) Disjungerea cauzei se dispune de instan , prin încheiere, din oficiu sau la
cererea procurorului ori a p ilor.
    ART. 47
    Excep iile de necompeten
    (1) Excep ia de necompeten  material  sau dup  calitatea persoanei a
instan ei inferioare celei competente potrivit legii poate fi invocat  în tot cursul
judec ii, pân  la pronun area hot rârii definitive.
    (2) Excep ia de necompeten  material  sau dup  calitatea persoanei a
instan ei superioare celei competente potrivit legii poate fi invocat  pân  la
începerea cercet rii judec tore ti.
    (3) Excep ia de necompeten  teritorial  poate fi invocat  în condi iile alin.
(2).
    (4) Excep iile de necompeten  pot fi invocate din oficiu, de c tre procuror, de

tre persoana v mat  sau de c tre p i.
    ART. 48
    Competen a în caz de schimbare a calit ii inculpatului
    (1) Când competen a instan ei este determinat  de calitatea inculpatului,
instan a r mâne competent  s  judece chiar dac  inculpatul, dup  s vâr irea
infrac iunii, nu mai are acea calitate.
    (2) Dobândirea calit ii dup  s vâr irea infrac iunii nu determin  schimbarea
competen ei, cu excep ia infrac iunilor s vâr ite de persoanele prev zute la art.
40 alin. (1).
    ART. 49
    Competen a în caz de schimbare a încadr rii juridice sau a calific rii faptei
    (1) Instan a sesizat  cu judecarea unei infrac iuni r mâne competent  a o
judeca, chiar dac , dup  schimbarea încadr rii juridice, infrac iunea este de
competen a instan ei inferioare.
    (2) Schimbarea calific rii faptei printr-o lege nou , intervenit  în cursul
judec rii cauzei, nu atrage necompeten a instan ei, în afar  de cazul când prin
acea lege s-ar dispune altfel.



    ART. 50
    Declinarea de competen
    (1) Instan a care î i declin  competen a trimite, de îndat , dosarul instan ei de
judecat  desemnate ca fiind competent  prin hot rârea de declinare.
    (2) Dac  declinarea a fost determinat  de competen a material  sau dup
calitatea persoanei, instan a c reia i s-a trimis cauza poate men ine, motivat,
probele administrate, actele îndeplinite i m surile dispuse de instan a care i-a
declinat competen a.
    (3) În cazul declin rii pentru necompeten  teritorial , probele administrate,
actele îndeplinite i m surile dispuse se men in.
    (4) Hot rârea de declinare a competen ei nu este supus  c ilor de atac.
    ART. 51
    Conflictul de competen
    (1) Când dou  sau mai multe instan e se recunosc competente a judeca aceea i
cauz  ori î i declin  competen a reciproc, conflictul pozitiv sau negativ de
competen  se solu ioneaz  de instan a ierarhic superioar  comun .
    (2) Instan a ierarhic superioar  comun  este sesizat , în caz de conflict
pozitiv, de c tre instan a care s-a declarat cea din urm  competent , iar în caz de
conflict negativ, de c tre instan a care i-a declinat cea din urm  competen a.
    (3) Sesizarea instan ei ierarhic superioare comune se poate face i de procuror
sau de p i.
    (4) Pân  la solu ionarea conflictului pozitiv de competen , judecata se
suspend .
    (5) Instan a care i-a declinat competen a ori care s-a declarat competent  cea
din urm  ia m surile i efectueaz  actele ce reclam  urgen .
    (6) Instan a ierarhic superioar  comun  se pronun  asupra conflictului de
competen , de urgen , prin încheiere care nu este supus  niciunei c i de atac.
    (7) Când instan a sesizat  cu solu ionarea conflictului de competen  constat

 acea cauz  este de competen a altei instan e decât cele între care a intervenit
conflictul i fa  de care nu este instan  superioar  comun , trimite dosarul
instan ei superioare comune.
    (8) Instan a c reia i s-a trimis cauza prin hot rârea de stabilire a competen ei
nu se mai poate declara necompetent , cu excep ia situa iilor în care apar
elemente noi care atrag competen a altor instan e.
    (9) Instan a c reia i s-a trimis cauza aplic  în mod corespunz tor dispozi iile
art. 50 alin. (2) i (3).
    ART. 52
    Chestiunile prealabile
    (1) Instan a penal  este competent  s  judece orice chestiune prealabil
solu ion rii cauzei, chiar dac  prin natura ei acea chestiune este de competen a
altei instan e, cu excep ia situa iilor în care competen a de solu ionare nu
apar ine organelor judiciare.



    (2) Chestiunea prealabil  se judec  de c tre instan a penal , potrivit regulilor
i mijloacelor de prob  privitoare la materia c reia îi apar ine acea chestiune.

    (3) Hot rârile definitive ale altor instan e decât cele penale asupra unei
chestiuni prealabile în procesul penal au autoritate de lucru judecat în fa a
instan ei penale, cu excep ia împrejur rilor care privesc existen a infrac iunii.

    SEC IUNEA a 4-a
    Competen a judec torului de drepturi i libert i i a judec torului de camer
preliminar

    ART. 53
    Competen a judec torului de drepturi i libert i
    Judec torul de drepturi i libert i este judec torul care, în cadrul instan ei,
potrivit competen ei acesteia, solu ioneaz , în cursul urm ririi penale, cererile,
propunerile, plângerile, contesta iile sau orice alte sesiz ri privind:
    a) m surile preventive;
    b) m surile asigur torii;
    c) m surile de siguran  cu caracter provizoriu;
    d) actele procurorului, în cazurile expres prev zute de lege;
    e) încuviin area perchezi iilor, a folosirii tehnicilor speciale de supraveghere
sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii;
    f) administrarea anticipat  a probelor;
    g) alte situa ii expres prev zute de lege.
    ART. 54
    Competen a judec torului de camer  preliminar
    Judec torul de camer  preliminar  este judec torul care, în cadrul instan ei,
potrivit competen ei acesteia:
    a) verific  legalitatea trimiterii în judecat  dispuse de procuror;
    b) verific  legalitatea administr rii probelor i a efectu rii actelor procesuale
de c tre organele de urm rire penal ;
    c) solu ioneaz  plângerile împotriva solu iilor de neurm rire sau de
netrimitere în judecat ;
    d) solu ioneaz  alte situa ii expres prev zute de lege.

    SEC IUNEA a 5-a
    Organele de urm rire penal i competen a acestora

    ART. 55
    Organele de urm rire penal
    (1) Organele de urm rire penal  sunt:
    a) procurorul;
    b) organele de cercetare penal  ale poli iei judiciare;
    c) organele de cercetare penal  speciale.



    (2) Procurorii sunt constitui i în parchete care func ioneaz  pe lâng  instan ele
judec tore ti i î i exercit  atribu iile în cadrul Ministerului Public.
    (3) În cadrul procesului penal procurorul are urm toarele atribu ii:
    a) supravegheaz  sau efectueaz  urm rirea penal ;
    b) sesizeaz  judec torul de drepturi i libert i i instan a de judecat ;
    c) exercit  ac iunea penal ;
    d) exercit  ac iunea civil , în cazurile prev zute de lege:
    e) încheie acordul de recunoa tere a vinov iei, în condi iile legii;
    f) formuleaz i exercit  contesta iile i c ile de atac prev zute de lege
împotriva hot rârilor judec tore ti;
    g) îndepline te orice alte atribu ii prev zute de lege.
    (4) Atribu iile organelor de cercetare penal  ale poli iei judiciare sunt
îndeplinite de lucr tori specializa i din Ministerul Administra iei i Internelor
anume desemna i în condi iile legii speciale, care au primit avizul conform al
procurorului general al Parchetului de pe lâng  Înalta Curte de Casa ie i Justi ie
ori avizul procurorului desemnat în acest sens.
    (5) Atribu iile organelor de cercetare penal  speciale sunt îndeplinite de ofi eri
anume desemna i în condi iile legii, care au primit avizul conform al
procurorului general al Parchetului de pe lâng  Înalta Curte de Casa ie i
Justi ie.
    (6) Organele de cercetare penal  ale poli iei judiciare i organele de cercetare
penal  speciale î i desf oar  activitatea de urm rire penal  sub conducerea i
supravegherea procurorului.
    ART. 56
    Competen a procurorului
    (1) Procurorul conduce i controleaz  nemijlocit activitatea de urm rire
penal  a poli iei judiciare i a altor organe de cercetare speciale i supravegheaz
ca actele de urm rire penal  s  fie efectuate cu respectarea dispozi iilor legale.
    (2) Procurorul poate s  efectueze orice act de urm rire penal  în cauzele pe
care le conduce i le supravegheaz .
    (3) Urm rirea penal  se efectueaz , în mod obligatoriu, de c tre procuror:
    a) în cazul infrac iunilor pentru care competen a de judecat  în prim  instan
apar ine Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie sau cur ii de apel;
    b) în cazul infrac iunilor prev zute la art. 188 - 191 din Codul penal;
    c) în cazul infrac iunilor s vâr ite cu inten ie dep it , care au avut ca urmare
moartea unei persoane;
    d) în alte cazuri prev zute de lege.
    (4) Urm rirea penal  în cazul infrac iunilor s vâr ite de militari se efectueaz
de procurorul militar i de organele de cercetare penal  speciale, sub
supravegherea acestuia.
    (5) Procurorii militari din cadrul sec iilor militare ale parchetelor efectueaz
urm rirea penal  potrivit competen ei parchetului din care fac parte, fa  de to i



participan ii la s vâr irea infrac iunilor comise de militari, urmând a fi sesizat
instan a competent  potrivit art. 44.
    ART. 57
    Competen a organelor de cercetare penal
    (1) Organele de cercetare penal  ale poli iei judiciare efectueaz  urm rirea
penal  pentru orice infrac iune care nu este dat , prin lege, în competen a
organelor de cercetare penal  speciale sau procurorului, precum i în alte cazuri
prev zute de lege.
    (2) Organele de cercetare penal  speciale efectueaz  acte de urm rire penal
numai în condi iile art. 55 alin. (5) i (6), corespunz tor specializ rii structurii
din care fac parte, în cazul s vâr irii infrac iunilor de c tre militari sau în cazul

vâr irii infrac iunilor de corup ie i de serviciu prev zute de Codul penal
vâr ite de c tre personalul navigant al marinei civile, dac  fapta a pus sau a

putut pune în pericol siguran a navei sau naviga iei ori a personalului.
    ART. 58
    Verificarea competen ei
    (1) Organul de urm rire penal  este dator s  î i verifice competen a imediat
dup  sesizare.
    (2) Dac  procurorul constat  c  nu este competent s  efectueze sau s
supravegheze urm rirea penal , dispune de îndat , prin ordonan , declinarea de
competen i trimite cauza procurorului competent.
    (3) Dac  organul de cercetare penal  constat  c  nu este competent s
efectueze cercetarea penal , trimite de îndat  cauza procurorului care exercit
supravegherea, în vederea sesiz rii organului competent.
    ART. 59
    Extinderea competen ei teritoriale
    (1) Când anumite acte de urm rire penal  trebuie s  fie efectuate în afara razei
teritoriale în care se face urm rirea, procurorul sau, dup  caz, organul de
cercetare penal  poate s  le efectueze el însu i ori procurorul poate dispune
efectuarea lor prin comisie rogatorie sau prin delegare.
    (2) În cuprinsul aceleia i localit i, procurorul sau organul de cercetare
penal , dup  caz, efectueaz  toate actele de urm rire, chiar dac  unele dintre
acestea trebuie îndeplinite în afara razei sale teritoriale.
    ART. 60
    Cazurile urgente
    Procurorul sau organul de cercetare penal , dup  caz, este obligat s  efectueze
actele de urm rire penal  care nu sufer  amânare, chiar dac  acestea privesc o
cauz  care nu este de competen a acestuia. Lucr rile efectuate în astfel de cazuri
se trimit, de îndat , procurorului competent.
    ART. 61
    Actele încheiate de unele organe de constatare



    (1) Ori de câte ori exist  o suspiciune rezonabil  cu privire la s vâr irea unei
infrac iuni, sunt obligate s  întocmeasc  un proces-verbal despre împrejur rile
constatate:
    a) organele inspec iilor de stat, ale altor organe de stat, precum i ale
autorit ilor publice, institu iilor publice sau ale altor persoane juridice de drept
public, pentru infrac iunile care constituie înc lc ri ale dispozi iilor i
obliga iilor a c ror respectare o controleaz , potrivit legii;
    b) organele de control i cele de conducere ale autorit ilor administra iei
publice, ale altor autorit i publice, institu ii publice sau ale altor persoane
juridice de drept public, pentru infrac iunile s vâr ite în leg tur  cu serviciul de

tre cei afla i în subordinea ori sub controlul lor;
    c) organele de ordine public i siguran  na ional , pentru infrac iunile
constatate în timpul exercit rii atribu iilor prev zute de lege.
    (2) Organele prev zute la alin. (1) au obliga ia s  ia m suri de conservare a
locului s vâr irii infrac iunii i de ridicare sau conservare a mijloacelor
materiale de prob . În cazul infrac iunilor flagrante, acelea i organe au dreptul
de a face perchezi ii corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde pe f ptuitor i de
a-l prezenta de îndat  organelor de urm rire penal .
    (3) Când f ptuitorul sau persoanele prezente la locul constat rii au de f cut
obiec ii ori preciz ri sau au de dat explica ii cu privire la cele consemnate în
procesul-verbal, organul de constatare are obliga ia de a le consemna în
procesul-verbal.
    (4) Actele încheiate împreun  cu mijloacele materiale de prob  se înainteaz ,
de îndat , organelor de urm rire penal .
    (5) Procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) constituie
act de sesizare a organelor de urm rire penal i nu poate fi supus controlului pe
calea contenciosului administrativ.
    ART. 62
    Actele încheiate de comandan ii de nave i aeronave
    (1) Comandan ii de nave i aeronave sunt competen i s  fac  perchezi ii
corporale sau ale vehiculelor i s  verifice lucrurile pe care f ptuitorii le au cu
sine sau le folosesc, pe timpul cât navele i aeronavele pe care le comand  se
afl  în afara porturilor sau aeroporturilor i pentru infrac iunile s vâr ite pe
aceste nave sau aeronave, având totodat i obliga iile i drepturile prev zute la
art. 61.
    (2) Actele încheiate împreun  cu mijloacele materiale de prob  se înainteaz
organelor de urm rire penal , de îndat  ce nava sau aeronava ajunge în primul
port sau aeroport românesc.
    (3) În cazul infrac iunilor flagrante, comandan ii de nave i aeronave au
dreptul de a face perchezi ii corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde pe

ptuitor i de a-l prezenta organelor de urm rire penal .



    (4) Procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) constituie
act de sesizare a organelor de urm rire penal i nu poate fi supus controlului pe
calea contenciosului administrativ.
    ART. 63
    Dispozi ii comune
    (1) Dispozi iile prev zute la art. 41 - 46 i 48 se aplic  în mod corespunz tor
i în cursul urm ririi penale.

    (2) Prevederile art. 44 alin. (2) nu se aplic  în faza de urm rire penal .
    (3) Urm rirea penal  a infrac iunilor s vâr ite în condi iile prev zute la art. 41
se efectueaz  de c tre organul de cercetare penal  din circumscrip ia instan ei
competente s  judece cauza, dac  legea nu dispune altfel.
    (4) Conflictul de competen  dintre 2 sau mai mul i procurori se rezolv  de

tre procurorul superior comun acestora. Când conflictul se ive te între dou
sau mai multe organe de cercetare penal , competen a se stabile te de c tre
procurorul care exercit  supravegherea activit ii de cercetare penal  a acestor
organe. În cazul în care procurorul nu exercit  supravegherea activit ii tuturor
organelor de cercetare penal  între care s-a ivit conflictul, competen a se
stabile te de c tre prim-procurorul parchetului în circumscrip ia c ruia se afl
organele de cercetare penal .
    ART. 64
    Incompatibilitatea judec torului
    (1) Judec torul este incompatibil dac :
    a) a fost reprezentant sau avocat al unei p i ori al unui subiect procesual
principal, chiar i în alt  cauz ;
    b) este rud  sau afin, pân  la gradul al IV-lea inclusiv, ori se afl  într-o alt
situa ie dintre cele prev zute la art. 177 din Codul penal cu una dintre p i, cu
un subiect procesual principal, cu avocatul ori cu reprezentantul acestora;
    c) a fost expert sau martor, în cauz ;
    d) este tutore sau curator al unei p i sau al unui subiect procesual principal;
    e) a efectuat, în cauz , acte de urm rire penal  sau a participat, în calitate de
procuror, la orice procedur  desf urat  în fa a unui judec tor sau a unei instan e
de judecat ;
    f) exist  o suspiciune rezonabil  c  impar ialitatea judec torului este afectat .
    (2) Nu pot face parte din acela i complet de judecat  judec torii care sunt so i,
rude sau afini între ei, pân  la gradul al IV-lea inclusiv, ori se afl  într-o alt
situa ie dintre cele prev zute la art. 177 din Codul penal.
    (3) Judec torul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate participa
la judecarea aceleia i cauze într-o cale de atac sau la rejudecarea cauzei dup
desfiin area ori casarea hot rârii.
    (4) Judec torul de drepturi i libert i i judec torul de camer  preliminar  nu
pot participa, în aceea i cauz , la judecata în fond sau în c ile de atac.
    ART. 65



    Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penal , a
magistratului-asistent i a grefierului
    (1) Dispozi iile art. 64 alin. (1) lit. a) - d) i f) se aplic  procurorului i
organului de cercetare penal .
    (2) Dispozi iile art. 64 alin. (1) se aplic  magistratului-asistent i grefierului.
    (3) Dispozi iile art. 64 alin. (2) se aplic  procurorului i magistratului-asistent
sau, dup  caz, grefierului, când cauza de incompatibilitate exist  între ei sau
între vreunul dintre ei i judec torul de drepturi i libert i, judec torul de
camer  preliminar  sau unul dintre membrii completului de judecat .
    (4) Procurorul care a participat ca judec tor de drepturi i libert i sau ca
judec tor de camer  preliminar  nu poate, în aceea i cauz , s  supravegheze
urm rirea penal  sau s  efectueze acte de urm rire penal i nici s  pun
concluzii la judecarea acelei cauze în prim  instan i în c ile de atac.
Procurorul care a participat ca judec tor la judecarea cauzei în prim  instan  nu
poate pune concluzii la judecarea ei în c ile de atac.
    ART. 66
    Ab inerea
    (1) Persoana incompatibil  este obligat  s  declare, dup  caz, pre edintelui
instan ei, procurorului care supravegheaz  urm rirea penal  sau procurorului
ierarhic superior c  se ab ine de a participa la procesul penal, cu ar tarea cazului
de incompatibilitate i a temeiurilor de fapt care constituie motivul ab inerii.
    (2) Declara ia de ab inere se face de îndat  ce persoana obligat  la aceasta a
luat cuno tin  de existen a cazului de incompatibilitate.
    ART. 67
    Recuzarea
    (1) În cazul în care persoana incompatibil  nu a f cut declara ie de ab inere,

ile, subiec ii procesuali principali sau procurorul pot face cerere de recuzare,
de îndat  ce au aflat despre existen a cazului de incompatibilitate.
    (2) Cererea de recuzare se formuleaz  doar împotriva persoanei din cadrul
organului de cercetare penal , a procurorului sau a judec torului care efectueaz
activit i judiciare în cauz . Este inadmisibil  recuzarea judec torului sau a
procurorului chemat s  decid  asupra recuz rii.
    (3) Dispozi iile alin. (2) se aplic  în mod corespunz tor în cazul recuz rii
magistratului-asistent i grefierului.
    (4) Cererea de recuzare se formuleaz  oral sau în scris, cu ar tarea, pentru
fiecare persoan  în parte, a cazului de incompatibilitate invocat, a temeiurilor de
fapt cunoscute la momentul formul rii cererii. Cererea de recuzare formulat
oral se consemneaz  într-un proces-verbal sau, dup  caz, în încheierea de
edin .

    (5) Nerespectarea condi iilor prev zute la alin. (2) - (4) sau formularea unei
cereri de recuzare împotriva aceleia i persoane pentru acela i caz de
incompatibilitate cu acelea i temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioar  de
recuzare, care a fost respins , atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare.



Inadmisibilitatea se constat  de procurorul sau de completul în fa a c ruia s-a
formulat cererea de recuzare.
    (6) Judec torul de drepturi i libert i, judec torul de camer  preliminar  sau
completul în fa a c ruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judec torului
recuzat, se pronun  asupra m surilor preventive.
    ART. 68
    Procedura de solu ionare a ab inerii sau recuz rii
    (1) Ab inerea sau recuzarea judec torului de drepturi i libert i i a
judec torului de camer  preliminar  se solu ioneaz  de un judec tor de la
aceea i instan .
    (2) Ab inerea sau recuzarea judec torului care face parte din completul de
judecat  se solu ioneaz  de un alt complet de judecat .
    (3) Ab inerea sau recuzarea magistratului-asistent se solu ioneaz  de
completul de judecat .
    (4) Ab inerea sau recuzarea grefierului se solu ioneaz  de judec torul de
drepturi i libert i, de judec torul de camer  preliminar  sau, dup  caz, de
completul de judecat .
    (5) Solu ionarea ab inerii sau recuz rii se face, în cel mult 24 de ore, în
camera de consiliu. Dac  apreciaz  necesar pentru solu ionarea cererii,
judec torul sau completul de judecat , dup  caz, poate efectua orice verific ri i
poate asculta procurorul, subiec ii procesuali principali, p ile i persoana care
se ab ine sau a c rei recuzare se solicit .
    (6) În caz de admitere a ab inerii sau a recuz rii, se va stabili în ce m sur
actele îndeplinite ori m surile dispuse se men in.
    (7) Încheierea prin care se solu ioneaz  ab inerea ori recuzarea nu este supus
niciunei c i de atac.
    (8) Când pentru solu ionarea ab inerii sau a recuz rii nu poate fi desemnat un
judec tor din cadrul aceleia i instan e, cererea se solu ioneaz  de un judec tor de
la instan a ierarhic superioar .
    (9) În cazul în care se admite ab inerea sau recuzarea i nu se poate desemna
un judec tor de la instan a competent  pentru solu ionarea cauzei, judec torul de
la instan a ierarhic superioar  desemneaz  o alt  instan  egal  în grad cu
instan a în fa a c reia s-a formulat declara ia de ab inere sau cererea de recuzare,
din circumscrip ia aceleia i cur i de apel sau din circumscrip ia unei cur i de apel
învecinate.
    (10) Dispozi iile alin. (8) i (9) se aplic  în mod corespunz tor i în cazul
solu ion rii ab inerii sau recuz rii judec torului care face parte din completul de
judecat .
    ART. 69
    Procedura de solu ionare a ab inerii sau recuz rii persoanei care efectueaz
urm rirea penal
    (1) Asupra ab inerii sau recuz rii persoanei care efectueaz  urm rirea penal
se pronun  procurorul care supravegheaz  urm rirea penal .



    (2) Cererea de recuzare se adreseaz  fie persoanei recuzate, fie procurorului.
În cazul în care cererea este adresat  persoanei care efectueaz  urm rirea penal ,
aceasta este obligat  s  o înainteze împreun  cu l muririle necesare, în termen
de 24 de ore, procurorului, f  a întrerupe cursul cercet rii penale.
    (3) Procurorul solu ioneaz  ab inerea sau recuzarea în cel mult 48 de ore, prin
ordonan  care nu este supus  niciunei c i de atac.
    (4) În caz de admitere a ab inerii sau a recuz rii, se va stabili în ce m sur
actele îndeplinite ori m surile dispuse se men in.
    ART. 70
    Procedura de solu ionare a ab inerii sau recuz rii procurorului
    (1) În tot cursul procesului penal, asupra ab inerii sau recuz rii procurorului
se pronun  procurorul ierarhic superior.
    (2) Declara ia de ab inere sau cererea de recuzare se adreseaz , sub sanc iunea
inadmisibilit ii, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constat  de
procurorul, judec torul sau de completul în fa a c ruia s-a formulat cererea de
recuzare.
    (3) Procurorul ierarhic superior solu ioneaz  cererea în 48 de ore.
    (4) Procurorul ierarhic superior se pronun  prin ordonan  care nu este
supus  niciunei c i de atac.
    (5) Procurorul recuzat poate participa la solu ionarea cererii privitoare la

sura preventiv i poate efectua acte sau dispune orice m suri care justific
urgen a.
    (6) În caz de admitere a ab inerii sau a recuz rii, se va stabili în ce m sur
actele îndeplinite ori m surile dispuse se men in.
    ART. 71
    Temeiul str mut rii
    Înalta Curte de Casa ie i Justi ie poate str muta judecarea unei cauze de la
instan a competent  la o alt  instan  egal  în grad, atunci când exist  o
suspiciune rezonabil  c  impar ialitatea judec torilor instan ei este afectat
datorit  împrejur rilor cauzei, calit ii p ilor ori atunci când exist  pericol de
tulburare a ordinii publice.
    ART. 72
    Cererea de str mutare i efectele acesteia
    (1) Str mutarea poate fi cerut  de p i sau de procuror.
    (2) Cererea se depune la instan a de unde se solicit  str mutarea i trebuie s
cuprind  indicarea temeiului de str mutare, precum i motivarea în fapt i în
drept.
    (3) La cerere se anexeaz  înscrisurile pe care aceasta se întemeiaz .
    (4) În cerere se face men iune dac  inculpatul este supus unei m suri
preventive.
    (5) Cererea se înainteaz  de îndat  Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie împreun
cu înscrisurile anexate.



    (6) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie poate solicita informa ii de la
pre edintele instan ei de unde se solicit  str mutarea sau de la pre edintele
instan ei ierarhic superioare celei la care se afl  cauza a c rei str mutare se cere,
comunicându-i, totodat , termenul fixat pentru judecarea cererii de str mutare.
Când Înalta Curte de Casa ie i Justi ie este instan a ierarhic superioar ,
informa iile se cer pre edintelui cur ii de apel la care se afl  cauza a c rei
str mutare se cere.
    (7) În cazul respingerii cererii de str mutare, în aceea i cauz  nu mai poate fi
formulat  o nou  cerere pentru acelea i motive.
    (8) Introducerea unei cereri de str mutare nu suspend  judecarea cauzei.
    ART. 73
    Procedura de solu ionare a cererii de str mutare
    (1) Solu ionarea cererii de str mutare se face în edin  public , cu
participarea procurorului, în cel mult 30 de zile de la data înregistr rii cererii.
    (2) Pre edintele instan ei ierarhic superioare celei la care se afl  cauza ia

suri pentru încuno tin area p ilor despre introducerea cererii de str mutare,
despre termenul fixat pentru solu ionarea acesteia, cu men iunea c  p ile pot
trimite memorii i se pot prezenta la termenul fixat pentru solu ionarea cererii.
    (3) În informa iile trimise Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie se face men iune
expres  despre efectuarea încuno tin rilor, ata ându-se i dovezile de
comunicare a acestora.
    (4) Neprezentarea p ilor nu împiedic  solu ionarea cererii. În cazul în care
inculpatul se afl  în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu, Înalta Curte
de Casa ie i Justi ie poate dispune aducerea acestuia la judecarea str mut rii, în
cazul în care apreciaz  c  prezen a sa este necesar  pentru solu ionarea cererii.
    (5) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie acord  cuvântul p ii care a formulat
cererea de str mutare, celorlalte p i prezente, precum i procurorului. Dac
procurorul a formulat cererea, acestuia i se acord  primul cuvântul.
    ART. 74
    Solu ionarea cererii
    (1) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie solu ioneaz  cererea de str mutare prin
sentin .
    (2) În cazul în care g se te cererea întemeiat , Înalta Curte de Casa ie i
Justi ie dispune str mutarea judec rii cauzei la una dintre instan ele din
circumscrip ia aceleia i cur i de apel sau din circumscrip ia unei cur i de apel
învecinate acesteia. Str mutarea judec rii cauzei de la o curte de apel se face la
una dintre cur ile de apel dintr-o circumscrip ie învecinat .
    (3) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie hot te în ce m sur  se men in actele
îndeplinite în fa a instan ei, precum i cele îndeplinite de judec torul de camer
preliminar  de la care s-a str mutat cauza.
    (4) Instan a de la care a fost str mutat  cauza, precum i instan a la care s-a
str mutat cauza vor fi în tiin ate de îndat  despre admiterea cererii de
str mutare.



    (5) Dac  instan a de la care a fost str mutat  cauza a procedat între timp la
judecarea cauzei, hot rârea pronun at  este desfiin at  prin efectul admiterii
cererii de str mutare.
    (6) Sentin a prev zut  la alin. (1) nu este supus  niciunei c i de atac.
    ART. 75
    Alte dispozi ii
    (1) Dup  str mutarea cauzei, contesta iile i celelalte c i de atac se judec  de
instan ele corespunz toare din circumscrip ia instan ei la care s-a str mutat
cauza.
    (2) Dispozi iile art. 71 - 74 se aplic  în mod corespunz tor i în procedura de
camer  preliminar .
    (3) În cazul în care se dispune str mutarea în cursul procedurii de camer
preliminar , judecarea cauzei se efectueaz  de c tre instan a la care s-a str mutat
cauza.
    (4) În cazul în care se dispune str mutarea judec rii c ii de atac a apelului,
rejudecarea cauzei, în caz de desfiin are cu trimitere spre rejudecare, se va
efectua de c tre instan a inferioar  în grad din circumscrip ia celei la care s-a
str mutat cauza.
    ART. 76
    Desemnarea altei instan e pentru judecarea cauzei
    (1) Procurorul care efectueaz  sau supravegheaz  urm rirea penal  poate cere
Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie s  desemneze o instan  egal  în grad cu cea

reia i-ar reveni competen a s  judece cauza în prim  instan , care s  fie
sesizat  în cazul în care se va emite rechizitoriul.
    (2) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie solu ioneaz  cererea în camera de
consiliu, în termen de 15 zile.
    (3) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie dispune, prin încheiere motivat , fie
respingerea cererii, fie admiterea cererii i desemnarea unei instan e egale în
grad cu cea c reia i-ar reveni competen a s  judece cauza în prim  instan , care

 fie sesizat  în cazul în care se va emite rechizitoriul.
    (4) Încheierea prin care Înalta Curte de Casa ie i Justi ie solu ioneaz  cererea
nu este supus  niciunei c i de atac.
    (5) În cazul respingerii cererii de desemnare a altei instan e pentru judecarea
cauzei formulate, în aceea i cauz  nu mai poate fi formulat  o nou  cerere
pentru acelea i motive.

    CAPITOLUL III
    Subiec ii procesuali principali i drepturile acestora

    ART. 77
    Suspectul



    Persoana cu privire la care, din datele i probele existente în cauz , rezult
nuiala rezonabil  c  a s vâr it o fapt  prev zut  de legea penal  se nume te

suspect.
    ART. 78
    Drepturile suspectului
    Suspectul are drepturile prev zute de lege pentru inculpat, dac  legea nu
prevede altfel.
    ART. 79
    Persoana v mat
    Persoana care a suferit o v mare fizic , material  sau moral  prin fapta
penal  se nume te persoan  v mat .
    ART. 80
    Desemnarea unui reprezentant al persoanelor v mate
    (1) În cazul în care prin fapta penal  s-au adus v ri unui num r foarte
mare de persoane, iar asigurarea individual  a respect rii drepturilor acestora ar
prelungi considerabil durata procesului penal, persoanele respective î i
desemneaz  sau procurorul, judec torul de drepturi i libert i, judec torul de
camer  preliminar  ori instan a poate dispune ca persoanele v mate s  î i
desemneze un reprezentant, în scopul exercit rii drepturilor lor. Dac  persoanele

mate nu i-au desemnat un reprezentant în termenul care le-a fost acordat,
procurorul, judec torul de drepturi i libert i, judec torul de camer  preliminar
sau instan a poate desemna un avocat din oficiu care s  le reprezinte.
    (2) Reprezentantul persoanelor v mate exercit  toate drepturile recunoscute
de lege acestora.
    ART. 81
    Drepturile persoanei v mate
    În cadrul procesului penal, persoana v mat  are urm toarele drepturi:
    a) dreptul de a fi informat  cu privire la drepturile sale;
    b) dreptul de a propune administrarea de probe de c tre organele judiciare, de
a ridica excep ii i de a pune concluzii;
    c) dreptul de a formula orice alte cereri ce in de solu ionarea laturii penale a
cauzei;
    d) dreptul de a fi informat , într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul
urm ririi penale, la cererea sa expres , cu condi ia de a indica o adres  pe
teritoriul României, o adres  de po  electronic  sau mesagerie electronic , la
care aceste informa ii s  îi fie comunicate;
    e) dreptul de a consulta dosarul, în condi iile legii;
    f) dreptul de a fi ascultat ;
    g) dreptul de a adresa întreb ri inculpatului, martorilor i exper ilor;
    h) dreptul de a fi asistat  de avocat sau reprezentat ;
    i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
    j) alte drepturi prev zute de lege.



    CAPITOLUL IV
    Inculpatul i drepturile acestuia

    ART. 82
    Inculpatul
    Persoana împotriva c reia s-a pus în mi care ac iunea penal  devine parte în
procesul penal i se nume te inculpat.
    ART. 83
    Drepturile inculpatului
    În cursul procesului penal, inculpatul are urm toarele drepturi:
    a) dreptul de a nu da nicio declara ie pe parcursul procesului penal, atr gându-
i-se aten ia c  dac  refuz  s  dea declara ii nu va suferi nicio consecin
defavorabil , iar dac  va da declara ii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de
prob  împotriva sa;
    b) dreptul de a consulta dosarul, în condi iile legii;
    c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dac  nu î i desemneaz  unul, în
cazurile de asisten  obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
    d) dreptul de a propune administrarea de probe în condi iile prev zute de lege,
de a ridica excep ii i de a pune concluzii;
    e) dreptul de a formula orice alte cereri ce in de solu ionarea laturii penale i
civile a cauzei;
    f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu în elege,
nu se exprim  bine sau nu poate comunica în limba român ;
    g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
    h) alte drepturi prev zute de lege.

    CAPITOLUL V
    Partea civil i drepturile acesteia

    ART. 84
    Partea civil
    (1) Persoana v mat  care exercit  ac iunea civil  în cadrul procesului penal
este parte în procesul penal i se nume te parte civil .
    (2) Au calitatea de parte civil i succesorii persoanei prejudiciate, dac
exercit  ac iunea civil  în cadrul procesului penal.
    ART. 85
    Drepturile p ii civile
    (1) În cursul procesului penal, partea civil  are drepturile prev zute la art. 81.
    (2) Drepturile p ii civile se exercit  în scopul i în limitele necesare
solu ion rii ac iunii civile.
    (3) Dispozi iile art. 80 se aplic  în mod corespunz tor în cazul în care exist
un num r foarte mare de p i civile.



    CAPITOLUL VI
    Partea responsabil  civilmente i drepturile acesteia

    ART. 86
    Partea responsabil  civilmente
    Persoana care, potrivit legii civile, are obliga ia legal  sau conven ional  de a
repara în întregime sau în parte prejudiciul cauzat prin infrac iune i care este
chemat  s  r spund  în proces este parte în procesul penal i se nume te parte
responsabil  civilmente.
    ART. 87
    Drepturile p ii responsabile civilmente
    (1) În cursul procesului penal, partea responsabil  civilmente are drepturile
prev zute la art. 81.
    (2) Drepturile p ii responsabile civilmente se exercit  în limitele i în scopul
solu ion rii ac iunii civile.

    CAPITOLUL VII
    Avocatul. Asisten a juridic i reprezentarea

    ART. 88
    Avocatul
    (1) Avocatul asist  sau reprezint , în procesul penal, p ile ori subiec ii
procesuali principali, în condi iile legii.
    (2) Nu poate fi avocat al unei p i sau al unui subiect procesual principal:
    a) so ul ori ruda pân  la gradul al IV-lea cu procurorul sau cu judec torul;
    b) martorul citat în cauz ;
    c) cel care a participat în aceea i cauz  în calitate de judec tor sau de
procuror;
    d) o alt  parte sau un alt subiect procesual.
    (3) Avocatul ales sau desemnat din oficiu este obligat s  asigure asisten a
juridic  a p ilor ori a subiec ilor procesuali principali. Pentru nerespectarea
acestei obliga ii, organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  poate sesiza
conducerea baroului de avoca i spre a se lua m suri disciplinare.
    (4) P ile sau subiec ii principali cu interese contrare nu pot fi asista i sau
reprezenta i de acela i avocat.
    ART. 89
    Asisten a juridic  a suspectului sau a inculpatului
    (1) Suspectul sau inculpatul are dreptul s  fie asistat de unul ori de mai mul i
avoca i în tot cursul urm ririi penale, al procedurii de camer  preliminar i al
judec ii, iar organele judiciare sunt obligate s  îi aduc  la cuno tin  acest
drept. Asisten a juridic  este asigurat  atunci când cel pu in unul dintre avoca i
este prezent.



    (2) Persoana re inut  sau arestat  are dreptul s  ia contact cu avocatul,
asigurându-i-se confiden ialitatea comunic rilor, cu respectarea m surilor
necesare de supraveghere vizual , de paz i securitate, f  s  fie interceptat
sau înregistrat  convorbirea dintre ei. Probele ob inute cu înc lcarea prezentului
alineat se exclud.
    ART. 90
    Asisten a juridic  obligatorie a suspectului sau a inculpatului
    Asisten a juridic  este obligatorie:
    a) când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de deten ie
ori într-un centru educativ, când este re inut sau arestat, chiar în alt  cauz , când
fa  de acesta a fost dispus  m sura de siguran  a intern rii medicale, chiar în
alt  cauz , precum i în alte cazuri prev zute de lege;
    b) în cazul în care organul judiciar apreciaz  c  suspectul ori inculpatul nu i-
ar putea face singur ap rarea;
    c) în cursul judec ii în cauzele în care legea prevede pentru infrac iunea

vâr it  pedeapsa deten iunii pe via  sau pedeapsa închisorii mai mare de 5
ani.
    ART. 91
    Avocatul din oficiu
    (1) În cazurile prev zute în art. 90, dac  suspectul sau inculpatul nu i-a ales
un avocat, organul judiciar ia m suri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
    (2) În tot cursul procesului penal, când asisten a juridic  este obligatorie, dac
avocatul ales lipse te nejustificat, nu asigur  substituirea i refuz  s  efectueze
ap rarea, de i a fost asigurat  exercitarea tuturor drepturilor procesuale, organul
judiciar ia m suri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care s  îl
înlocuiasc , acordându-i acestuia un termen rezonabil i înlesnirile necesare
pentru preg tirea unei ap ri efective, f cându-se men iune despre aceasta într-
un proces-verbal sau, dup  caz, în încheierea de edin . În cursul judec ii, dup
începerea dezbaterilor, când asisten a juridic  este obligatorie, dac  avocatul
ales lipse te nejustificat la termenul de judecat , nu asigur  substituirea i refuz

 efectueze ap rarea, de i a fost asigurat  exercitarea tuturor drepturilor
procesuale, instan a ia m suri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care s
îl înlocuiasc , acordându-i un termen de minimum 3 zile pentru preg tirea
ap rii.
    (3) Avocatul din oficiu se consider  desemnat pân  la desemnarea, dac  este
cazul, de c tre organul judiciar a unui nou avocat din oficiu. Avocatul din oficiu
desemnat este obligat s  se prezinte ori de câte ori este solicitat de organul
judiciar, asigurând o ap rare concret i efectiv  în cauz .
    (4) Delega ia ap torului din oficiu înceteaz  la prezentarea ap torului ales.
    (5) Dac  la judecarea cauzei avocatul lipse te i nu poate fi înlocuit în
condi iile alin. (2), cauza se amân .
    ART. 92
    Drepturile avocatului



    (1) În cursul urm ririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are
dreptul s  asiste la efectuarea oric rui act de urm rire penal , cu excep ia
tehnicilor speciale de supraveghere ori cercetare, a perchezi iei informatice i a
perchezi iei corporale sau a vehiculelor în cazul infrac iunilor flagrante, precum
i cu excep ia situa iei în care prin prezen a avocatului s-ar aduce atingere

dreptului la ap rare al celorlalte p i ori subiec i procesuali principali, caz în
care întreb rile acestuia pot fi formulate de c tre organul de urm rire penal .
    (2) Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita s  fie încuno tin at de
data i ora efectu rii actului de urm rire penal  ori a audierii realizate de
judec torul de drepturi i libert i. Încuno tin area se face prin notificare
telefonic , fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest
sens un proces-verbal.
    (3) Lipsa avocatului nu împiedic  efectuarea actului de urm rire penal  sau a
audierii, dac  exist  dovada c  acesta a fost încuno tin at în condi iile alin. (2).
    (4) Avocatul suspectului sau inculpatului are de asemenea dreptul s  participe
la audierea oric rei persoane de c tre judec torul de drepturi i libert i, s
formuleze plângeri, cereri i memorii.
    (5) În cazul efectu rii perchezi iei domiciliare, încuno tin area prev zut  la
alin. (2) se poate face i dup  prezentarea organului de urm rire penal  la
domiciliul persoanei ce urmeaz  s  fie perchezi ionat .
    (6) În cazul în care avocatul suspectului sau al inculpatului este prezent la
efectuarea unui act de urm rire penal , se face men iune despre aceasta, iar actul
este semnat i de avocat.
    (7) În cursul procedurii de camer  preliminar i în cursul judec ii, avocatul
are dreptul s  consulte actele dosarului, s  asiste pe inculpat, s  exercite
drepturile procesuale ale acestuia, s  formuleze plângeri, cereri i memorii.
    (8) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul s  beneficieze de timpul
i înlesnirile necesare pentru preg tirea i realizarea unei ap ri efective.

    ART. 93
    Asisten a juridic  a persoanei v mate, a p ii civile i a p ii responsabile
civilmente
    (1) Avocatul persoanei v mate, al p ii civile sau al p ii responsabile
civilmente are dreptul s  fie încuno tin at în condi iile art. 92 alin. (2), s  asiste
la efectuarea oric rui act de urm rire penal  în condi iile art. 92, dreptul de a
consulta actele dosarului i de a formula cereri i a depune memorii. Dispozi iile
art. 89 alin. (1) se aplic  în mod corespunz tor.
    (2) Avocatul persoanei v mate, al p ii civile sau al p ii responsabile
civilmente are dreptul prev zut la art. 92 alin. (8).
    (3) În cursul judec ii, avocatul persoanei v mate, al p ii civile sau al

ii responsabile civilmente exercit  drepturile persoanei asistate, cu excep ia
celor pe care aceasta le exercit  personal, i dreptul de a consulta actele
dosarului.



    (4) Asisten a juridic  este obligatorie când persoana v mat  sau partea civil
este o persoan  lipsit  de capacitate de exerci iu ori cu capacitate de exerci iu
restrâns .
    (5) Când organul judiciar apreciaz  c  din anumite motive persoana v mat ,
partea civil  sau partea responsabil  civilmente nu i-ar putea face singur
ap rarea, dispune luarea m surilor pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
    ART. 94
    Consultarea dosarului
    (1) Avocatul are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul
procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv.
    (2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia,
dreptul de a nota date sau informa ii din dosar, precum i de a ob ine fotocopii
pe cheltuiala clientului.
    (3) În cursul urm ririi penale, procurorul stabile te data i durata consult rii
într-un termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de urm rire
penal .
    (4) În cursul urm ririi penale, procurorul poate restric iona motivat
consultarea dosarului de c tre suspect, inculpat sau avocat, pe o perioad  de cel
mult 15 zile, dac  prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desf ur ri a
urm ririi penale.
    (5) În cursul urm ririi penale, avocatul are obliga ia de a p stra
confiden ialitatea sau secretul datelor i actelor de care a luat cuno tin  cu
ocazia consult rii dosarului.
    (6) În toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restric ionat dreptul de a
consulta declara iile p ii sau ale subiectului procesual principal pe care îl asist
ori îl reprezint .
    (7) În vederea preg tirii ap rii, avocatul inculpatului are dreptul de a lua
cuno tin  de întreg materialul dosarului de urm rire penal  în procedurile
desf urate în fa a judec torului de drepturi i libert i privind m surile privative
sau restrictive de drepturi, la care avocatul particip .
    ART. 95
    Dreptul de a formula plângere
    (1) Avocatul are dreptul de a formula plângere, potrivit art. 336 - 339.
    (2) În situa iile prev zute la art. 89 alin. (2), art. 92 alin. (2) i art. 94,
procurorul ierarhic superior este obligat s  rezolve plângerea i s  comunice
solu ia, precum i motivarea acesteia, în cel mult 48 de ore.
    ART. 96
    Reprezentarea
    În cursul procesului penal, suspectul, inculpatul, celelalte p i, precum i
persoana v mat  pot fi reprezenta i, cu excep ia cazurilor în care prezen a
acestora este obligatorie sau este apreciat  ca fiind necesar  de procuror,
judec tor sau instan a de judecat , dup  caz.



    TITLUL IV
    Probele, mijloacele de prob i procedeele probatorii

    CAPITOLUL I
    Reguli generale

    ART. 97
    Proba i mijloacele de prob
    (1) Constituie prob  orice element de fapt care serve te la constatarea
existen ei sau inexisten ei unei infrac iuni, la identificarea persoanei care a

vâr it-o i la cunoa terea împrejur rilor necesare pentru justa solu ionare a
cauzei i care contribuie la aflarea adev rului în procesul penal.
    (2) Proba se ob ine în procesul penal prin urm toarele mijloace:
    a) declara iile suspectului sau ale inculpatului;
    b) declara iile persoanei v mate;
    c) declara iile p ii civile sau ale p ii responsabile civilmente;
    d) declara iile martorilor;
    e) înscrisuri, rapoarte de expertiz , procese-verbale, fotografii, mijloace
materiale de prob ;
    f) orice alt mijloc de prob  care nu este interzis prin lege.
    ART. 98
    Obiectul proba iunii
    Constituie obiect al probei:
    a) existen a infrac iunii i s vâr irea ei de c tre inculpat;
    b) faptele privitoare la r spunderea civil , atunci când exist  parte civil ;
    c) faptele i împrejur rile de fapt de care depinde aplicarea legii;
    d) orice împrejurare necesar  pentru justa solu ionare a cauzei.
    ART. 99
    Sarcina probei
    (1) În ac iunea penal  sarcina probei apar ine în principal procurorului, iar în
ac iunea civil , p ii civile ori, dup  caz, procurorului care exercit  ac iunea
civil  în cazul în care persoana v mat  este lipsit  de capacitate de exerci iu
sau are capacitate de exerci iu restrâns .
    (2) Suspectul sau inculpatul beneficiaz  de prezum ia de nevinov ie, nefiind
obligat s  î i dovedeasc  nevinov ia, i are dreptul de a nu contribui la propria
acuzare.
    (3) În procesul penal, persoana v mat , suspectul i p ile au dreptul de a
propune organelor judiciare administrarea de probe.
    ART. 100
    Administrarea probelor
    (1) În cursul urm ririi penale, organul de urm rire penal  strânge i
administreaz  probe atât în favoarea, cât i în defavoarea suspectului sau a
inculpatului, din oficiu ori la cerere.



    (2) În cursul judec ii, instan a administreaz  probe la cererea procurorului, a
persoanei v mate sau a p ilor i, în mod subsidiar, din oficiu, atunci când
consider  necesar pentru formarea convingerii sale.
    (3) Cererea privitoare la administrarea unor probe formulat  în cursul
urm ririi penale sau în cursul judec ii de c tre persoanele îndrept ite se admite
ori se respinge motivat de c tre organele judiciare.
    (4) Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor
probe atunci când:
    a) proba nu este relevant  în raport cu obiectul proba iunii din cauz ;
    b) se apreciaz  c  pentru dovedirea elementului de fapt care constituie
obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de prob ;
    c) proba nu este necesar , întrucât faptul este notoriu;
    d) proba este imposibil de ob inut;
    e) cererea a fost formulat  de o persoan  neîndrept it ;
    f) administrarea probei este contrar  legii.
    ART. 101
    Principiul loialit ii administr rii probelor
    (1) Este oprit a se întrebuin a violen e, amenin ri ori alte mijloace de
constrângere, precum i promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se ob ine
probe.
    (2) Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afecteaz
capacitatea persoanei de a- i aminti i de a relata în mod con tient i voluntar
faptele care constituie obiectul probei. Interdic ia se aplic  chiar dac  persoana
ascultat  î i d  consim mântul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici
de ascultare.
    (3) Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care ac ioneaz
pentru acestea s  provoace o persoan  s  s vâr easc  ori s  continue s vâr irea
unei fapte penale, în scopul ob inerii unei probe.
    ART. 102
    Excluderea probelor ob inute în mod nelegal
    (1) Probele ob inute prin tortur , precum i probele derivate din acestea nu pot
fi folosite în cadrul procesului penal.
    (2) Probele ob inute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal.
    (3) În mod excep ional, dispozi iile alin. (2) nu se aplic  dac  mijlocul de
prob  prezint  imperfec iuni de form  sau exist  alte neregularit i procedurale
care nu produc o v mare pentru înl turarea c reia este necesar  excluderea
acestuia.
    (4) Probele derivate se exclud dac  au fost ob inute în mod direct din probele
ob inute în mod nelegal i nu puteau fi ob inute în alt mod.
    (5) Probele derivate din probele prev zute la alin. (2) nu se exclud dac
probele ob inute în mod nelegal sunt folosite în condi iile alin. (3).
    ART. 103
    Aprecierea probelor



    (1) Probele nu au o valoare dinainte stabilit  prin lege i sunt supuse liberei
aprecieri a organelor judiciare în urma evalu rii tuturor probelor administrate în
cauz .
    (2) În luarea deciziei asupra existen ei infrac iunii i a vinov iei inculpatului
instan a hot te motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea
se dispune doar atunci când instan a are convingerea c  acuza ia a fost dovedit
dincolo de orice îndoial  rezonabil .
    (3) Hot rârea instan ei nu se poate întemeia, în m sur  determinant , pe

rturia investigatorului sub acoperire sau pe declara iile martorilor proteja i.

    CAPITOLUL II
    Audierea persoanelor

    SEC IUNEA 1
    Reguli generale în materia audierii persoanelor

    ART. 104
    Persoanele audiate în cursul procesului penal
    În cursul procesului penal, în condi iile prev zute de lege, pot fi audiate
urm toarele persoane: suspectul, inculpatul, persoana v mat , partea civil ,
partea responsabil  civilmente, martorii i exper ii.
    ART. 105
    Audierea prin interpret
    (1) Ori de câte ori persoana audiat  nu în elege, nu vorbe te sau nu se exprim
bine în limba român , audierea se face prin interpret. Interpretul poate fi
desemnat de organele judiciare sau ales de p i ori persoana v mat , dintre
interpre ii autoriza i, potrivit legii.
    (2) În mod excep ional, în situa ia în care se impune luarea urgent  a unei

suri procesuale sau dac  nu se poate asigura un interpret autorizat, audierea
poate avea loc în prezen a oric rei persoane care poate comunica cu cel ascultat,
organul judiciar având îns  obliga ia de a relua audierea prin interpret imediat ce
aceasta este posibil .
    (3) Dac  persoana audiat  este surd , mut  sau surdo-mut , audierea se face
cu participarea unei persoane care are capacitatea de a comunica prin limbajul
special. În aceast  situa ie comunicarea se poate face i în scris.
    (4) În cazuri excep ionale, dac  nu este prezent  o persoan  autorizat  care
poate comunica prin limbajul special, iar comunicarea nu se poate realiza în
scris, audierea persoanelor prev zute la alin. (3) se va face cu ajutorul oric rei
persoane care are aptitudini de comunicare.
    ART. 106
    Protec ia s ii persoanelor ascultate
    Dac  în timpul audierii unei persoane aceasta acuz  oboseal  excesiv  sau
simptomele unei boli care îi afecteaz  capacitatea fizic  ori psihic  de a participa



la ascultare, organul judiciar dispune întreruperea ascult rii i ia m suri pentru
ca persoana s  fie consultat  de un medic.

    SEC IUNEA a 2-a
    Audierea suspectului sau a inculpatului

    ART. 107
    Întreb rile privind persoana suspectului sau a inculpatului
    (1) La începutul primei audieri, organul judiciar adreseaz  întreb ri
suspectului sau inculpatului cu privire la nume, prenume, porecl , data i locul
na terii, codul numeric personal, numele i prenumele p rin ilor, cet enia,
starea civil , situa ia militar , studiile, profesia ori ocupa ia, locul de munc ,
domiciliul i adresa unde locuie te efectiv i adresa la care dore te s  îi fie
comunicate actele de procedur , antecedentele penale sau dac  împotriva sa se
desf oar  un alt proces penal, precum i cu privire la orice alte date pentru
stabilirea situa iei sale personale.
    (2) Întreb rile prev zute la alin. (1) se repet  la audierile ulterioare doar atunci
când organul judiciar consider  necesar.
    ART. 108
    Comunicarea drepturilor i a obliga iilor
    (1) Organul judiciar comunic  suspectului sau inculpatului calitatea în care
este audiat, fapta prev zut  de legea penal  pentru s vâr irea c reia este
suspectat sau pentru care a fost pus  în mi care ac iunea penal i încadrarea
juridic  a acesteia.
    (2) Suspectului sau inculpatului i se aduc la cuno tin  drepturile prev zute la
art. 83, precum i urm toarele obliga ii:
    a) obliga ia de a se prezenta la chem rile organelor judiciare, atr gându-i-se
aten ia c , în cazul neîndeplinirii acestei obliga ii, se poate emite mandat de
aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judec torul poate dispune arestarea
sa preventiv ;
    b) obliga ia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a
adresei, atr gându-i-se aten ia c , în cazul neîndeplinirii acestei obliga ii,
cita iile i orice alte acte comunicate la prima adres  r mân valabile i se
consider  c  le-a luat la cuno tin .
    (3) În cursul urm ririi penale, înainte de prima audiere a suspectului sau
inculpatului, i se aduc la cuno tin  drepturile i obliga iile prev zute la alin. (2)
i i se înmâneaz , sub semn tur , un formular scris care cuprinde aceste

drepturi, iar în cazul în care nu poate ori refuz  s  semneze, se va încheia un
proces-verbal.
    ART. 109
    Modul de ascultare



    (1) Dup  îndeplinirea dispozi iilor art. 107 i 108, suspectul sau inculpatul
este l sat s  declare tot ceea ce dore te referitor la fapta prev zut  de legea
penal  care i-a fost comunicat , dup  care i se pot pune întreb ri.
    (2) Suspectul sau inculpatul are dreptul s  se consulte cu avocatul atât înainte,
cât i în cursul audierii, iar organul judiciar, când consider  necesar, poate
permite acestuia s  utilizeze însemn ri i noti e proprii.
    (3) Dac  în cursul audierii suspectul sau inculpatul î i exercit  dreptul de a nu
da nicio declara ie, ascultarea nu va mai continua, încheindu-se un proces-
verbal.
    ART. 110
    Consemnarea declara iilor
    (1) Declara iile suspectului sau inculpatului se consemneaz  în scris. În
fiecare declara ie se consemneaz  totodat  ora începerii i ora încheierii
ascult rii suspectului sau inculpatului.
    (2) Dac  este de acord cu con inutul declara iei scrise, suspectul sau
inculpatul o semneaz . Dac  suspectul sau inculpatul are de f cut complet ri,
rectific ri ori preciz ri, acestea sunt indicate în finalul declara iei, fiind urmate
de semn tura suspectului sau a inculpatului.
    (3) Când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuz  s  semneze, organul
judiciar consemneaz  acest lucru în declara ia scris .
    (4) Declara ia scris  este semnat i de organul de urm rire penal  care a
procedat la audierea suspectului, inculpatului, de judec torul de drepturi i
libert i ori de pre edintele completului de judecat i de grefier, de avocatul
suspectului, inculpatului, al persoanei v mate, p ii civile sau p ii
responsabile civilmente, dac  ace tia au fost prezen i, precum i de interpret
când declara ia a fost luat  printr-un interpret.
    (5) În cursul urm ririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se
înregistreaz  cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când
înregistrarea nu este posibil , acest lucru se consemneaz  în declara ia
suspectului sau inculpatului, cu indicarea concret  a motivului pentru care
înregistrarea nu a fost posibil .

    SEC IUNEA a 3-a
    Audierea persoanei v mate, a p ii civile i a p ii responsabile civilmente

    ART. 111
    Modul de audiere a persoanei v mate
    (1) La începutul primei audieri, organul judiciar adreseaz  persoanei v mate
întreb rile prev zute la art. 107, care se aplic  în mod corespunz tor.
    (2) Persoanei v mate i se aduc la cuno tin  urm toarele drepturi i
obliga ii:
    a) dreptul de a fi asistat  de avocat, iar în cazurile de asisten  obligatorie,
dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;



    b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
    c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excep ii i de a
pune concluzii, în condi iile prev zute de lege;
    d) dreptul de a fi încuno tin at  cu privire la desf urarea procedurii, dreptul
de a formula plângere prealabil , precum i dreptul de a se constitui parte civil ;
    e) obliga ia de a se prezenta la chem rile organelor judiciare;
    f) obliga ia de a comunica orice schimbare de adres ;
    g) obliga ia de a spune adev rul.
    (3) Dispozi iile art. 109 alin. (1) i (2) i ale art. 110 se aplic  în mod
corespunz tor.
    (4) În cursul urm ririi penale, audierea persoanei v mate se înregistreaz
prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, atunci când organul de urm rire
penal  consider  necesar sau atunci când persoana v mat  a solicitat aceasta în
mod expres, iar înregistrarea este posibil .
    (5) Persoanei v mate i se aduce la cuno tin  cu ocazia primei audieri faptul

, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o
pedeaps  privativ  de libertate, aceasta poate s  fie informat  cu privire la
punerea acestuia în libertate în orice mod.
    ART. 112
    Modul de audiere a p ii civile i a p ii responsabile civilmente
    (1) Audierea p ii civile i a p ii responsabile civilmente se face potrivit
dispozi iilor art. 111 alin. (1), (3) i (4), care se aplic  în mod corespunz tor.
    (2) P ii civile, precum i p ii responsabile civilmente li se aduc la
cuno tin  urm toarele drepturi:
    a) dreptul de a fi asistate de avocat, iar în cazurile de asisten  obligatorie,
dreptul de a li se desemna un avocat din oficiu;
    b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
    c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excep ii i de a
pune concluzii în leg tur  cu solu ionarea laturii civile a cauzei, în condi iile
prev zute de lege.
    ART. 113
    Protec ia persoanei v mate i a p ii civile
    Atunci când sunt îndeplinite condi iile prev zute de lege referitoare la statutul
de martor amenin at sau vulnerabil ori pentru protec ia vie ii private sau a
demnit ii, organul de urm rire penal  poate dispune fa  de persoana v mat
ori fa  de partea civil  m surile de protec ie prev zute la art. 125 - 130, care se
aplic  în mod corespunz tor.

    SEC IUNEA a 4-a
    Audierea martorilor

    ART. 114
    Persoanele audiate ca martor



    (1) Poate fi audiat  în calitate de martor orice persoan  care are cuno tin
despre fapte sau împrejur ri de fapt care constituie prob  în cauza penal .
    (2) Orice persoan  citat  în calitate de martor are urm toarele obliga ii:
    a) de a se prezenta în fa a organului judiciar care a citat-o la locul, ziua i ora
ar tate în cita ie;
    b) de a depune jur mânt sau declara ie solemn  în fa a instan ei;
    c) de a spune adev rul.
    (3) Calitatea de martor are întâietate fa  de calitatea de expert sau de avocat,
de mediator ori de reprezentant al uneia dintre p i sau al unui subiect procesual
principal, cu privire la faptele i împrejur rile de fapt pe care persoana le-a
cunoscut înainte de a dobândi aceast  calitate.
    (4) Pot fi audiate în calitate de martor i persoanele care au întocmit procese-
verbale în temeiul art. 61 i 62.
    ART. 115
    Capacitatea de a fi martor
    (1) Orice persoan  poate fi citat i audiat  în calitate de martor, cu excep ia

ilor i a subiec ilor procesuali principali.
    (2) Persoanele care se afl  într-o situa ie ce pune la îndoial , în mod
rezonabil, capacitatea de a fi martor pot fi audiate doar atunci când organul
judiciar constat  c  persoana este capabil  s  relateze în mod con tient fapte i
împrejur ri de fapt conforme cu realitatea.
    (3) Pentru a decide cu privire la capacitatea unei persoane de a fi martor,
organul judiciar dispune, la cerere sau din oficiu, orice examinare necesar , prin
mijloacele prev zute de lege.
    ART. 116
    Obiectul i limitele declara iei martorului
    (1) Martorul este audiat asupra unor fapte sau împrejur ri de fapt care
constituie obiectul proba iunii în cauza în care a fost citat.
    (2) Audierea martorului poate fi extins  asupra tuturor împrejur rilor necesare
pentru verificarea credibilit ii sale.
    (3) Nu pot face obiectul declara iei martorului acele fapte sau împrejur ri al

ror secret sau confiden ialitate poate fi opus prin lege organelor judiciare.
    (4) Faptele sau împrejur rile prev zute la alin. (3) pot face obiectul declara iei
martorului atunci când autoritatea competent  sau persoana îndrept it  î i
exprim  acordul în acest sens sau atunci când exist  o alt  cauz  legal  de
înl turare a obliga iei de a p stra secretul sau confiden ialitatea.
    (5) Declara ia dat  în condi iile alin. (4) nu constituie infrac iune.
    ART. 117
    Persoanele care au dreptul de a refuza s  dea declara ii în calitate de martor
    (1) Au dreptul de a refuza s  fie audiate în calitate de martor urm toarele
persoane:
    a) so ul, ascenden ii i descenden ii în linie direct , precum i fra ii i surorile
suspectului sau inculpatului;



    b) persoanele care au avut calitatea de so  al suspectului sau al inculpatului.
    (2) Dup  comunicarea drepturilor i obliga iilor potrivit art. 120, organele
judiciare comunic  persoanelor prev zute la alin. (1) dreptul de a nu da
declara ii în calitate de martor.
    (3) Dac  persoanele prev zute la alin. (1) sunt de acord s  dea declara ii, în
privin a acestora sunt aplicabile dispozi iile privitoare la drepturile i obliga iile
martorilor.
    (4) În cauzele reunite, persoana care îndepline te una dintre calit ile
prev zute la alin. (1) în raport cu unul dintre suspec i sau inculpa i este scutit
de obliga ia de a depune m rturie i împotriva celorlal i suspec i sau inculpa i, în
cazul în care declara ia sa nu poate fi limitat  doar la ace tia din urm .
    ART. 118
    Dreptul martorului de a nu se acuza
    Declara ia martorului nu poate fi folosit  în cursul unui proces penal
desf urat împotriva sa.
    ART. 119
    Întreb rile privind persoana martorului
    (1) Dispozi iile art. 107 se aplic  în mod corespunz tor în cazul audierii
martorului.
    (2) Martorului i se comunic  obiectul cauzei i apoi este întrebat dac  este
membru de familie sau fost so  al suspectului, inculpatului, persoanei v mate
ori al celorlalte p i din procesul penal, dac  se afl  în rela ii de prietenie sau de
du nie cu aceste persoane, precum i dac  a suferit vreo pagub  în urma

vâr irii infrac iunii.
    (3) Martorului nu i se adreseaz  întreb rile privind persoana sa atunci când
fa  de acesta s-a dispus o m sur  de protec ie a datelor de identitate.
    ART. 120
    Comunicarea drepturilor i obliga iilor
    (1) Organul judiciar comunic  martorului calitatea în care este audiat i
faptele sau împrejur rile de fapt pentru dovedirea c rora a fost propus ca martor.
    (2) Martorului i se aduc apoi la cuno tin  urm toarele drepturi i obliga ii:
    a) dreptul de a fi supus m surilor de protec ie i de a beneficia de restituirea
cheltuielilor prilejuite de chemarea în fa a organelor judiciare, atunci când sunt
îndeplinite condi iile prev zute de lege;
    b) obliga ia de a se prezenta la chem rile organelor judiciare, atr gându-i-se
aten ia c , în cazul neîndeplinirii acestei obliga ii, se poate emite mandat de
aducere împotriva sa;
    c) obliga ia de a comunica în scris, în termen de 5 zile, orice schimbare a
adresei la care este citat, atr gându-i-se aten ia c , în cazul neîndeplinirii acestei
obliga ii, se poate dispune împotriva sa sanc iunea prev zut  de art. 283 alin.
(1);
    d) obliga ia de a da declara ii conforme cu realitatea, atr gându-i-se aten ia c
legea pedepse te infrac iunea de m rturie mincinoas .



    ART. 121
    Jur mântul i declara ia solemn  a martorului
    (1) În cursul urm ririi penale i judec ii, dup  îndeplinirea dispozi iilor art.
119 i 120, organul de urm rire penal i pre edintele completului solicit
martorului depunerea jur mântului sau a declara iei solemne.
    (2) Organul de urm rire penal i pre edintele completului îl întreab  pe
martor dac  dore te s  depun  jur mânt religios sau declara ie solemn .
    (3) Textul jur mântului este urm torul: "Jur c  voi spune adev rul i nu voi
ascunde nimic din ceea ce tiu. A a s -mi ajute Dumnezeu!". Referirea la
divinitate din formula jur mântului se schimb  în func ie de credin a religioas  a
martorului.
    (4) În timpul depunerii jur mântului, cu excep iile impuse de credin a
religioas , martorul ine mâna dreapt  pe cruce sau pe Biblie.
    (5) În cazul în care martorul alege s  fac  o declara ie solemn , textul acesteia
este urm torul: "M  oblig c  voi spune adev rul i nu voi ascunde nimic din
ceea ce tiu."
    (6) Dispozi iile alin. (1) - (5) se aplic  în mod corespunz tor în procedura
administr rii anticipate a probelor, în fa a judec torului de drepturi i libert i.
    ART. 122
    Modul de audiere a martorului
    (1) Fiecare martor este audiat separat i f  prezen a altor martori.
    (2) Martorul este l sat s  declare tot ceea ce tie în leg tur  cu faptele sau
împrejur rile de fapt pentru dovedirea c rora a fost propus, apoi i se pot adresa
întreb ri.
    (3) Martorului nu i se pot adresa întreb ri privind op iunile politice,
ideologice sau religioase ori alte circumstan e personale i de familie, cu
excep ia cazului în care acestea sunt strict necesare pentru aflarea adev rului în
cauz  sau pentru verificarea credibilit ii martorului.
    ART. 123
    Consemnarea declara iilor
    (1) Consemnarea declara iilor se face potrivit dispozi iilor art. 110, care se
aplic  în mod corespunz tor.
    (2) În cursul urm ririi penale, audierea martorului se înregistreaz  prin
mijloace tehnice audio sau audiovideo, dac  organul de urm rire penal
consider  necesar sau dac  martorul solicit  expres aceasta i înregistrarea este
posibil .
    ART. 124
    Cazurile speciale de audiere a martorului
    (1) Audierea martorului minor în vârst  de pân  la 14 ani are loc în prezen a
unuia dintre p rin i, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului institu iei

reia îi este încredin at minorul spre cre tere i educare.
    (2) Dac  persoanele ar tate la alin. (1) nu pot fi prezente sau au calitatea de
suspect, inculpat, persoan  v mat , parte civil , parte responsabil  civilmente



ori martor în cauz  ori exist  suspiciunea rezonabil  c  pot influen a declara ia
minorului, audierea acestuia are loc în prezen a unui reprezentant al autorit ii
tutelare sau a unei rude cu capacitate deplin  de exerci iu, stabilite de organul
judiciar.
    (3) Dac  se consider  necesar, la cerere sau din oficiu, organul de urm rire
penal  sau instan a dispune ca la audierea martorului minor s  asiste un
psiholog.
    (4) Audierea martorului minor trebuie s  evite producerea oric rui efect
negativ asupra st rii psihice a acestuia.
    (5) Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vârsta de 14 ani nu i se
comunic  obliga iile prev zute la art. 120 alin. (2) lit. d), dar i se atrage aten ia

 spun  adev rul.
    (6) Persoanele care au avut calitatea de suspect sau inculpat în aceea i cauz
i cu privire la aceea i fapt  ori cu privire la fapte diferite aflate în strâns

leg tur , dac  ulterior s-a dispus disjungerea cauzelor, pot fi audiate în calitate
de martor, iar declara ia nu poate fi folosit  în cursul unui proces penal
desf urat împotriva lor. Organele judiciare au obliga ia consemn rii calit ii lor
procesuale anterioare.
    (7) Dispozi iile alin. (6) se aplic  în mod corespunz tor i persoanelor care au
calitatea de suspect sau inculpat în cauze diferite, cu privire la care nu a fost
dispus  reunirea.

    SEC IUNEA a 5-a
    Protec ia martorilor

    & 1. Protec ia martorilor amenin i
    ART. 125
    Martorul amenin at
    În cazul în care exist  o suspiciune rezonabil  c  via a, integritatea corporal ,
libertatea, bunurile sau activitatea profesional  a martorului ori a unui membru
de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le
furnizeaz  organelor judiciare sau a declara iilor sale, organul judiciar
competent acord  acestuia statutul de martor amenin at i dispune una ori mai
multe dintre m surile de protec ie prev zute la art. 126 sau 127, dup  caz.
    ART. 126
    M surile de protec ie dispuse în cursul urm ririi penale
    (1) În cursul urm ririi penale, odat  cu acordarea statutului de martor
amenin at, procurorul dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre
urm toarele m suri:
    a) supravegherea i paza locuin ei martorului sau asigurarea unei locuin e
temporare;
    b) înso irea i asigurarea protec iei martorului sau a membrilor de familie ai
acestuia în cursul deplas rilor;



    c) protec ia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care
martorul va semna declara ia sa;
    d) audierea martorului f  ca acesta s  fie prezent, prin intermediul
mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea i imaginea distorsionate, atunci
când celelalte m suri nu sunt suficiente.
    (2) Procurorul dispune aplicarea unei m suri de protec ie din oficiu sau la
cererea martorului, a uneia dintre p i sau a unui subiect procesual principal.
    (3) În cazul aplic rii m surilor de protec ie prev zute la alin. (1) lit. c) i d),
declara ia martorului nu va cuprinde adresa real  sau datele sale de identitate,
acestea fiind consemnate într-un registru special la care vor avea acces doar
organul de urm rire penal , judec torul de drepturi i libert i, judec torul de
camer  preliminar  sau instan a, în condi ii de confiden ialitate.
    (4) Procurorul dispune acordarea statutului de martor amenin at i aplicarea

surilor de protec ie prin ordonan  motivat , care se p streaz  în condi ii de
confiden ialitate.
    (5) Procurorul verific , la intervale de timp rezonabile, dac  se men in
condi iile care au determinat luarea m surilor de protec ie, iar în caz contrar
dispune, prin ordonan  motivat , încetarea acestora.
    (6) M surile prev zute la alin. (1) se men in pe tot parcursul procesului penal
dac  starea de pericol nu a încetat.
    (7) Dac  starea de pericol a ap rut în cursul procedurii de camer  preliminar ,
judec torul de camer  preliminar , din oficiu sau la sesizarea procurorului,
dispune m surile de protec ie prev zute la art. 127. Dispozi iile art. 128 se aplic
în mod corespunz tor.
    (8) M surile de protec ie prev zute la alin. (1) lit. a) i b) se comunic
autorit ii desemnate cu punerea în executare a m surii.
    ART. 127
    M surile de protec ie dispuse în cursul judec ii
    În cursul judec ii, odat  cu acordarea statutului de martor amenin at, instan a
dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre urm toarele m suri:
    a) supravegherea i paza locuin ei martorului sau asigurarea unei locuin e
temporare;
    b) înso irea i asigurarea protec iei martorului sau a membrilor de familie ai
acestuia în cursul deplas rilor;
    c) nepublicitatea edin ei de judecat  pe durata ascult rii martorului;
    d) ascultarea martorului f  ca acesta s  fie prezent în sala de judecat , prin
intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea i imaginea
distorsionate, atunci când celelalte m suri nu sunt suficiente;
    e) protec ia datelor de identitate ale martorului i acordarea unui pseudonim
sub care acesta va depune m rturie.
    ART. 128
    Dispunerea m surii protec iei martorului în cursul judec ii



    (1) Instan a dispune aplicarea unei m suri de protec ie din oficiu, la cererea
procurorului, a martorului, a p ilor sau a persoanei v mate.
    (2) Propunerea formulat  de procuror cuprinde:
    a) numele martorului care urmeaz  a fi ascultat în faza de judecat i fa  de
care se dore te dispunerea m surii de protec ie;
    b) motivarea concret  a gravit ii pericolului i a necesit ii m surii.
    (3) Atunci când cererea este formulat  de celelalte persoane prev zute la alin.
(1), instan a poate dispune ca procurorul s  efectueze de urgen  verific ri cu
privire la temeinicia cererii de protec ie.
    (4) Cererea se solu ioneaz  în camera de consiliu, f  participarea persoanei
care a formulat cererea.
    (5) Participarea procurorului este obligatorie.
    (6) Instan a se pronun  prin încheiere motivat , care nu este supus  c ilor de
atac.
    (7) Încheierea prin care se dispune m sura de protec ie se p streaz  în condi ii
de confiden ialitate. Dac  protec ia martorului este necesar i dup  r mânerea
definitiv  a hot rârii, sunt aplicabile dispozi iile legii speciale.
    (8) M surile de protec ie prev zute la art. 127 lit. a) i b) se comunic
autorit ii desemnate de lege cu punerea în executare a m surilor.
    ART. 129
    Audierea martorului protejat
    (1) În situa ia prev zut  la art. 126 alin. (1) lit. d) i art. 127 lit. d), procurorul,
judec torul de drepturi i libert i sau, dup  caz, instan a de judecat  procedeaz
la audierea martorului f  ca acesta s  fie prezent fizic la locul unde se afl
procurorul ori în sala în care se desf oar edin a de judecat , prin intermediul
mijloacelor audiovideo.
    (2) La solicitarea organului judiciar sau a martorului audiat în condi iile alin.
(1), la luarea declara iei poate participa un consilier de proba iune, care are
obliga ia de a p stra secretul profesional cu privire la datele de care a luat
cuno tin  în timpul audierii. Organul judiciar are obliga ia s  aduc  la
cuno tin a martorului dreptul de a solicita audierea în prezen a unui psiholog.
    (3) Subiec ii procesuali principali, p ile i avoca ii acestora pot adresa
întreb ri martorului audiat în condi iile alin. (1) i (2). Organul judiciar respinge
întreb rile care ar putea conduce la identificarea martorului.
    (4) Declara ia martorului protejat se înregistreaz  prin mijloace tehnice video
i audio i se red  integral în form  scris .

    (5) În cursul urm ririi penale declara ia se semneaz  de organul de urm rire
penal  ori, dup  caz, de judec torul de drepturi i libert i i de procurorul care a
fost prezent la audierea martorului i se depune la dosarul cauzei. Declara ia
martorului, transcris , va fi semnat i de acesta i va fi p strat  în dosarul depus
la parchet, într-un loc special, în condi ii de confiden ialitate.
    (6) În cursul judec ii, declara ia martorului se semneaz  de pre edintele
completului de judecat .



    (7) Suportul pe care a fost înregistrat  declara ia martorului, în original, sigilat
cu sigiliul parchetului sau, dup  caz, al instan ei de judecat  în fa a c reia s-a

cut declara ia, se p streaz  în condi ii de confiden ialitate. Suportul care
con ine înregistr rile efectuate în cursul urm ririi penale este înaintat la
terminarea urm ririi penale instan ei competente, împreun  cu dosarul cauzei, i
este p strat în acelea i condi ii privind confiden ialitatea.

    & 2. Protec ia martorilor vulnerabili
    ART. 130
    Martorul vulnerabil
    (1) Procurorul sau, dup  caz, instan a poate decide acordarea statutului de
martor vulnerabil urm toarelor categorii de persoane:
    a) martorului care a suferit o traum  ca urmare a s vâr irii infrac iunii ori ca
urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatului;
    b) martorului minor.
    (2) Odat  cu acordarea statutului de martor vulnerabil, procurorul i instan a
pot dispune m surile de protec ie prev zute la art. 126 alin. (1) lit. b) i d) sau,
dup  caz, art. 127 lit. b) - e), care se aplic  în mod corespunz tor. Distorsionarea
vocii i a imaginii nu este obligatorie.
    (3) Dispozi iile art. 126 i 128 se aplic  în mod corespunz tor.

    SEC IUNEA a 6-a
    Confruntarea

    ART. 131
    Confruntarea
    (1) Când se constat  c  exist  contraziceri între declara iile persoanelor
audiate în aceea i cauz , se procedeaz  la confruntarea lor dac  aceasta este
necesar  pentru l murirea cauzei.
    (2) Persoanele confruntate sunt audiate cu privire la faptele i împrejur rile în
privin a c rora declara iile date anterior se contrazic.
    (3) Organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  poate încuviin a ca
persoanele confruntate s  î i pun  reciproc întreb ri.
    (4) Declara iile date de persoanele confruntate se consemneaz  într-un proces-
verbal.

    CAPITOLUL III
    Identificarea persoanelor i a obiectelor

    ART. 132
    Scopul i obiectul m surii
    (1) Identificarea persoanelor sau obiectelor se poate dispune dac  este
necesar  în scopul clarific rii împrejur rilor cauzei.



    (2) Identificarea persoanelor sau obiectelor poate fi dispus  de procuror ori de
organele de cercetare penal , în cursul urm ririi penale, sau de instan , în cursul
judec ii.
    ART. 133
    Audierea prealabil  a persoanei care face identificarea
    (1) Dup  dispunerea m surii i înainte ca identificarea s  fie realizat ,
persoana care face identificarea trebuie audiat  cu privire la persoana sau
obiectul pe care urmeaz  s  îl identifice.
    (2) Audierea const  în descrierea tuturor caracteristicilor persoanei sau ale
obiectului, precum i împrejur rile în care a fost v zut. Persoana care face
identificarea este întrebat  dac  a mai participat anterior la o alt  procedur  de
identificare privind aceea i persoan  sau acela i obiect ori dac  persoana sau
obiectul de identificat i-au fost indicate ori descrise anterior.
    ART. 134
    Identificarea persoanelor
    (1) Persoana care urmeaz  s  fie identificat  este prezentat  împreun  cu alte
4 - 6 persoane necunoscute, cu tr turi asem toare celor descrise de persoana
care face identificarea.
    (2) Dispozi iile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunz tor i în situa ia
identific rii persoanelor dup  fotografii.
    (3) Identificarea se desf oar  astfel încât persoanele care urmeaz  s  fie
identificate s  nu o vad  pe cea care le identific .
    (4) Desf urarea activit ii de identificare a persoanelor, precum i declara iile
persoanei care face identificarea sunt consemnate într-un proces-verbal.
    (5) Procesul-verbal trebuie s  cuprind , pe lâng  men iunile prev zute la art.
135 alin. (2), numele, prenumele i adresa persoanelor care au fost introduse în
grupul de identificare sau ale c ror fotografii au fost prezentate persoanei care
face identificarea, numele i prenumele persoanei identificate, precum i
ordonan a sau încheierea prin care s-a dispus efectuarea identific rii de
persoane.
    (6) În cursul urm ririi penale, în situa ia în care organul de urm rire penal
consider  necesar, activitatea de identificare este înregistrat  audiovideo.
Înregistrarea identific rii este anexat  procesului-verbal ca parte integrant  a
acestuia i poate fi folosit  ca mijloc de prob .
    ART. 135
    Identificarea obiectelor
    (1) Obiectele despre care se presupune c  pot contribui la aflarea adev rului
în leg tur  cu s vâr irea unei infrac iuni sunt prezentate în vederea identific rii,
dup  ce persoana care face identificarea le-a descris în prealabil. Dac  aceste
obiecte nu pot fi aduse pentru a fi prezentate, persoana care face identificarea
poate fi condus  la locul unde se afl  obiectele.
    (2) Desf urarea activit ii de identificare a obiectelor, precum i declara iile
persoanei care face identificarea sunt consemnate într-un proces-verbal ce



trebuie s  cuprind  men iuni cu privire la: ordonan a sau încheierea prin care s-a
dispus m sura, locul unde a fost încheiat, data, ora la care a început i ora la care
s-a terminat activitatea, cu men ionarea oric rui moment de întrerupere, numele,
prenumele persoanelor prezente i calitatea în care acestea particip , numele i
prenumele persoanei care face identificarea, descrierea am nun it  a obiectelor
identificate.
    (3) În cursul urm ririi penale, în situa ia în care organul de urm rire consider
necesar, activitatea de identificare i declara ia persoanei care face identificarea
sunt înregistrate audiovideo. Înregistrarea identific rii este anexat  procesului-
verbal ca parte integrant  a acestuia i poate fi folosit  ca mijloc de prob .
    ART. 136
    Alte identific ri
    Identificarea vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percep iei
senzoriale se dispune i se efectueaz  cu respectarea procedurii prev zute la art.
134.
    ART. 137
    Pluralitatea de identific ri
    (1) În cazul în care mai multe persoane sunt chemate s  identifice aceea i
persoan  sau acela i obiect, organele judiciare competente iau m suri prin care

 fie evitat  comunicarea între cei care au f cut identificarea i cei care urmeaz
 o efectueze.

    (2) Dac  aceea i persoan  urmeaz  s  participe la mai multe proceduri de
identificare a unor persoane sau a unor obiecte, organele judiciare competente
iau m suri ca persoana supus  identific rii s  fie situat  între persoane diferite
de cele ce au participat la procedurile anterioare, respectiv obiectul supus
identific rii s  fie plasat printre obiecte diferite de cele utilizate anterior.

    CAPITOLUL IV
    Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare

    ART. 138
    Dispozi ii generale
    (1) Constituie tehnici speciale de supraveghere sau cercetare urm toarele:
    a) interceptarea convorbirilor i comunic rilor;
    b) accesul la un sistem informatic;
    c) supravegherea video, audio sau prin fotografiere;
    d) localizarea sau urm rirea prin mijloace tehnice;
    e) ob inerea listei convorbirilor telefonice;
    f) re inerea, predarea sau perchezi ionarea trimiterilor po tale;
    g) solicitarea i ob inerea, potrivit legii, a datelor referitoare la tranzac iile
financiare, precum i a datelor financiare ale unei persoane;
    h) utilizarea investigatorilor sub acoperire;
    i) constatarea unei infrac iuni de corup ie sau a încheierii unei conven ii;



    j) livrarea supravegheat ;
    k) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
telecomunica ii sau a unui punct de acces la un computer.
    (2) Prin interceptarea convorbirilor sau comunic rilor se în elege
interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea convorbirilor
ori comunic rilor efectuate prin telefon, sistem informatic sau prin orice alt
mijloc de comunicare, precum i înregistrarea datelor de trafic ce indic  sursa,
destina ia, data, ora, dimensiunea, durata ori tipul comunic rii efectuate prin
telefon, sistem informatic sau prin orice alt mijloc de comunicare.
    (3) Prin acces la un sistem informatic se în elege p trunderea într-un sistem
informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct, fie de la
distan , prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei
re ele, în scopul de a identifica probe.
    (4) Prin sistem informatic se în elege orice dispozitiv sau ansamblu de
dispozitive interconectate ori aflate în rela ie func ional , dintre care unul sau
mai multe asigur  prelucrarea automat  a datelor, cu ajutorul unui program
informatic.
    (5) Prin date informatice se în elege orice reprezentare de fapte, informa ii sau
concepte sub o form  adecvat  prelucr rii într-un sistem informatic, inclusiv un
program capabil s  determine executarea unei func ii de c tre un sistem
informatic.
    (6) Prin supraveghere video, audio sau prin fotografiere se în elege
fotografierea persoanelor, observarea sau înregistrarea conversa iilor, mi rilor
ori a altor activit i ale acestora.
    (7) Prin localizare sau urm rire prin mijloace tehnice se în elege folosirea
unor dispozitive care determin  locul unde se afl  persoana sau obiectul la care
sunt ata ate.
    (8) Prin perchezi ionarea trimiterilor po tale se în elege verificarea, prin
mijloace fizice sau tehnice, a scrisorilor, a altor trimiteri po tale sau a obiectelor
transmise prin orice alt mijloc.
    (9) Prin solicitarea i ob inerea, potrivit legii, a datelor referitoare la
tranzac iile financiare, precum i a datelor financiare ale unei persoane se
în elege opera iunile prin care se asigur  cunoa terea con inutului tranzac iilor
financiare efectuate prin intermediul unei b nci sau al altei institu ii competente
ori ob inerea de la o banc  sau de la alt  institu ie financiar  de înscrisuri ori
informa ii aflate în posesia acesteia referitoare la conturile sau tranzac iile unei
persoane.
    (10) Constatarea unei infrac iuni de corup ie se poate realiza i prin ac iunea
sau inac iunea ce este similar  unei infrac iuni de corup ie, îndeplinit  în scopul
strângerii de probe în cadrul procesului penal.
    (11) Constatarea încheierii unei conven ii se poate realiza i prin cump rarea
sau orice alt  opera iune privind un obiect ce poate constitui mijloc de prob  de
la o persoan  suspectat  de comiterea unei infrac iuni, prestarea unui serviciu



pentru persoana suspectat  de comiterea unei infrac iuni ori cump rarea sau
orice alt  opera iune privind o persoan  care se b nuie te c  ar fi disp rut , c
este victima traficului de persoane sau a unei r piri.
    (12) Prin livrare supravegheat  se în elege tehnica de supraveghere i
cercetare prin care se permite intrarea, tranzitarea sau ie irea de pe teritoriul rii
a unor bunuri în privin a c rora exist  o suspiciune cu privire la caracterul ilicit
al de inerii sau ob inerii acestora, sub supravegherea ori cu autorizarea
autorit ilor competente, în scopul investig rii unei infrac iuni sau al identific rii
persoanelor implicate în s vâr irea acesteia.
    (13) Prin supraveghere tehnic  se în elege utilizarea uneia dintre tehnicile
prev zute la alin. (1) lit. a) - d) i g).
    ART. 139
    Supravegherea tehnic
    (1) Supravegherea tehnic  se dispune de judec torul de drepturi i libert i
atunci când sunt îndeplinite cumulativ urm toarele condi ii:
    a) exist  o suspiciune rezonabil  cu privire la preg tirea sau s vâr irea unei
infrac iuni dintre cele prev zute la alin. (2);
    b) m sura s  fie propor ional  cu restrângerea drepturilor i libert ilor
fundamentale, date fiind particularit ile cauzei, importan a informa iilor ori a
probelor ce urmeaz  a fi ob inute sau gravitatea infrac iunii;
    c) probele nu ar putea fi ob inute în alt mod sau ob inerea lor ar presupune
dificult i deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exist  un pericol pentru
siguran a persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
    (2) Supravegherea tehnic  se poate dispune în cazul infrac iunilor contra
securit ii na ionale prev zute de Codul penal i de legi speciale, precum i în
cazul infrac iunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte
de terorism, sp lare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, falsificarea
de instrumente de plat  electronic , antaj, viol, lipsire de libertate, evaziune
fiscal , în cazul infrac iunilor de corup ie, infrac iunilor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene, al infrac iunilor care se s vâr esc prin sisteme
informatice sau mijloace de comunicare electronic  ori în cazul unor alte
infrac iuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare.
    (3) Înregistr rile prev zute în prezentul capitol, efectuate de p i sau de alte
persoane, constituie mijloace de prob  când privesc propriile convorbiri sau
comunic ri pe care le-au purtat cu ter ii. Orice alte înregistr ri pot constitui
mijloace de prob  dac  nu sunt interzise de lege.
    (4) Raportul dintre avocat i partea pe care o asist  sau o reprezint  nu poate
forma obiectul supravegherii tehnice, decât dat  exist  date c  avocatul

vâr te sau preg te te s vâr irea unei infrac iuni dintre cele prev zute la alin.
(2). Dac  pe parcursul sau dup  executarea m surii rezult  c  activit ile de
supraveghere tehnic  au vizat i raporturile dintre avocat i suspectul sau
inculpatul pe care acesta îl ap , probele ob inute nu pot fi folosite în cadrul



procesului penal, urmând a fi terse, de îndat , de c tre procuror. Judec torul
care a dispus m sura este informat, de îndat , de c tre procuror.
    ART. 140
    Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnic
    (1) Supravegherea tehnic  poate fi dispus  în cursul urm ririi penale, pe o
durat  de cel mult 30 de zile, la cererea procurorului, de judec torul de drepturi
i libert i de la instan a c reia i-ar reveni competen a s  judece cauza în prim

instan  sau de la instan a corespunz toare în grad acesteia în a c rei
circumscrip ie se afl  sediul parchetului din care face parte procurorul care a
formulat cererea.
    (2) Cererea formulat  de procuror trebuie s  cuprind : indicarea m surilor de
supraveghere tehnic  care se solicit  a fi dispuse, numele sau alte date de
identificare a persoanei împotriva c reia se dispune m sura, dac  sunt
cunoscute, indicarea probelor ori a datelor din care rezult  suspiciunea
rezonabil  cu privire la s vâr irea unei infrac iuni pentru care se poate dispune

sura, indicarea faptei i a încadr rii juridice, iar, în cazul m surii
supravegherii video, audio sau prin fotografiere, dac  se solicit i încuviin area
ca organele de urm rire penal  s  p trund  în spa ii private indicate pentru a
activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmeaz  a fi folosite pentru
executarea m surii supravegherii tehnice, motivarea caracterului propor ional i
subsidiar al m surii. Procurorul trebuie s  înainteze dosarul judec torului de
drepturi i libert i.
    (3) Cererea prin care se solicit  încuviin area supravegherii tehnice se
solu ioneaz  în aceea i zi, în camera de consiliu, f  citarea p ilor.
Participarea procurorului este obligatorie.
    (4) În cazul în care apreciaz  c  cererea este întemeiat , judec torul de
drepturi i libert i dispune, prin încheiere, admiterea cererii procurorului i
emite de îndat  mandatul de supraveghere tehnic . Întocmirea minutei este
obligatorie.
    (5) Încheierea judec torului de drepturi i libert i i mandatul trebuie s
cuprind :
    a) denumirea instan ei;
    b) data, ora i locul emiterii;
    c) numele, prenumele i calitatea persoanei care a dat încheierea i a emis
mandatul;
    d) indicarea m surii concrete încuviin ate;
    e) perioada i scopul pentru care s-a autorizat m sura;
    f) numele persoanei supuse m surii de supraveghere tehnic  ori datele de
identificare ale acesteia, dac  sunt cunoscute;
    g) indicarea, în cazul în care este necesar fa  de natura m surii încuviin ate, a
elementelor de identificare a fiec rui telefon, a punctului de acces la un sistem
informatic, a oric ror date cunoscute pentru identificarea c ii de comunicare sau
a num rului de cont;



    h) în cazul m surii supravegherii video, audio sau prin fotografiere în spa ii
private, men iunea privind încuviin area solicit rii ca organele de urm rire
penal  s  p trund  în spa ii private pentru a activa sau dezactiva mijloacele
tehnice ce urmeaz  a fi folosite pentru executarea m surii supravegherii tehnice;
    i) semn tura judec torului i tampila instan ei.
    (6) În cazul în care judec torul de drepturi i libert i apreciaz  c  nu sunt
îndeplinite condi iile prev zute la art. 139 i prevederile alin. (1) din prezentul
articol, dispune, prin încheiere, respingerea cererii de încuviin are a m surii
supravegherii tehnice.
    (7) Încheierea prin care judec torul de drepturi i libert i se pronun  asupra

surilor de supraveghere tehnic  nu este supus  c ilor de atac.
    (8) O nou  cerere de încuviin are a aceleia i m suri poate fi formulat  numai
dac  au ap rut ori s-au descoperit fapte sau împrejur ri noi, necunoscute la
momentul solu ion rii cererii anterioare de c tre judec torul de drepturi i
libert i.
    ART. 141
    Autorizarea unor m suri de supraveghere tehnic  de c tre procuror
    (1) Procurorul poate autoriza, pe o durat  de maximum 48 de ore, m surile de
supraveghere tehnic  atunci când:
    a) exist  urgen , iar ob inerea mandatului de supraveghere tehnic  în
condi iile art. 140 ar conduce la o întârziere substan ial  a cercet rilor, la
pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguran a
persoanei v mate, a martorului sau membrilor familiilor acestora; i
    b) sunt îndeplinite condi iile prev zute la art. 139 alin. (1) i (2).
    (2) Ordonan a procurorului prin care se autorizeaz  m sura de supraveghere
tehnic  trebuie s  cuprind  men iunile prev zute la art. 140 alin. (5).
    (3) Procurorul are obliga ia de a sesiza, în termen de cel mult 24 de ore de la
expirarea m surii, judec torul de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar
reveni competen a s  judece cauza în prim  instan  sau de la instan a
corespunz toare în grad acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  sediul
parchetului din care face parte procurorul care a emis ordonan a, în vederea
confirm rii m surii, înaintând totodat  un proces-verbal de redare rezumativ  a
activit ilor de supraveghere tehnic  efectuate i dosarul cauzei.
    (4) În cazul în care judec torul de drepturi i libert i apreciaz  c  au fost
îndeplinite condi iile prev zute la alin. (1), confirm  în termen de 24 de ore

sura dispus  de procuror, prin încheiere, pronun at  în camera de consiliu,
 citarea p ilor.

    (5) Cu privire la datele informatice identificate prin accesul la un sistem
informatic, procurorul poate dispune, prin ordonan :
    a) realizarea i conservarea unei copii a acestor date informatice;
    b) suprimarea acces rii sau îndep rtarea acestor date informatice din sistemul
informatic.



    Copiile se realizeaz  cu mijloace tehnice i proceduri adecvate, de natur  s
asigure integritatea informa iilor con inute de acestea.
    (6) În cazul în care judec torul de drepturi i libert i apreciaz  c  nu au fost
respectate condi iile prev zute la alin. (1), infirm  m sura luat  de c tre
procuror i dispune distrugerea probelor ob inute în temeiul acesteia. Procurorul
distruge probele astfel ob inute i întocme te un proces-verbal în acest sens.
    (7) Odat  cu cererea de confirmare a m surii sau separat, procurorul poate
solicita judec torului de drepturi i libert i luarea m surii supravegherii tehnice
în condi iile art. 140.
    (8) Încheierea prin care judec torul de drepturi i libert i se pronun  asupra

surilor dispuse de procuror nu este supus  c ilor de atac.
    ART. 142
    Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnic
    (1) Procurorul pune în executare supravegherea tehnic  ori poate dispune ca
aceasta s  fie efectuat  de organul de cercetare penal  sau de lucr tori
specializa i din cadrul poli iei ori de alte organe specializate ale statului.
    (2) Furnizorii de servicii de telecomunica ii, informatice sau financiare sunt
obliga i s  colaboreze cu organele de urm rire penal , cu autorit ile prev zute
la alin. (1), în limitele competen elor acestora, pentru punerea în executare a
mandatului de supraveghere tehnic .
    (3) Persoanele care sunt chemate s  dea concurs tehnic la executarea

surilor de supraveghere au obliga ia s  p streze secretul opera iunii efectuate,
sub sanc iunea legii penale.
    (4) Procurorul are obliga ia de a înceta imediat supravegherea tehnic  înainte
de expirarea duratei mandatului dac  nu mai exist  temeiurile care au justificat

sura, informând de îndat  despre aceasta judec torul care a emis mandatul.
    (5) Datele rezultate din m surile de supraveghere tehnic  pot fi folosite i în
alt  cauz  penal  dac  din cuprinsul acestora rezult  date sau informa ii
concludente i utile privitoare la preg tirea ori s vâr irea unei alte infrac iuni
dintre cele prev zute la art. 139 alin. (2).
    (6) Datele rezultate din m surile de supraveghere care nu privesc fapta ce
formeaz  obiectul cercet rii sau care nu contribuie la identificarea ori localizarea
persoanelor, dac  nu sunt folosite în alte cauze penale potrivit alin. (5), se
arhiveaz  la sediul parchetului, în locuri speciale, cu asigurarea
confiden ialit ii. Din oficiu sau la solicitarea p ilor, judec torul ori completul
învestit poate solicita datele sigilate dac  exist  noi probe din care rezult  c
totu i o parte dintre acestea privesc fapta ce formeaz  obiectul cercet rii. Dup
un an de la solu ionarea definitiv  a cauzei, acestea sunt distruse de c tre
procuror, care întocme te un proces-verbal în acest sens.
    ART. 143
    Consemnarea activit ilor de supraveghere tehnic
    (1) Procurorul sau organul de cercetare penal  întocme te un proces-verbal
pentru fiecare activitate de supraveghere tehnic , în care sunt consemnate



rezultatele activit ilor efectuate care privesc fapta ce formeaz  obiectul
cercet rii sau contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, datele de
identificare ale suportului care con ine rezultatul activit ilor de supraveghere
tehnic , numele persoanelor la care se refer , dac  sunt cunoscute, sau alte date
de identificare, precum i, dup  caz, data i ora la care a început activitatea de
supraveghere i data i ora la care s-a încheiat.
    (2) La procesul-verbal se ata eaz , în plic sigilat, o copie a suportului care
con ine rezultatul activit ilor de supraveghere tehnic . Suportul sau o copie
certificat  a acestuia se p streaz  la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic
sigilat i va fi pus la dispozi ia instan ei, la solicitarea acesteia. Dup  sesizarea
instan ei, copia suportului care con ine activit ile de supraveghere tehnic i
copii de pe procesele-verbale se p streaz  la grefa instan ei, în locuri speciale, în
plic sigilat, la dispozi ia exclusiv  a judec torului sau completului învestit cu
solu ionarea cauzei.
    (3) Convorbirile, comunic rile sau conversa iile purtate într-o alt  limb  decât
cea român  sunt transcrise în limba român , prin intermediul unui interpret, care
are obliga ia de a p stra confiden ialitatea.
    (4) Convorbirile sau comunic rile interceptate i înregistrate, care privesc
fapta ce formeaz  obiectul cercet rii sau contribuie la identificarea ori
localizarea persoanelor, sunt redate de c tre procuror sau organul de cercetare
penal  într-un proces-verbal în care se men ioneaz  mandatul emis pentru
efectuarea acestora, numerele posturilor telefonice, datele de identificare ale
sistemelor informatice sau ale punctelor de acces, numele persoanelor ce au
efectuat comunic rile, dac  sunt cunoscute, data i ora fiec rei convorbiri sau
comunic ri. Procesul-verbal este certificat pentru autenticitate de c tre procuror.
    (5) Dup  încetarea m surii de supraveghere, procurorul informeaz
judec torul de drepturi i libert i despre activit ile efectuate.
    ART. 144
    Prelungirea mandatului de supraveghere tehnic
    (1) Mandatul de supraveghere tehnic  poate fi prelungit, pentru motive
temeinic justificate, de c tre judec torul de drepturi i libert i de la instan a
competent , la cererea motivat  a procurorului, în cazul în care sunt îndeplinite
condi iile prev zute la art. 139, fiecare prelungire neputând dep i 30 de zile.
    (2) Judec torul de drepturi i libert i se pronun  în camera de consiliu, f
citarea p ilor, prin încheiere care nu este supus  c ilor de atac. Întocmirea
minutei este obligatorie.
    (3) Durata total  a m surii de supraveghere tehnic , cu privire la aceea i
persoan i aceea i fapt , nu poate dep i un an, cu excep ia m surii de
supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spa ii private, care nu poate
dep i 120 de zile.
    ART. 145
    Informarea persoanei supravegheate



    (1) Dup  încetarea m surii de supraveghere tehnic , procurorul informeaz , în
scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre m sura de
supraveghere tehnic  ce a fost luat  în privin a sa.
    (2) Dup  momentul inform rii, persoana supravegheat  are dreptul de a lua
cuno tin , la cerere, de con inutul proceselor-verbale în care sunt consemnate
activit ile de supraveghere tehnic  efectuate. De asemenea, procurorul trebuie

 asigure, la cerere, ascultarea convorbirilor, comunic rilor sau conversa iilor
ori vizionarea imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnic .
    (3) Termenul de formulare a cererii este de 20 de zile de la data comunic rii
inform rii scrise prev zute la alin. (1).
    (4) Procurorul poate s  amâne motivat efectuarea inform rii sau a prezent rii
suporturilor pe care sunt stocate activit ile de supraveghere tehnic  ori a
proceselor-verbale de redare, dac  aceasta ar putea conduce la:
    a) perturbarea sau periclitarea bunei desf ur ri a urm ririi penale în cauz ;
    b) punerea în pericol a siguran ei victimei, a martorilor sau a membrilor
familiilor acestora;
    c) dificult i în supravegherea tehnic  asupra altor persoane implicate în
cauz .
    (5) Amânarea prev zut  la alin. (4) se poate dispune cel mai târziu pân  la
terminarea urm ririi penale sau pân  la clasarea cauzei.
    ART. 146
    Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnic
    (1) Dac  în cauz  s-a dispus o solu ie de clasare, împotriva c reia nu a fost
formulat  plângere în termenul legal prev zut la art. 340 sau plângerea a fost
respins , procurorul în tiin eaz  de îndat  despre aceasta pe judec torul de
drepturi i libert i.
    (2) Judec torul de drepturi i libert i dispune conservarea suportului material
sau a copiei certificate a acestuia, prin arhivare la sediul instan ei în locuri
speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confiden ialit ii.
    (3) Dac  în cauz  instan a a pronun at o hot râre de condamnare, achitare sau
încetare a procesului penal, r mas  definitiv , suportul material sau copia
acestuia se conserv  prin arhivare odat  cu dosarul cauzei la sediul instan ei, în
locuri speciale, cu asigurarea confiden ialit ii.
    ART. 147
    Re inerea, predarea i perchezi ionarea trimiterilor po tale
    (1) Re inerea, predarea i perchezi ionarea trimiterilor po tale se poate
dispune de judec torul de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar reveni
competen a s  judece cauza în prim  instan  sau de la instan a corespunz toare
în grad acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  sediul parchetului din care face
parte procurorul care a întocmit propunerea, cu privire la scrisorile, trimiterile
po tale sau obiectele trimise ori primite de f ptuitor, suspect, inculpat sau de
orice persoan  care este b nuit  c  prime te ori trimite prin orice mijloc aceste
bunuri de la f ptuitor, suspect sau inculpat ori bunuri destinate acestuia, dac :



    a) exist  o suspiciune rezonabil  cu privire la preg tirea sau s vâr irea unei
infrac iuni;
    b) m sura este necesar i propor ional  cu restrângerea drepturilor i
libert ilor fundamentale, date fiind particularit ile cauzei, importan a
informa iilor sau a probelor ce urmeaz  a fi ob inute ori gravitatea infrac iunii;
    c) probele nu ar putea fi ob inute în alt mod sau ob inerea lor ar presupune
dificult i deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exist  un pericol pentru
siguran a persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
    (2) Este interzis  re inerea, predarea i perchezi ionarea coresponden ei sau a
trimiterilor po tale trimise ori primite în raporturile dintre avocat i suspectul,
inculpatul sau orice alt  persoan  pe care acesta o ap , cu excep ia situa iilor
în care exist  date c  avocatul s vâr te sau preg te te s vâr irea unei
infrac iuni dintre cele prev zute la art. 139 alin. (2).
    (3) Dispozi iile art. 140 se aplic  în mod corespunz tor.
    (4) În cazurile în care exist  urgen , iar ob inerea mandatului de re inere,
predare i perchezi ionare a trimiterilor po tale în condi iile art. 140 ar conduce
la o întârziere substan ial  a cercet rilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea
probelor ori ar pune în pericol siguran a victimei sau a altor persoane i sunt
îndeplinite condi iile prev zute la alin. (1) i (2), procurorul poate dispune, pe o
durat  de maximum 48 de ore, m surile prev zute la alin. (1). Dispozi iile art.
141 alin. (2) - (8) se aplic  în mod corespunz tor.
    (5) Unit ile po tale sau de transport i orice alte persoane fizice sau juridice
care efectueaz  activit i de transport sau transfer de informa ii sunt obligate s
re in i s  predea procurorului scrisorile, trimiterile po tale ori obiectele la care
se face referire în mandatul dispus de judec tor sau în autoriza ia emis  de
procuror.
    (6) Coresponden a, trimiterile po tale sau obiectele ridicate i perchezi ionate
care nu au leg tur  cu cauza se restituie destinatarului.
    (7) Dup  efectuarea activit ilor autorizate, procurorul îl informeaz , în cel
mult 10 zile, în scris, pe fiecare subiect al unui mandat despre m sura ce a fost
luat  în privin a sa. Dup  momentul inform rii, persoana ale c rei
coresponden , trimiteri po tale sau obiecte au fost ridicate i perchezi ionate are
dreptul de a lua cuno tin  de activit ile efectuate.
    (8) Dispozi iile art. 145 alin. (4) i (5) se aplic  în mod corespunz tor.
    (9) M sura poate fi prelungit  în condi iile art. 144.
    ART. 148
    Utilizarea investigatorilor sub acoperire
    (1) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de
procuror, pe o perioad  de maximum 60 de zile, dac :
    a) exist  o suspiciune rezonabil  cu privire la preg tirea sau s vâr irea unei
infrac iuni contra securit ii na ionale prev zute de Codul penal i de alte legi
speciale, precum i în cazul infrac iunilor de trafic de droguri, trafic de arme,
trafic de persoane, acte de terorism, sp lare a banilor, falsificare de monede ori



alte valori, falsificare de instrumente de plat  electronic , antaj, lipsire de
libertate, evaziune fiscal , în cazul infrac iunilor de corup ie, al infrac iunilor
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, al infrac iunilor care se

vâr esc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronic  ori în
cazul unor alte infrac iuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani
sau mai mare ori exist  o suspiciune rezonabil  c  o persoan  este implicat  în
activit i infrac ionale ce au leg tur  cu infrac iunile enumerate mai sus;
    b) m sura este necesar i propor ional  cu restrângerea drepturilor i
libert ilor fundamentale, date fiind particularit ile cauzei, importan a
informa iilor sau a probelor ce urmeaz  a fi ob inute ori gravitatea infrac iunii;
    c) probele sau localizarea i identificarea f ptuitorului, suspectului ori
inculpatului nu ar putea fi ob inute în alt mod sau ob inerea lor ar presupune
dificult i deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exist  un pericol pentru
siguran a persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
    (2) M sura se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de
cercetare penal , prin ordonan  care trebuie s  cuprind , în afara men iunilor
prev zute la art. 286 alin. (2):
    a) indicarea activit ilor pe care investigatorul sub acoperire este autorizat s
le desf oare;
    b) perioada pentru care s-a autorizat m sura;
    c) identitatea atribuit  investigatorului sub acoperire.
    (3) În cazul în care procurorul apreciaz  c  este necesar ca investigatorul sub
acoperire s  poat  folosi dispozitive tehnice pentru a ob ine fotografii sau
înregistr ri audio i video, sesizeaz  judec torul de drepturi i libert i în
vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnic . Dispozi iile art. 141 se
aplic  în mod corespunz tor.
    (4) Investigatorii sub acoperire sunt lucr tori operativi în cadrul poli iei
judiciare, în cazul investig rii infrac iunilor contra securit ii na ionale i
infrac iunilor de terorism. Pot fi folosi i ca investigatori sub acoperire i lucr tori
operativi din cadrul organelor de stat care desf oar , potrivit legii, activit i de
informa ii în vederea asigur rii securit ii na ionale.
    (5) Investigatorul sub acoperire culege date i informa ii în baza ordonan ei
emise potrivit alin. (1) - (3), pe care le pune, în totalitate, la dispozi ia
procurorului care efectueaz  sau supravegheaz  urm rirea penal , întocmind un
proces-verbal.
    (6) Activit ile pentru care investigatorul sub acoperire este autorizat nu
constituie contraven ii sau infrac iuni.
    (7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispozi ia investigatorului sub
acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru desf urarea activit ii
autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispozi ie sau folose te înscrisurile
ori obiectele nu constituie infrac iune.
    (8) Investigatorii sub acoperire pot fi audia i ca martori în cadrul procesului
penal în acelea i condi ii ca i martorii amenin i.



    (9) Durata m surii poate fi prelungit  pentru motive temeinic justificate, în
cazul în care sunt îndeplinite condi iile prev zute la alin. (1), fiecare prelungire
neputând dep i 60 de zile. Durata total  a m surii, în aceea i cauz i cu privire
la aceea i persoan , nu poate dep i un an, cu excep ia infrac iunilor contra
vie ii, securit ii na ionale, infrac iunilor de trafic de droguri, trafic de arme,
trafic de persoane, acte de terorism, sp lare a banilor, precum i infrac iunilor
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    ART. 149
    M surile de protec ie a investigatorilor sub acoperire
    (1) Identitatea real  a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezv luit .
    (2) Procurorul, judec torul de drepturi i libert i sau instan a de judecat  are
dreptul de a cunoa te adev rata identitate a investigatorului sub acoperire, cu
respectarea secretului profesional.
    ART. 150
    Constatarea unei infrac iuni de corup ie sau a încheierii unei conven ii
    (1) Constatarea unei infrac iuni de corup ie sau a încheierii unei conven ii în
condi iile art. 138 alin. (10) i (11) se poate dispune de judec torul de drepturi i
libert i la solicitarea procurorului care supravegheaz  sau efectueaz  urm rirea
penal , pe o perioad  de maximum 60 de zile, dac :
    a) exist  o suspiciune rezonabil  cu privire la preg tirea sau s vâr irea unei
infrac iuni de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de
terorism, sp lare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, antaj, lipsire de
libertate, evaziune fiscal , în cazul infrac iunilor de corup ie sau în cazul unor
alte infrac iuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai
mare ori dac  exist  o suspiciune rezonabil  c  o persoan  este implicat  în
activit i infrac ionale care au leg tur  cu infrac iunile enumerate mai sus;
    b) m sura este necesar i propor ional  cu restrângerea drepturilor i
libert ilor fundamentale, date fiind particularit ile cauzei, importan a
informa iilor sau a probelor ce urmeaz  a fi ob inute ori gravitatea infrac iunii;
    c) probele nu ar putea fi ob inute în alt mod sau ob inerea lor ar presupune
dificult i deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguran a
persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
    (2) M sura se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de
cercetare penal , prin ordonan  care trebuie s  cuprind : date cu privire la
persoana ce va pune în executare m sura, încadrarea juridic i descrierea
infrac iunii, scopul i perioada în care se va executa m sura.
    (3) Activitatea persoanei care particip  la constatarea unei infrac iuni de
corup ie sau de încheiere a unei conven ii nu constituie provocare, contraven ie
sau infrac iune.
    (4) Persoana care pune în executare aceste m suri întocme te un proces-
verbal care con ine: datele la care m sura a început i s-a încheiat, date cu
privire la persoana care a pus în aplicare m sura, descrierea dispozitivelor
tehnice utilizate în cazul în care s-a autorizat de c tre judec torul de drepturi i



libert i folosirea mijloacelor tehnice de supraveghere, num rul i identitatea
persoanelor cu privire la care a fost pus  în aplicare m sura.
    (5) Persoana care pune în executare m sura constat rii unei infrac iuni de
corup ie sau încheierii unei conven ii poate fi audiat  ca martor în cadrul
procesului penal, cu respectarea dispozi iilor privind audierea martorilor
amenin i, dac  organul judiciar apreciaz  c  audierea este necesar .
    (6) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispozi ia persoanei care pune în
executare m sura constat rii unei infrac iuni de corup ie sau încheierii unei
conven ii orice înscrisuri sau obiecte necesare pentru desf urarea activit ii
autorizate. Persoana care pune la dispozi ie sau folose te înscrisurile sau
obiectele nu va comite o infrac iune prin desf urarea acestor activit i, în cazul
în care acestea constituie infrac iuni.
    (7) Ordonan a procurorului poate fi prelungit  pentru motive temeinic
justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condi iile prev zute la alin. (1),
fiecare prelungire neputând dep i 60 de zile.
    (8) Durata total  a m surii, cu privire la aceea i persoan i aceea i fapt , nu
poate dep i un an.
    ART. 151
    Livrarea supravegheat
    (1) Livrarea supravegheat  poate fi autorizat , prin ordonan , de c tre
procurorul care supravegheaz  sau efectueaz  urm rirea penal , la solicitarea
institu iilor sau organelor competente.
    (2) Livrarea supravegheat  poate fi autorizat  numai în urm toarele cazuri:
    a) dac  descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal
de droguri, arme, obiecte furate, materiale explozive, nucleare, alte materiale
radioactive, sume de bani i alte obiecte care rezult  din activit i ilicite ori
obiecte utilizate în scopul comiterii de infrac iuni nu ar putea fi f cut  în alt mod
sau ar presupune dificult i deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol
pentru siguran a persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
    b) dac  descoperirea ori dovedirea infrac iunilor s vâr ite în leg tur  cu
livrarea de transporturi ilegale sau suspecte ar fi imposibil  ori foarte dificil  în
alt mod.
    (3) Livrarea supravegheat  poate fi realizat  în condi iile în care procurorul
care supravegheaz  sau efectueaz  urm rirea penal  ia m suri i se asigur  ca
autorit ile statelor tranzitate:
    a) s  fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau
suspect i cu ie irea acestuia de pe teritoriul statului;
    b) s  garanteze faptul c  transportul ilegal sau suspect este supravegheat
permanent de c tre autorit ile competente;
    c) s  garanteze faptul c  procurorul, organele de poli ie sau alte autorit i de
stat competente sunt în tiin ate în ceea ce prive te rezultatul urm ririi penale
împotriva persoanelor acuzate de infrac iuni care au constituit obiectul tehnicii
speciale de cercetare la care se face referire la alin. (1).



    (4) Dispozi iile alin. (3) nu se aplic  în cazul în care un tratat interna ional la
care România este parte are dispozi ii contrare.
    (5) Ordonan a procurorului trebuie s  cuprind : numele suspectului sau
inculpatului, dac  sunt cunoscute, dovezile din care rezult  caracterul ilicit al
bunurilor ce urmeaz  s  intre, s  tranziteze sau s  ias  de pe teritoriul rii,
modalit ile în care va fi efectuat  supravegherea. Procurorul trebuie s  emit
câte o ordonan  pentru fiecare livrare supravegheat  dispus .
    (6) Livrarea supravegheat  este pus  în aplicare de c tre poli ie sau de alt
autoritate competent . Procurorul stabile te, coordoneaz i controleaz  modul
de punere în aplicare a livr rii supravegheate.
    (7) Punerea în aplicare a livr rii supravegheate nu constituie infrac iune.
    (8) Organele prev zute la alin. (5) au obliga ia de a întocmi, la finalizarea
livr rii supravegheate pe teritoriul României, un proces-verbal cu privire la
activit ile desf urate, pe care îl înainteaz  procurorului.
    ART. 152
    Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
telecomunica ii ori a unui punct de acces la un sistem informatic
    (1) Procurorul care supravegheaz  sau efectueaz  urm rirea penal , cu
aprobarea judec torului de drepturi i libert i, poate solicita unui furnizor de
servicii identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
telecomunica ii, unui mijloc de telecomunica ii ori a unui punct de acces la un
sistem informatic sau comunicarea dac  un anumit mijloc de comunica ii sau
punct de acces la un sistem informatic este folosit sau activ ori a fost folosit sau
activ la o anumit  dat , în cazul în care exist  o suspiciune rezonabil  cu privire
la s vâr irea unei infrac iuni i exist  temeiuri pentru a se crede c  datele
solicitate constituie probe.
    (2) M sura se dispune de procuror, cu aprobarea judec torului de drepturi i
libert i, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penal , prin ordonan
care trebuie s  cuprind : persoana sau furnizorul de servicii care este în posesia
ori care are sub control datele, numele suspectului sau inculpatului, atunci când
sunt cunoscute, motivarea îndeplinirii condi iilor prev zute la alin. (1),
men ionarea obliga iei persoanei sau furnizorului de servicii de a comunica
imediat, în condi ii de confiden ialitate, datele solicitate.
    (3) Furnizorii de servicii sunt obliga i, sub sanc iunea legii penale, s
colaboreze cu organele de urm rire penal  pentru executarea ordonan ei
procurorului i s  pun  de îndat  la dispozi ia acestora datele solicitate.
    (4) Persoanele care sunt chemate s  colaboreze cu organele de urm rire
penal  au obliga ia, sub sanc iunea legii penale, de a p stra secretul opera iunii
efectuate.
    ART. 153
    Ob inerea listei convorbirilor telefonice
    (1) Procurorul, cu încuviin area prealabil  a judec torului de drepturi i
libert i, poate solicita unui furnizor de servicii de telecomunica ii comunicarea



listei apelurilor telefonice efectuate i primite de la un anumit post telefonic, în
cazul în care exist  o suspiciune rezonabil  cu privire la s vâr irea unei
infrac iuni i exist  temeiuri pentru a se crede c  datele solicitate constituie
probe.
    (2) M sura se dispune de procuror, cu încuviin area prealabil  a judec torului
de drepturi i libert i, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penal ,
prin ordonan  care trebuie s  cuprind : furnizorul de servicii care este în
posesia ori care are sub control datele, numele suspectului sau inculpatului,
atunci când sunt cunoscute, motivarea îndeplinirii condi iilor prev zute la alin.
(1), men ionarea obliga iei persoanei sau furnizorului de servicii de a comunica
imediat, în condi ii de confiden ialitate, datele solicitate.
    (3) Judec torul de drepturi i libert i acord  încuviin area prin men iune
scris  pe solicitarea procurorului.
    (4) Dispozi iile art. 152 alin. (3) i (4) se aplic  în mod corespunz tor.

    CAPITOLUL V
    Conservarea datelor informatice sau provenite din sisteme de telecomunica ii

    ART. 154
    Conservarea datelor informatice i a datelor privind traficul informa ional
    (1) Dac  exist  o suspiciune rezonabil  cu privire la preg tirea sau s vâr irea
unei infrac iuni, în scopul strângerii de probe ori identific rii f ptuitorului,
suspectului sau a inculpatului, procurorul poate dispune, cu încuviin area
prealabil  a judec torului de drepturi i libert i, conservarea imediat  a datelor
informatice ori a datelor referitoare la traficul informa ional, în cazul în care
exist  pericolul pierderii sau modific rii acestora.
    (2) Conservarea se dispune de procuror, cu încuviin area prealabil  a
judec torului de drepturi i libert i, din oficiu sau la cererea organului de
cercetare penal , pe o durat  de maximum 90 de zile, prin ordonan  care trebuie

 cuprind : persoana sau furnizorul de servicii în posesia c ruia se afl  datele
informatice ori care le are sub control, numele f ptuitorului, suspectului sau
inculpatului, dac  este cunoscut, motivarea îndeplinirii condi iilor prev zute la
alin. (1), durata pentru care a fost emis , men ionarea obliga iei persoanei sau
furnizorului de servicii de a conserva imediat datele informatice i de a le
men ine integritatea, în condi ii de confiden ialitate.
    (3) Judec torul de drepturi i libert i acord  încuviin area prin men iune
scris  pe ordonan a procurorului.
    (4) M sura conserv rii poate fi prelungit , pentru motive temeinic justificate,
de procuror o singur  dat , pe o durat  de maximum 90 de zile.
    (5) Ordonan a procurorului se transmite, de îndat , oric rui furnizor de
servicii sau oric rei persoane în posesia c reia se afl  datele prev zute la alin.
(1) ori care le are sub control, aceasta fiind obligat  s  le conserve imediat, în
condi ii de confiden ialitate.



    (6) În cazul în care datele referitoare la traficul informa ional se afl  în
posesia mai multor furnizori de servicii, furnizorul de servicii în posesia sau sub
controlul c ruia se afl  datele informatice are obliga ia de a pune, de îndat , la
dispozi ia organului de urm rire penal  informa iile necesare identific rii
celorlal i furnizori de servicii, în vederea cunoa terii tuturor elementelor din
lan ul de comunicare folosit.
    (7) În termenul prev zut la alin. (2) i (4), procurorul care supravegheaz  sau
efectueaz  urm rirea penal  dispune ridicarea datelor conservate de la persoana
sau furnizorul de servicii care le de ine ori dispune ridicarea acestei m suri.
Dispozi iile art. 170 alin. (4) i (5) ori art. 171 se aplic  în mod corespunz tor.
    (8) Pân  la terminarea urm ririi penale, procurorul este obligat s
încuno tin eze, în scris, persoanele fa  de care se efectueaz  urm rirea penal i
ale c ror date au fost conservate.
    ART. 155
    Conservarea datelor provenite din sisteme de telecomunica ii
    Dispozi iile art. 154 se aplic  în mod corespunz tor i în cazul în care
conservarea se refer  la datele ce privesc traficul din sistemele de
telecomunica ii.

    CAPITOLUL VI
    Perchezi ia

    ART. 156
    Dispozi ii comune
    (1) Perchezi ia poate fi domiciliar , corporal , informatic  sau a unui vehicul.
    (2) Perchezi ia se efectueaz  cu respectarea demnit ii, f  a constitui
ingerin  dispropor ional  în via a privat .

    SEC IUNEA 1
    Perchezi ia domiciliar

    ART. 157
    Cazurile i condi iile în care se poate dispune perchezi ia domiciliar
    (1) Perchezi ia domiciliar  ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi dispus
dac  exist  o suspiciune rezonabil  cu privire la s vâr irea unei infrac iuni de

tre o persoan  ori la de inerea unor obiecte sau înscrisuri ce fac obiectul unei
infrac iuni i se presupune c  perchezi ia poate conduce la descoperirea i
strângerea probelor cu privire la aceast  infrac iune, la conservarea urmelor

vâr irii infrac iunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului.
    (2) Prin domiciliu se în elege o locuin  sau orice spa iu ce apar ine sau este
folosit de o persoan  fizic  sau juridic .
    ART. 158
    Procedura de emitere a mandatului de perchezi ie domiciliar



    (1) Perchezi ia domiciliar  poate fi dispus  în cursul urm ririi penale, la
cererea procurorului, de judec torul de drepturi i libert i de la instan a c reia i-
ar reveni competen a s  judece cauza în prim  instan  sau de la instan a
corespunz toare în grad acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  sediul
parchetului din care face parte procurorul care efectueaz  sau supravegheaz
urm rirea penal . În cursul judec ii, perchezi ia se dispune, din oficiu sau la
cererea procurorului, de c tre instan a învestit  cu judecarea cauzei.
    (2) Cererea formulat  de procuror trebuie s  cuprind :
    a) descrierea locului unde urmeaz  a se efectua perchezi ia, iar dac  sunt
suspiciuni rezonabile privind existen a sau posibilitatea transfer rii probelor,
datelor sau persoanelor c utate în locuri învecinate, descrierea acestor locuri;
    b) indicarea probelor ori a datelor din care rezult  suspiciunea rezonabil  cu
privire la s vâr irea unei infrac iuni sau a obiectelor ori înscrisurilor ce fac
obiectul infrac iunii;
    c) indicarea infrac iunii, a probelor sau a datelor din care rezult  c  în locul în
care se solicit  efectuarea perchezi iei se afl  suspectul ori inculpatul sau pot fi
descoperite probe cu privire la s vâr irea infrac iunii ori urme ale s vâr irii
infrac iunii;
    d) numele, prenumele i, dac  este necesar, descrierea suspectului sau
inculpatului care se b nuie te c  se afl  în locul unde se efectueaz  perchezi ia,
precum i indicarea urmelor s vâr irii infrac iunii ori a altor obiecte care se
presupune c  exist  în locul ce urmeaz  a fi perchezi ionat.
    (3) În cazul în care, în timpul efectu rii perchezi iei, se constat  c  au fost
transferate probe, date sau c  persoanele c utate s-au ascuns în locuri învecinate,
mandatul de perchezi ie este valabil, în condi iile legii, i pentru aceste locuri.
Continuarea efectu rii perchezi iei în aceast  situa ie se încuviin eaz  de c tre
procuror.
    (4) Procurorul înainteaz  cererea împreun  cu dosarul cauzei judec torului de
drepturi i libert i.
    (5) Cererea prin care se solicit  încuviin area efectu rii perchezi iei
domiciliare se solu ioneaz , în termen de 24 de ore, în camera de consiliu, f
citarea p ilor. Participarea procurorului este obligatorie.
    (6) Judec torul dispune, prin încheiere, admiterea cererii, atunci când este
întemeiat , i încuviin area efectu rii perchezi iei i emite de îndat  mandatul de
perchezi ie. Întocmirea minutei este obligatorie.
    (7) Încheierea instan ei i mandatul de perchezi ie trebuie s  cuprind :
    a) denumirea instan ei;
    b) data, ora i locul emiterii;
    c) numele, prenumele i calitatea persoanei care a emis mandatul de
perchezi ie;
    d) perioada pentru care s-a emis mandatul, care nu poate dep i 15 zile;
    e) scopul pentru care a fost emis;



    f) descrierea locului unde urmeaz  a se efectua perchezi ia sau, dac  este
cazul, i a locurilor învecinate acestuia;
    g) numele sau denumirea persoanei la domiciliul, re edin a ori sediul c reia se
efectueaz  perchezi ia, dac  este cunoscut ;
    h) numele f ptuitorului, suspectului sau inculpatului, dac  este cunoscut;
    i) descrierea f ptuitorului, suspectului sau inculpatului care se b nuie te c  se
afl  în locul unde se efectueaz  perchezi ia, indicarea urmelor s vâr irii
infrac iunii sau a altor obiecte despre care se presupune c  exist  în locul ce
urmeaz  a fi perchezi ionat;
    j) men iunea c  mandatul de perchezi ie poate fi folosit o singur  dat ;
    k) semn tura judec torului i tampila instan ei.
    (8) În cazul în care judec torul de drepturi i libert i apreciaz  c  nu sunt
îndeplinite condi iile prev zute la art. 157, dispune, prin încheiere, respingerea
cererii de efectuare a unei perchezi ii domiciliare.
    (9) Încheierea prin care judec torul de drepturi i libert i se pronun  asupra
cererii de încuviin are a efectu rii perchezi iei domiciliare nu este supus  c ilor
de atac.
    (10) O nou  cerere de efectuare a unei perchezi ii domiciliare în acela i loc
poate fi formulat  dac  au ap rut ori s-au descoperit fapte sau împrejur ri noi,
necunoscute la momentul solu ion rii cererii anterioare de c tre judec tor.
    (11) În cursul judec ii, din oficiu sau la cererea procurorului, instan a de
judecat  poate dispune efectuarea unei perchezi ii în vederea punerii în
executare a mandatului de arestare preventiv  a inculpatului, precum i în cazul
în care exist  suspiciuni rezonabile c  în locul unde se solicit  efectuarea
perchezi iei exist  mijloace materiale de prob  ce au leg tur  cu infrac iunea ce
face obiectul cauzei. Dispozi iile alin. (2) - (8) i ale art. 157 se aplic  în mod
corespunz tor.
    ART. 159
    Efectuarea perchezi iei domiciliare
    (1) Mandatul de perchezi ie se comunic  procurorului, care ia m suri pentru
executarea acestuia.
    (2) Perchezi ia se efectueaz  de procuror sau de organul de cercetare penal ,
înso it, dup  caz, de lucr tori operativi.
    (3) Perchezi ia domiciliar  nu poate fi început  înainte de ora 6,00 sau dup
ora 20,00, cu excep ia infrac iunii flagrante sau când perchezi ia urmeaz  s  se
efectueze într-un local deschis publicului la acea or .
    (4) În cazul în care este necesar, organele judiciare pot restric iona libertatea
de mi care a persoanelor prezente sau accesul altor persoane în locul unde se
efectueaz  perchezi ia, pe durata efectu rii acesteia.
    (5) Înainte de începerea perchezi iei, organul judiciar se legitimeaz i
înmâneaz  o copie a mandatului emis de judec tor persoanei la care se va
efectua perchezi ia, reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei, iar în



lips , oric rei alte persoane cu capacitate deplin  de exerci iu care cunoa te
persoana la care se va efectua perchezi ia i, dac  este cazul, custodelui.
    (6) În cazul perchezi iei efectuate la sediul unei persoane juridice, mandatul
de perchezi ie se înmâneaz  reprezentantului acesteia sau, în lipsa
reprezentantului, oric rei alte persoane cu capacitate deplin  de exerci iu care se
afl  în sediu ori este angajat al persoanei juridice respective.
    (7) În cazul în care efectuarea perchezi iei este extins  în locuin ele învecinate
în condi iile art. 158 alin. (3), persoanele din aceste spa ii vor fi în tiin ate cu
privire la extinderea efectu rii perchezi iei.
    (8) Persoanelor prev zute la alin. (5) i (6) li se solicit , înainte de începerea
perchezi iei, predarea de bun voie a persoanelor sau a obiectelor c utate.
Perchezi ia nu se mai efectueaz  dac  persoanele sau obiectele indicate în
mandat sunt predate.
    (9) Persoanelor prev zute la alin. (5) i (6) li se aduce la cuno tin  c  au
dreptul ca la efectuarea perchezi iei s  participe un avocat. Dac  se solicit
prezen a unui avocat, începerea perchezi iei este amânat  pân  la sosirea
acestuia, dar nu mai mult de dou  ore de la momentul la care acest drept este
comunicat, luându-se m suri de conservare a locului ce urmeaz  a fi
perchezi ionat. În cazuri excep ionale, ce impun efectuarea perchezi iei de
urgen , sau în cazul în care avocatul nu poate fi contactat, perchezi ia poate
începe i înainte de expirarea termenului de dou  ore.
    (10) De asemenea, persoanei perchezi ionate i se va permite s  fie asistat  ori
reprezentat  de o persoan  de încredere, dispozi iile alin. (8) aplicându-se în
mod corespunz tor.
    (11) Când persoana la care se face perchezi ia este re inut  ori arestat , va fi
adus  la perchezi ie. În cazul în care nu poate fi adus , ridicarea de obiecte i
înscrisuri, precum i perchezi ia domiciliar  se fac în prezen a unui reprezentant
ori martor asistent.
    (12) Organul judiciar care efectueaz  perchezi ia are dreptul s  deschid , prin
folosirea for ei, înc perile, spa iile, mobilierul i alte obiecte în care s-ar putea

si obiectele, înscrisurile, urmele infrac iunii sau persoanele c utate, în cazul în
care posesorul acestora nu este prezent sau nu dore te s  le deschid  de
bun voie. La deschiderea acestora, organele judiciare ce efectueaz  perchezi ia
trebuie s  evite daunele nejustificate.
    (13) Organul judiciar este obligat s  se limiteze la ridicarea numai a obiectelor
i înscrisurilor care au leg tur  cu fapta pentru care se efectueaz  urm rirea

penal . Obiectele sau înscrisurile a c ror circula ie ori de inere este interzis  sau
în privin a c rora exist  suspiciunea c  pot avea o leg tur  cu s vâr irea unei
infrac iuni pentru care ac iunea penal  se pune în mi care din oficiu se ridic
întotdeauna.
    (14) În mod excep ional, perchezi ia poate începe f  înmânarea copiei
mandatului de perchezi ie, f  solicitarea prealabil  de predare a persoanei sau



a obiectelor, precum i f  informarea prealabil  privind posibilitatea solicit rii
prezen ei unui avocat ori a unei persoane de încredere, în urm toarele cazuri:
    a) când este evident faptul c  se fac preg tiri pentru acoperirea urmelor sau
distrugerea probelor ori a elementelor ce prezint  importan  pentru cauz ;
    b) dac  exist  suspiciunea c  în spa iul în care urmeaz  a se efectua
perchezi ia se afl  o persoan  a c rei via  sau integritate fizic  este pus  în
pericol;
    c) în spa iul unde urmeaz  a fi efectuat  perchezi ia nu se afl  nicio persoan .
    (15) În cazul în care în spa iul unde urmeaz  a fi efectuat  perchezi ia nu se
afl  nicio persoan , aceasta se efectueaz  în prezen a unui martor asistent.
    (16) În cazurile prev zute la alin. (14) i (15), copia mandatului de perchezi ie
se înmâneaz  de îndat  ce este posibil.
    (17) Organele judiciare care efectueaz  perchezi ia pot folosi for a, în mod
adecvat i propor ional, pentru a p trunde într-un domiciliu:
    a) dac  exist  motive temeinice pentru a anticipa rezisten  armat  sau alte
tipuri de violen  ori exist  un pericol cu privire la distrugerea probelor;
    b) în cazul unui refuz sau dac  nu a fost primit niciun r spuns la solicit rile
organelor judiciare de a p trunde în domiciliu.
    (18) Este interzis  efectuarea în acela i timp cu perchezi ia a oric ror acte
procedurale în aceea i cauz , care prin natura lor împiedic  persoana la care se
face perchezi ia s  participe la efectuarea acesteia, cu excep ia situa iei în care se
desf oar , în aceea i cauz , simultan mai multe perchezi ii.
    (19) Locul în care se desf oar  perchezi ia, precum i persoanele sau
obiectele g site pe parcursul perchezi ion rii pot fi fotografiate ori înregistrate
audiovideo.
    (20) Înregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate sunt anexate
procesului-verbal de perchezi ie i fac parte integrant  din acesta.
    ART. 160
    Identificarea i p strarea obiectelor
    (1) Dup  identificare, obiectele sau înscrisurile se prezint  persoanei de la
care sunt ridicate i persoanelor prezente, pentru a fi recunoscute i a fi
însemnate de c tre acestea spre neschimbare, dup  care se eticheteaz i se
sigileaz .
    (2) Obiectele care nu pot fi însemnate ori pe care nu se pot aplica etichete i
sigilii se împacheteaz  sau se închid, pe cât posibil împreun , dup  care se
aplic  sigilii.
    (3) Obiectele care nu pot fi ridicate se las  în p strarea celui la care se afl  sau
a unui custode. Persoanei c reia i se las  spre p strare obiectele i se pune în
vedere c  are obliga ia de a le p stra i conserva, precum i de a le pune la
dispozi ia organelor de urm rire penal , la cererea acestora, sub sanc iunea
prev zut  la art. 275 din Codul penal.



    (4) Probele pentru analiz  se iau cel pu in în dublu i se sigileaz . Una dintre
probe se las  celui de la care se ridic , iar în lipsa acestuia, uneia dintre
persoanele prev zute la art. 159 alin. (11).
    ART. 161
    Procesul-verbal de perchezi ie
    (1) Activit ile desf urate cu ocazia efectu rii perchezi iei sunt consemnate
într-un proces-verbal.
    (2) Procesul-verbal trebuie s  cuprind :
    a) numele, prenumele i calitatea celui care îl încheie;
    b) num rul i data mandatului de perchezi ie;
    c) locul unde este încheiat;
    d) data i ora la care a început i ora la care s-a terminat efectuarea
perchezi iei, cu men ionarea oric rei întreruperi intervenite;
    e) numele, prenumele, ocupa ia i adresa persoanelor ce au fost prezente la
efectuarea perchezi iei, cu men ionarea calit ii acestora;
    f) efectuarea inform rii persoanei la care se va efectua perchezi ia cu privire
la dreptul de a contacta un avocat care s  participe la perchezi ie;
    g) descrierea am nun it  a locului i condi iilor în care înscrisurile, obiectele
sau urmele infrac iunii au fost descoperite i ridicate, enumerarea i descrierea
lor am nun it , pentru a putea fi recunoscute; men iuni cu privire la locul i
condi iile în care suspectul sau inculpatul a fost prins;
    h) obiec iile i explica iile persoanelor care au participat la efectuarea
perchezi iei, precum i men iunile referitoare la înregistrarea audiovideo sau
fotografiile efectuate;
    i) men iuni despre obiectele care nu au fost ridicate, dar au fost l sate în

strare;
    j) men iunile prev zute de lege pentru cazurile speciale.
    (3) Procesul-verbal se semneaz  pe fiecare pagin i la sfâr it de cel care îl
încheie, de persoana la care s-a f cut perchezi ia, de avocatul acesteia, dac  a
fost prezent, precum i de persoanele ar tate la alin. (2) lit. e). Dac  vreuna
dintre aceste persoane nu poate sau refuz  s  semneze, se face men iune despre
aceasta, precum i despre motivele imposibilit ii sau refuzului de a semna.
    (4) O copie de pe procesul-verbal se las  persoanei la care s-a f cut
perchezi ia sau de la care s-au ridicat obiectele i înscrisurile ori uneia dintre
persoanele prev zute la art. 159 alin. (5) sau (6) care au participat la perchezi ie.
    ART. 162
    M surile privind obiectele ori înscrisurile ridicate
    (1) Obiectele ori înscrisurile ridicate care constituie mijloace de prob  sunt
ata ate la dosar sau p strate în alt mod, iar urmele s vâr irii infrac iunii se ridic
i sunt conservate.

    (2) Obiectele, înscrisurile i urmele ridicate, care nu sunt ata ate la dosar, pot
fi fotografiate. Fotografiile se vizeaz  de organul de urm rire penal i se
ata eaz  la dosar.



    (3) Mijloacele materiale de prob  se p streaz  de organul de urm rire penal
sau de instan a de judecat  la care se g se te dosarul, pân  la solu ionarea
definitiv  a cauzei.
    (4) Obiectele care nu au leg tur  cu cauza se restituie persoanei c reia îi
apar in, cu excep ia celor care sunt supuse confisc rii.
    (5) Obiectele ce servesc ca mijloc de prob , dac  nu sunt supuse confisc rii,
pot fi restituite chiar înainte de solu ionarea definitiv  a procesului persoanei

reia îi apar in, în afar  de cazul când prin aceast  restituire s-ar putea stânjeni
aflarea adev rului. Organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  pune în
vedere persoanei c reia i-au fost restituite obiectele c  este obligat  s  le

streze pân  la solu ionarea definitiv  a cauzei.
    ART. 163
    Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
    Obiectele ce servesc ca mijloc de prob , dac  sunt dintre acelea prev zute la
art. 252 alin. (2) i dac  nu sunt restituite, se conserv  sau se valorific  potrivit
prevederilor art. 252.
    ART. 164
    Dispozi ii speciale privind perchezi iile efectuate la o autoritate public ,
institu ie public  sau la alte persoane juridice de drept public
    Perchezi ia la o autoritate public , institu ie public  sau la alte persoane
juridice de drept public se efectueaz  potrivit prevederilor prezentei sec iuni,
dup  cum urmeaz :
    a) organul judiciar se legitimeaz i înmâneaz  o copie a mandatului de
perchezi ie reprezentantului autorit ii, institu iei sau persoanei juridice de drept
public;
    b) perchezi ia se efectueaz  în prezen a reprezentantului autorit ii, institu iei
sau persoanei juridice de drept public ori a altei persoane cu capacitate deplin
de exerci iu;
    c) o copie de pe procesul-verbal de perchezi ie se las  reprezentantului
autorit ii, institu iei sau persoanei juridice de drept public.

    SEC IUNEA a 2-a
    Alte forme de perchezi ie

    ART. 165
    Cazurile i condi iile în care se efectueaz  perchezi ia corporal
    (1) Perchezi ia corporal  presupune examinarea corporal  extern  a unei
persoane, a cavit ii bucale, a nasului, a urechilor, a p rului, a îmbr mintei, a
obiectelor pe care o persoan  le are asupra sa sau sub controlul s u, la momentul
efectu rii perchezi iei.
    (2) În cazul în care exist  o suspiciune rezonabil  c  prin efectuarea unei
perchezi ii corporale vor fi descoperite urme ale infrac iunii, corpuri delicte ori
alte obiecte ce prezint  importan  pentru aflarea adev rului în cauz , organele



judiciare sau orice autoritate cu atribu ii în asigurarea ordinii i securit ii
publice procedeaz  la efectuarea acesteia.
    ART. 166
    Efectuarea perchezi iei corporale
    (1) Organul judiciar trebuie s  ia m suri ca perchezi ia s  fie efectuat  cu
respectarea demnit ii umane.
    (2) Perchezi ia se efectueaz  de o persoan  de acela i sex cu persoana
perchezi ionat .
    (3) Înainte de începerea perchezi iei, persoanei perchezi ionate i se solicit
predarea de bun voie a obiectelor c utate. Dac  obiectele c utate sunt predate,
nu se mai efectueaz  perchezi ia, cu excep ia cazului când se consider  util s  se
procedeze la aceasta, pentru c utarea altor obiecte sau urme.
    (4) Procesul-verbal de perchezi ie trebuie s  cuprind :
    a) numele i prenumele persoanei perchezi ionate;
    b) numele, prenumele i calitatea persoanei care a efectuat perchezi ia;
    c) enumerarea obiectelor g site cu ocazia perchezi iei;
    d) locul unde este încheiat;
    e) data i ora la care a început i ora la care s-a terminat efectuarea
perchezi iei, cu men ionarea oric rei întreruperi intervenite;
    f) descrierea am nun it  a locului i condi iilor în care înscrisurile, obiectele
sau urmele infrac iunii au fost descoperite i ridicate, enumerarea i descrierea
lor am nun it , pentru a putea fi recunoscute; men iuni cu privire la locul i
condi iile în care suspectul sau inculpatul a fost g sit.
    (5) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagin i la sfâr it de cel care îl
încheie i de persoana perchezi ionat . Dac  persoana perchezi ionat  nu poate
sau refuz  s  semneze, se face men iune despre aceasta, precum i despre
motivele imposibilit ii sau refuzului de a semna.
    (6) O copie a procesului-verbal se las  persoanei perchezi ionate.
    (7) Dispozi iile art. 162 se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 167
    Perchezi ia unui vehicul
    (1) Perchezi ia unui vehicul const  în examinarea exteriorului ori interiorului
unui vehicul sau a altui mijloc de transport ori a componentelor acestora.
    (2) Perchezi ia unui vehicul se efectueaz  în condi iile prev zute la art. 165
alin. (2).
    (3) Prevederile art. 162, 165 i 166 se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 168
    Perchezi ia informatic i accesul într-un sistem informatic
    (1) Prin perchezi ie în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor
informatice se în elege procedeul de cercetare, descoperire, identificare i
strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau suport de stocare a
datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice i proceduri
adecvate, de natur  s  asigure integritatea informa iilor con inute de acestea.



    (2) Judec torul de drepturi i libert i poate dispune efectuarea unei
perchezi ii informatice, la cererea procurorului, atunci când pentru descoperirea
i strângerea probelor este necesar  cercetarea unui sistem informatic sau a unui

suport de stocare a datelor informatice.
    (3) Procurorul înainteaz  cererea prin care se solicit  încuviin area efectu rii
perchezi iei informatice împreun  cu dosarul cauzei judec torului de drepturi i
libert i.
    (4) Cererea se solu ioneaz  în camera de consiliu, f  citarea p ilor.
Participarea procurorului este obligatorie.
    (5) Judec torul dispune prin încheiere admiterea cererii, atunci când aceasta
este întemeiat , încuviin area efectu rii perchezi iei informatice i emite de
îndat  mandatul de perchezi ie.
    (6) Încheierea instan ei trebuie s  cuprind :
    a) denumirea instan ei;
    b) data, ora i locul emiterii;
    c) numele, prenumele i calitatea persoanei care a emis mandatul;
    d) perioada pentru care s-a emis mandatul i în cadrul c reia trebuie efectuat
activitatea dispus ;
    e) scopul pentru care a fost emis;
    f) numele suspectului sau inculpatului, dac  este cunoscut;
    g) semn tura judec torului i tampila instan ei.
    (7) Încheierea prin care judec torul de drepturi i libert i se pronun  asupra
cererii de încuviin are a efectu rii perchezi iei informatice nu este supus  c ilor
de atac.
    (8) În cazul în care, cu ocazia efectu rii perchezi iei unui sistem informatic
sau a unui suport de stocare a datelor informatice, se constat  c  datele
informatice c utate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic ori suport de
stocare a datelor informatice i sunt accesibile din sistemul sau suportul ini ial,
procurorul dispune de îndat  conservarea, copierea datelor informatice
identificate i va solicita de urgen  completarea autoriza iei ini iale.
    (9) În vederea execut rii perchezi iei dispuse, pentru asigurarea integrit ii
datelor informatice stocate pe obiectele ridicate, procurorul dispune efectuarea
de copii.
    (10) Dac  ridicarea obiectelor care con in datele informatice prev zute la alin.
(1) ar afecta grav desf urarea activit ii persoanelor care de in aceste obiecte,
procurorul poate dispune efectuarea de copii, care servesc ca mijloc de prob .
Copiile se realizeaz  cu mijloace tehnice i proceduri adecvate, de natur  s
asigure integritatea informa iilor con inute de acestea.
    (11) Perchezi ia în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor
informatice se efectueaz  în prezen a suspectului ori a inculpatului, dac  este
posibil, a unui reprezentant al acestuia sau a unui martor. Suspectul sau
inculpatul poate solicita ca perchezi ia în sistem informatic sau a unui suport de



stocare a datelor informatice s  se efectueze i în lipsa acestora, prezen a unui
martor în acest caz fiind obligatorie.
    (12) Perchezi ia în sistem informatic ori a unui suport de stocare a datelor
informatice se efectueaz  de c tre organul de urm rire penal  indicat de
procuror în cererea înaintat  instan ei.
    (13) Procesul-verbal de perchezi ie informatic  trebuie s  cuprind :
    a) numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau
suporturile de stocare a datelor informatice ori numele persoanei al c rei sistem
informatic a fost accesat conform alin. (2);
    b) numele persoanei care a efectuat perchezi ia;
    c) numele persoanelor prezente la efectuarea perchezi iei;
    d) descrierea i enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare
a datelor informatice fa  de care s-a dispus perchezi ia;
    e) descrierea i enumerarea activit ilor desf urate;
    f) descrierea i enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia
perchezi iei;
    g) semn tura sau tampila persoanei care a efectuat perchezi ia;
    h) semn tura persoanelor prezente la efectuarea perchezi iei.
    (14) Organele de urm rire penal  trebuie s  ia m suri ca perchezi ia
informatic  s  fie efectuat  f  ca faptele i împrejur rile din via a personal  a
celui la care se efectueaz  perchezi ia s  devin , în mod nejustificat, publice.
    (15) Datele informatice identificate cu caracter secret se p streaz  în
condi iile legii.
    ART. 169
    Ridicarea de obiecte i înscrisuri
    Organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  are obliga ia s  ridice
obiectele i înscrisurile ce pot servi ca mijloc de prob  în procesul penal.
    ART. 170
    Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice
    (1) În cazul în care exist  o suspiciune rezonabil  cu privire la preg tirea sau

vâr irea unei infrac iuni i sunt temeiuri de a se crede c  un obiect ori un
înscris poate servi ca mijloc de prob  în cauz , organele de urm rire penal , cu
aprobarea judec torului de drepturi i libert i, sau instan a de judecat  pot
dispune persoanei fizice sau juridice în posesia c reia se afl  s  le prezinte i s
le predea, sub luare de dovad .
    (2) De asemenea, în condi iile alin. (1), organul de urm rire penal  sau
instan a de judecat  poate dispune ca:
    a) orice persoan  fizic  sau juridic  de pe teritoriul României s  comunice
datele informatice, aflate în posesia sau sub controlul s u, care sunt stocate într-
un sistem informatic ori pe un suport de stocare informatic;
    b) orice furnizor de servicii care presteaz  pe teritoriul României s  comunice
datele aflate în posesia sau controlul s u referitoare la abona i, utilizatori i la
astfel de servicii.



    (3) Prin no iunea de date referitoare la abona i sau utilizatori se în elege orice
informa ie, sub form  de date informatice sau sub orice alt  form , de inut  de
un furnizor de servicii, referitoare la abona ii sau utilizatorii acestor servicii,
altele decât datele referitoare la trafic sau con inut, i care permite stabilirea:
    a) tipului de serviciu de comunica ii utilizat, dispozi iilor tehnice luate în
aceast  privin i perioadei serviciului;
    b) identit ii, adresei po tale sau geografice, num rului de telefon al
abonatului sau utilizatorului i oric rui alt num r de contact, precum i a datelor
referitoare la facturare i plat , disponibile în baza unui contract sau a unui
aranjament de servicii;
    c) oric rei alte informa ii referitoare la locul în care se g sesc echipamentele
de comunica ie, disponibile în baza unui contract sau a unui aranjament de
servicii.
    (4) Ordonan a organului de urm rire penal  sau încheierea instan ei trebuie s
cuprind : numele i semn tura persoanei care a dispus predarea, numele
persoanei ce este obligat  s  predea obiectul, înscrisul ori datele informatice,
descrierea obiectului, înscrisului sau a datelor informatice ce trebuie predate,
precum i data i locul unde trebuie s  fie predate.
    (5) Dac  organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  apreciaz  c i o
copie a unui înscris sau a datelor informatice poate servi ca mijloc de prob ,
re ine numai copia.
    (6) Dac  obiectul, înscrisul sau datele informatice au caracter secret ori
confiden ial, prezentarea sau predarea se face în condi ii care s  asigure

strarea secretului ori a confiden ialit ii.
    ART. 171
    Ridicarea silit  de obiecte i înscrisuri
    (1) Dac  obiectul sau înscrisul cerut nu este predat de bun voie, organul de
urm rire penal , prin ordonan , sau instan a de judecat , prin încheiere, dispune
ridicarea silit . În cursul judec ii dispozi ia de ridicare silit  a obiectelor sau
înscrisurilor se comunic  procurorului, care ia m suri de aducere la îndeplinire,
prin organul de cercetare penal .
    (2) Împotriva m surii dispuse potrivit alin. (1) sau a modului de aducere la
îndeplinire a acesteia se poate face plângere de c tre orice persoan  interesat .
Dispozi iile art. 250 se aplic  în mod corespunz tor.

    CAPITOLUL VII
    Expertiza

    ART. 172
    Dispunerea efectu rii expertizei
    (1) Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea
sau evaluarea unor fapte sau împrejur ri ce prezint  importan  pentru aflarea
adev rului în cauz  este necesar i opinia unui expert.



    (2) Expertiza se dispune, în condi iile art. 100, la cerere sau din oficiu, de
tre organul de urm rire penal , prin ordonan  motivat , iar în cursul judec ii

se dispune de c tre instan , prin încheiere motivat .
    (3) Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulat  în scris, cu indicarea
faptelor i împrejur rilor supuse evalu rii i a obiectivelor care trebuie l murite
de expert.
    (4) Expertiza poate fi efectuat  de exper i oficiali din laboratoare sau institu ii
de specialitate ori de exper i independen i autoriza i din ar  sau din str in tate,
în condi iile legii. Speciali tii care func ioneaz  în cadrul organelor judiciare
sunt asimila i exper ilor oficiali.
    (5) Expertiza medico-legal  se efectueaz  în cadrul institu iilor medico-legale.
La efectuarea expertizei pot participa exper i independen i autoriza i, numi i la
solicitarea p ilor sau subiec ilor procesuali principali.
    (6) Ordonan a organului de urm rire penal  sau încheierea instan ei prin care
se dispune efectuarea expertizei trebuie s  indice faptele sau împrejur rile pe
care expertul trebuie s  le constate, clarifice i evalueze, obiectivele la care
trebuie s  r spund , termenul în care trebuie efectuat  expertiza, precum i
institu ia ori exper ii desemna i.
    (7) În domeniile strict specializate, dac  pentru în elegerea probelor sunt
necesare anumite cuno tin e specifice sau alte asemenea cuno tin e, instan a sau
organul de urm rire penal  poate solicita opinia unor speciali ti. Dispozi iile
relative la audierea martorului sunt aplicabile în mod corespunz tor.
    ART. 173
    Numirea expertului
    (1) Expertul este numit prin ordonan a organului de urm rire penal  sau prin
încheierea instan ei.
    (2) Organul de urm rire penal  sau instan a desemneaz , de regul , un singur
expert, cu excep ia situa iilor în care, ca urmare a complexit ii expertizei, sunt
necesare cuno tin e specializate din discipline distincte, situa ie în care
desemneaz  2 sau mai mul i exper i.
    (3) Când expertiza urmeaz  s  fie efectuat  de o institu ie medico-legal , de
un institut sau laborator de specialitate, desemnarea unuia sau a mai multor
exper i se face de c tre acea institu ie, potrivit legii.
    (4) P ile i subiec ii procesuali principali au dreptul s  solicite ca la
efectuarea expertizei s  participe un expert recomandat de acestea. În cazul în
care expertiza este dispus  de instan , procurorul poate solicita ca un expert
recomandat de acesta s  participe la efectuarea expertizei.
    (5) Expertul, institu ia medico-legal , institutul sau laboratorul de specialitate,
la cererea expertului, poate solicita, atunci când consider  necesar, participarea
speciali tilor de la alte institu ii sau avizul acestora.
    (6) Institu ia medico-legal , institutul sau laboratorul de specialitate comunic
organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei numele exper ilor
desemna i.



    ART. 174
    Incompatibilitatea expertului
    (1) Persoana aflat  în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prev zute de
art. 64 nu poate fi desemnat  ca expert, iar în cazul în care a fost desemnat ,
hot rârea judec toreasc  nu se poate întemeia pe constat rile i concluziile
acesteia. Motivul de incompatibilitate trebuie dovedit de cel ce îl invoc .
    (2) Nu poate fi desemnat  ca expert persoana care a avut aceast  calitate în
aceea i cauz , cu excep ia situa iei în care aceasta este recomandat  de p i sau
de procuror.
    (3) Nu poate fi desemnat  ca expert recomandat de p i în aceea i cauz  o
persoan  care func ioneaz  în cadrul aceleia i institu ii medico-legale, institut
sau laborator de specialitate cu expertul desemnat de conducerea institu iei
respective la solicitarea organului judiciar.
    (4) Dispozi iile art. 66 - 68 se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 175
    Drepturile i obliga iile expertului
    (1) Expertul are dreptul de a refuza efectuarea expertizei pentru acelea i
motive pentru care martorul poate refuza depunerea m rturiei.
    (2) Expertul are dreptul s  ia cuno tin  de materialul dosarului necesar pentru
efectuarea expertizei.
    (3) Expertul poate cere l muriri organului judiciar care a dispus efectuarea
expertizei cu privire la anumite fapte ori împrejur ri ale cauzei ce trebuie
evaluate.
    (4) Expertul poate cere l muriri p ilor i subiec ilor procesuali principali, cu
încuviin area i în condi iile stabilite de organele judiciare.
    (5) Expertul are dreptul la un onorariu pentru activitatea depus  în vederea
efectu rii expertizei, pentru cheltuielile pe care ar trebui s  le suporte sau le-a
suportat pentru efectuarea expertizei. Cuantumul onorariului este stabilit de c tre
organele judiciare în func ie de natura i complexitatea cauzei i de cheltuielile
suportate sau care urmeaz  a fi suportate de c tre expert. Dac  expertiza este
efectuat  de institu ia medico-legal  ori institutul sau laboratorul de specialitate,
costul expertizei este stabilit în condi iile prev zute de legea special .
    (6) Expertul poate beneficia i de m suri de protec ie, în condi iile prev zute
la art. 125.
    (7) Expertul are obliga ia de a se prezenta în fa a organelor de urm rire penal
sau a instan ei de judecat  ori de câte ori este chemat i de a- i întocmi raportul
de expertiz  cu respectarea termenului-limit  stabilit în ordonan a organului de
urm rire penal  sau în încheierea instan ei. Termenul-limit  din ordonan  sau
încheiere poate fi prelungit, la cererea expertului, pentru motive întemeiate, f
ca prelungirea total  acordat  s  fie mai mare de 6 luni.
    (8) Întârzierea sau refuzul nejustificat de efectuare a expertizei atrage
aplicarea unei amenzi judiciare, precum i r spunderea civil  a expertului sau a
institu iei desemnate s  o efectueze pentru prejudiciile cauzate.



    ART. 176
    Înlocuirea expertului
    (1) Expertul poate fi înlocuit dac  refuz  sau, în mod nejustificat, nu
finalizeaz  raportul de expertiz  pân  la termenul fixat.
    (2) Înlocuirea se dispune prin ordonan  de c tre organul de urm rire penal
sau prin încheiere de c tre instan , dup  citarea expertului, i se comunic
asocia iei sau corpului profesional de care apar ine acesta.
    (3) Expertul este, de asemenea, înlocuit când este admis  declara ia sa de
ab inere sau cererea de recuzare ori în cazul în care se afl  în imposibilitate
obiectiv  de a efectua sau finaliza expertiza.
    (4) Expertul înlocuit trebuie, sub sanc iunea prev zut  la art. 283 alin. (4), s
pun  de îndat  la dispozi ia organului judiciar toate actele sau obiectele
încredin ate, precum i observa iile cu privire la activit ile desf urate pân  la
momentul înlocuirii sale.
    ART. 177
    Procedura efectu rii expertizei
    (1) Organul de urm rire penal  sau instan a de judecat , când dispune
efectuarea unei expertize, fixeaz  un termen la care sunt chemate p ile,
subiec ii procesuali principali, precum i expertul, dac  acesta a fost desemnat.
    (2) La termenul fixat se aduce la cuno tin a procurorului, a p ilor, a
subiec ilor procesuali principali i a expertului obiectul expertizei i întreb rile
la care expertul trebuie s  r spund i li se pune în vedere c  au dreptul s  fac
observa ii cu privire la aceste întreb ri i c  pot cere modificarea sau
completarea lor. De asemenea, dup  caz, sunt indicate expertului obiectele pe
care urmeaz  s  le analizeze.
    (3) Expertul este în tiin at cu privire la faptul c  are obliga ia de a analiza
obiectul expertizei, de a indica cu exactitate orice observa ie sau constatare i de
a expune o opinie impar ial  cu privire la faptele sau împrejur rile evaluate, în
conformitate cu regulile tiin ei i expertizei profesionale.
    (4) P ile i subiec ii procesuali principali sunt încuno tin i c  au dreptul s
cear  numirea câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care s  participe
la efectuarea expertizei.
    (5) Dup  examinarea obiec iilor i cererilor f cute de p i, de subiec ii
procesuali principali i expert, organul de urm rire penal  sau instan a de
judecat  pune în vedere expertului termenul în care urmeaz  a fi efectuat
expertiza, încuno tin ându-l totodat  dac  la efectuarea acesteia urmeaz  s
participe p ile sau subiec ii procesuali principali.
    (6) Atunci când expertiza urmeaz  s  fie efectuat  de o institu ie medico-
legal , de un laborator de expertiz  criminalistic  sau de orice institut de
specialitate, sunt aplicabile dispozi iile art. 173 alin. (3), nefiind necesar
prezen a expertului în fa a organului judiciar.
    ART. 178
    Raportul de expertiz



    (1) Dup  efectuarea expertizei, constat rile, clarific rile, evalu rile i opinia
expertului sunt consemnate într-un raport.
    (2) Când sunt mai mul i exper i se întocme te un singur raport de expertiz .
Opiniile separate se motiveaz  în acela i raport.
    (3) Raportul de expertiz  se depune la organul judiciar care a dispus
efectuarea expertizei.
    (4) Raportul de expertiz  cuprinde:
    a) partea introductiv , în care se arat  organul judiciar care a dispus efectuarea
expertizei, data când s-a dispus efectuarea acesteia, numele i prenumele
expertului, obiectivele la care expertul urmeaz  s  r spund , data la care a fost
efectuat , materialul pe baza c ruia expertiza a fost efectuat , dovada
încuno tin rii p ilor, dac  au participat la aceasta i au dat explica ii în cursul
expertizei, data întocmirii raportului de expertiz ;
    b) partea expozitiv , prin care sunt descrise opera iile de efectuare a
expertizei, a metodele, programele i echipamentele utilizate;
    c) concluziile, prin care se r spunde la obiectivele stabilite de organele
judiciare, precum i orice alte preciz ri i constat ri rezultate din efectuarea
expertizei, în leg tur  cu obiectivele expertizei.
    (5) În situa ia în care expertiza a fost efectuat  în lipsa p ilor ori a
subiec ilor procesuali principali, ace tia sau avocatul lor sunt încuno tin i cu
privire la întocmirea raportului de expertiz i cu privire la dreptul la studierea
raportului.
    ART. 179
    Audierea expertului
    (1) În cursul urm ririi penale sau al judec ii, expertul poate fi audiat de
organul de urm rire penal  sau de instan , la cererea procurorului, a p ilor, a
subiec ilor procesuali principali sau din oficiu, dac  organul judiciar apreciaz

 audierea este necesar  pentru l murirea constat rilor sau concluziilor
expertului.
    (2) Dac  expertiza a fost efectuat  de o institu ie medico-legal , institut sau
laborator de specialitate, institu ia va desemna un expert, dintre persoanele care
au participat la efectuarea expertizei, ce urmeaz  a fi audiat de c tre organul de
urm rire penal  sau de instan .
    (3) Audierea expertului se efectueaz  potrivit dispozi iilor privitoare la
audierea martorilor.
    ART. 180
    Suplimentul de expertiz
    (1) Când organul de urm rire penal  sau instan a constat , la cerere sau din
oficiu, c  expertiza nu este complet , iar aceast  deficien  nu poate fi suplinit
prin audierea expertului, dispune efectuarea unui supliment de expertiz  de c tre
acela i expert. Când nu este posibil  desemnarea aceluia i expert, se dispune
efectuarea unei alte expertize de c tre un alt expert.



    (2) Când expertiza a fost efectuat  în cadrul institu iei medico-legale, unui
institut sau laborator de specialitate, organul de urm rire penal  sau instan a se
adreseaz  institu iei respective în vederea efectu rii suplimentului de expertiz .
    ART. 181
    Efectuarea unei noi expertize
    (1) Organul de urm rire penal  sau instan a dispune efectuarea unei noi
expertize atunci când concluziile raportului de expertiz  sunt neclare sau
contradictorii ori între con inutul i concluziile raportului de expertiz  exist
contradic ii, iar aceste deficien e nu pot fi înl turate prin audierea expertului.
    (2) Când organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  dispune
efectuarea unei noi expertize de c tre o institu ie medico-legal , aceasta este
efectuat  de o comisie, în condi iile legii.
    ART. 182
    L muririle cerute la institutul de emisiune
    În cazurile privitoare la infrac iunea de falsificare de moned  ori de alte
valori, organul de urm rire penal  sau instan a poate cere l muriri institutului de
emisiune.
    ART. 183
    Prezentarea scriptelor de compara ie
    (1) În cauzele privind infrac iuni de fals în înscrisuri, organul de urm rire
penal  sau instan a de judecat  poate dispune s  fie prezentate scripte de
compara ie.
    (2) Dac  scriptele se g sesc în depozite publice, autorit ile în drept sunt
obligate a le elibera.
    (3) Dac  scriptele se g sesc la o persoan , organul de urm rire penal  sau
instan a îi pune în vedere s  le prezinte.
    (4) Scriptele se introduc într-un plic sigilat care se vizeaz  de organul de
urm rire penal  sau de pre edintele completului de judecat i se semneaz  de
acela care le prezint .
    (5) Organul de urm rire penal  ori instan a poate solicita suspectului sau
inculpatului s  prezinte o pies  scris  cu mâna sa ori s  scrie dup  dictare.
    (6) Dac  suspectul sau inculpatul refuz , se face men iune în procesul-verbal.
Refuzul de a se conforma solicit rii organului de urm rire penal  sau instan ei
nu poate fi interpretat în defavoarea suspectului sau inculpatului.
    ART. 184
    Expertiza medico-legal  psihiatric
    (1) În cazul infrac iunilor comise de minorii cu vârsta între 14 - 16 ani, în
cazul uciderii sau v rii copilului nou-n scut ori a f tului de c tre mam ,
precum i atunci când organul de urm rire penal  sau instan a are o îndoial
asupra discern mântului suspectului ori inculpatului în momentul s vâr irii
infrac iunii ce face obiectul acuza iei, se dispune efectuarea unei expertize
medico-legale psihiatrice, stabilindu-se, totodat , termenul de prezentare în
vederea examin rii.



    (2) Expertiza se efectueaz  în cadrul institu iei medico-legale de c tre o
comisie, constituit  potrivit legii.
    (3) Expertiza medico-legal  psihiatric  se efectueaz  dup  ob inerea
consim mântului scris al persoanei ce urmeaz  a fi supus  expertizei, exprimat,
în prezen a unui avocat ales sau din oficiu, în fa a organului judiciar, iar în cazul
minorului, i în prezen a reprezentantului legal.
    (4) În cazul în care suspectul sau inculpatul refuz  în cursul urm ririi penale
efectuarea expertizei ori nu se prezint  în vederea examin rii la comisia medico-
legal  psihiatric , organul de cercetare penal  sesizeaz  procurorul sau
judec torul de drepturi i libert i în vederea emiterii unui mandat de aducere în
scopul prezent rii la comisia medico-legal  psihiatric . Dispozi iile art. 265 alin.
(4) - (9) se aplic  în mod corespunz tor.
    (5) În cazul în care consider  c  este necesar  o examinare complex , ce
necesit  internarea medical  a suspectului sau a inculpatului într-o institu ie
sanitar  de specialitate, iar acesta refuz  internarea, comisia medico-legal
sesizeaz  organul de urm rire penal  sau instan a cu privire la necesitatea lu rii

surii intern rii nevoluntare.
    (6) În cursul urm ririi penale, procurorul, dac  apreciaz  c  solicitarea
comisiei medico-legale este întemeiat , poate cere judec torului de drepturi i
libert i de la instan a c reia i-ar reveni competen a s  judece cauza în prim
instan  sau de la instan a corespunz toare în grad acesteia în a c rei
circumscrip ie se afl  locul de internare ori sediul parchetului din care face parte
procurorul care a întocmit propunerea luarea m surii intern rii nevoluntare,
pentru maximum 30 de zile, în vederea efectu rii expertizei psihiatrice.
    (7) Propunerea procurorului de luare a m surii intern rii nevoluntare trebuie

 cuprind , dup  caz, men iuni cu privire la: fapta pentru care se efectueaz
cercetarea penal , încadrarea juridic , denumirea infrac iunii; faptele i
împrejur rile din care rezult  îndoiala asupra discern mântului suspectului sau
inculpatului, sesizarea comisiei medico-legale psihiatrice cu privire la refuzul
suspectului sau inculpatului de a se interna, motivarea necesit ii lu rii m surii
intern rii i a propor ionalit ii acesteia cu scopul urm rit. Propunerea împreun
cu dosarul cauzei se prezint  judec torului de drepturi i libert i.
    (8) Judec torul de drepturi i libert i fixeaz  ziua i ora de solu ionare a
propunerii de luare a m surii intern rii nevoluntare, în cel mult 3 zile de la data
sesiz rii, având obliga ia de a-l cita pe suspect sau inculpat pentru termenul
fixat. Termenul se comunic  procurorului, precum i avocatului suspectului sau
inculpatului, c ruia i se acord , la cerere, dreptul de a studia dosarul cauzei i
propunerea formulat  de procuror.
    (9) Solu ionarea propunerii de luare a m surii intern rii nevoluntare se face
numai în prezen a suspectului sau inculpatului, în afar  de cazul când acesta este
disp rut, se sustrage sau când din cauza st rii s ii sau din cauz  de for
major  ori stare de necesitate nu se poate prezenta.



    (10) Participarea procurorului i a avocatului ales sau numit din oficiu al
suspectului ori inculpatului este obligatorie.
    (11) În cazul admiterii propunerii de internare nevoluntar , încheierea
judec torului trebuie s  cuprind :
    a) datele de identitate ale suspectului sau inculpatului;
    b) descrierea faptei de care este acuzat suspectul sau inculpatul, încadrarea
juridic i denumirea infrac iunii;
    c) faptele i împrejur rile din care rezult  îndoial  asupra st rii psihice a
suspectului sau inculpatului;
    d) motivarea necesit ii lu rii m surii intern rii nevoluntare în vederea
efectu rii expertizei medico-legale psihiatrice i a propor ionalit ii acesteia cu
scopul urm rit;
    e) durata m surii intern rii.
    (12) Dup  luarea m surii, suspectului sau inculpatului i se aduc la cuno tin ,
de îndat , în limba pe care o în elege, motivele intern rii, încheindu-se în acest
sens un proces-verbal.
    (13) Dup  dispunerea intern rii, dac  suspectul sau inculpatul se afl  în stare
de de inere, judec torul de drepturi i libert i informeaz  administra ia locului
de de inere despre m sura intern rii i dispune transferul arestatului într-o sec ie
de psihiatrie a unui penitenciar-spital.
    (14) Împotriva încheierii judec torului de drepturi i libert i se poate face
contesta ie la judec torul de drepturi i libert i de la instan a ierarhic superioar
de c tre suspect, inculpat sau de procuror în termen de 24 de ore de la
comunicare.
    (15) Contesta ia formulat  de suspect sau inculpat împotriva încheierii prin
care s-a dispus internarea nevoluntar  se solu ioneaz  în termen de 3 zile de la
data înregistr rii acesteia i nu este suspensiv  de executare.
    (16) În vederea solu ion rii contesta iei, judec torul de la instan a ierarhic
superioar  dispune citarea suspectului sau inculpatului. Participarea procurorului
la solu ionarea contesta iei este obligatorie.
    (17) În vederea solu ion rii contesta iei formulate de suspect sau de inculpat,
judec torul de la instan a ierarhic superioar  comunic  acestuia i procurorului
data stabilit  pentru judecarea contesta iei i le acord  posibilitatea de a depune
observa ii scrise pân  la acea dat , în afar  de cazul când apreciaz  c  prezen a
suspectului sau inculpatului, participarea procurorului i formularea de concluzii
orale de c tre ace tia sunt necesare pentru justa solu ionare a contesta iei.
    (18) În cazul admiterii contesta iei formulate de suspect sau inculpat,
judec torul de la instan a ierarhic superioar  dispune respingerea propunerii de
internare i externarea, dac  este cazul, de îndat , a suspectului sau inculpatului,
dac  acesta nu este de inut sau arestat chiar i în alt  cauz .
    (19) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la
solu ionarea contesta iei. Dac  încheierea judec torului de drepturi i libert i nu



este atacat  cu contesta ie, acesta restituie dosarul procurorului în termen de 24
de ore de la expirarea termenului de contesta ie.
    (20) În cursul judec ii, dac  inculpatul refuz  efectuarea expertizei ori nu se
prezint  în vederea examin rii la comisia medico-legal  psihiatric , instan a, din
oficiu sau la cererea procurorului, dispune emiterea unui mandat de aducere în
condi iile art. 265.
    (21) M sura intern rii nevoluntare poate fi luat  de instan  în cursul judec ii
la propunerea comisiei medico-legale psihiatrice. Dispozi iile alin. (6) - (19) se
aplic  în mod corespunz tor.
    (22) Imediat dup  luarea m surii intern rii nevoluntare sau în cazul
schimb rii ulterioare a locului de internare, judec torul de drepturi i libert i
sau, dup  caz, pre edintele completului de judecat  care a dispus m sura
încuno tin eaz  despre aceasta i despre locul intern rii un membru al familiei
suspectului sau inculpatului ori o alt  persoan  desemnat  de acesta, precum i
institu ia medico-legal  care efectueaz  expertiza, încheindu-se în acest sens un
proces-verbal. Institu ia de specialitate are obliga ia de a informa organele
judiciare despre schimbarea locului intern rii.
    (23) Hot rârea prin care dispune internarea nevoluntar  se pune în executare
de procuror prin intermediul organelor de poli ie.
    (24) În cazul în care suspectul sau inculpatul se afl  în stare de de inere,
judec torul de drepturi i libert i sau instan a ce a dispus m sura intern rii într-
o institu ie de specialitate în vederea efectu rii expertizei medico-legale
psihiatrice informeaz , de îndat , administra ia locului de de inere sau arestare
despre m sura dispus .
    (25) M sura intern rii medicale în vederea efectu rii expertizei medico-legale
psihiatrice poate fi prelungit  o singur  dat , pe o durat  de cel mult 30 de zile.
Comisia de expertiz  medico-legal  psihiatric  sesizeaz  procurorul sau, dup
caz, instan a asupra necesit ii prelungirii m surii intern rii cu cel pu in 7 zile
înainte de expirarea acesteia. Sesizarea trebuie s  con in  descrierea activit ilor
efectuate, motivele pentru care examinarea nu a fost finalizat  pe parcursul
intern rii, examin rile ce urmeaz  a fi efectuate, precizarea perioadei pentru care
este necesar  prelungirea. Dispozi iile alin. (6) - (24) se aplic  în mod
corespunz tor.
    (26) În cazul în care înainte de expirarea duratei intern rii nevoluntare se
constat  c  aceasta nu mai este necesar , comisia de expertiz  medico-legal
psihiatric  sau persoana internat  sesizeaz  de îndat  organul care a dispus

sura, în vederea revoc rii acesteia. Sesizarea se solu ioneaz  de urgen , în
camera de consiliu, cu participarea procurorului, dup  audierea avocatului ales
sau din oficiu al persoanei internate. Încheierea pronun at  de judec torul de
drepturi i libert i sau de instan  nu este supus  niciunei c i de atac.
    (27) Dac  în cursul efectu rii expertizei medico-legale psihiatrice se constat

 sunt îndeplinite condi iile prev zute la art. 247, comisia de expertiz  medico-



legal  psihiatric  sesizeaz  organele judiciare în vederea lu rii m surii de
siguran  a intern rii medicale provizorii.
    (28) Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o institu ie de
specialitate în vederea efectu rii expertizei psihiatrice se deduce din durata
pedepsei, în condi iile art. 72 din Codul penal.
    ART. 185
    Autopsia medico-legal
    (1) Autopsia medico-legal  se dispune de c tre organul de urm rire penal
sau de c tre instan a de judecat , în caz de moarte violent  ori când aceasta este
suspect  de a fi violent  sau când nu se cunoa te cauza mor ii ori exist  o
suspiciune rezonabil  c  decesul a fost cauzat direct sau indirect printr-o
infrac iune ori în leg tur  cu comiterea unei infrac iuni. În cazul în care corpul
victimei a fost înhumat, este dispus  exhumarea pentru examinarea cadavrului
prin autopsie.
    (2) Procurorul dispune de îndat  efectuarea unei autopsii medico-legale dac
decesul s-a produs în perioada în care persoana se afl  în custodia poli iei, a
Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, în timpul intern rii medicale
nevoluntare sau în cazul oric rui deces care ridic  suspiciunea nerespect rii
drepturilor omului, a aplic rii torturii sau a oric rui tratament inuman.
    (3) Pentru a constata dac  exist  motive pentru a efectua autopsia medico-
legal , organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  poate solicita opinia
medicului legist.
    (4) Autopsia se efectueaz  în cadrul institu iei medico-legale, potrivit legii
speciale.
    (5) La efectuarea autopsiei medico-legale pot fi coopta i i speciali ti din alte
domenii medicale, în vederea stabilirii cauzei decesului, la solicitarea medicului
legist, cu excep ia medicului care a tratat persoana decedat .
    (6) Cu ocazia efectu rii autopsiei medico-legale pot fi utilizate orice metode
legale pentru stabilirea identit ii, inclusiv prelevarea de probe biologice în
vederea stabilirii profilului genetic judiciar.
    (7) Organul de urm rire penal  trebuie s  încuno tin eze un membru de
familie despre data autopsiei i despre dreptul de a desemna un expert
independent autorizat care s  asiste la efectuarea autopsiei.
    (8) Medicul legist care a efectuat autopsia întocme te un raport de expertiz ,
care cuprinde constat rile i concluziile sale cu privire la:
    a) identitatea persoanei decedate sau elemente de identificare, dac  identitatea
nu este cunoscut ;
    b) felul mor ii;
    c) cauza medical  a mor ii;
    d) existen a leziunilor traumatice, mecanismul de producere a acestora, natura
agentului vulnerant i leg tura de cauzalitate dintre leziunile traumatice i deces;
    e) rezultatele investiga iilor de laborator efectuate pe probele biologice
prelevate de la cadavru i substan ele suspecte descoperite;



    f) urmele biologice g site pe corpul persoanei decedate;
    g) data probabil  a mor ii;
    h) orice alte elemente care pot contribui la l murirea împrejur rilor producerii
mor ii.
    ART. 186
    Exhumarea
    (1) Exhumarea poate fi dispus  de c tre procuror sau de c tre instan a de
judecat  în vederea stabilirii felului i cauzei mor ii, a identific rii cadavrului
sau pentru stabilirea oric ror elemente necesare solu ion rii cauzei.
    (2) Exhumarea se face în prezen a organului de urm rire penal .
    (3) Dispozi iile art. 185 alin. (4) - (8) se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 187
    Autopsia medico-legal  a fetusului sau a nou-n scutului
    (1) Autopsia medico-legal  a unui fetus se dispune pentru a se stabili vârsta
intrauterin , capacitatea de supravie uire extrauterin , felul i cauza mor ii,
precum i pentru stabilirea filia iei, când este cazul.
    (2) Autopsia medico-legal  a unui nou-n scut se dispune pentru a se stabili
dac  copilul a fost n scut viu, viabilitatea, durata supravie uirii extrauterine,
felul i cauza medical  a mor ii, data mor ii, dac  i s-au acordat îngrijiri
medicale dup  na tere, precum i pentru stabilirea filia iei, când este cazul.
    ART. 188
    Expertiza toxicologic
    (1) În cazul în care exist  o suspiciune cu privire la intoxica ia unei persoane,
se dispune efectuarea unei expertize toxicologice.
    (2) Produsele considerate suspecte c  ar fi determinat intoxica ia sunt trimise
pentru confirmare institu iei medico-legale sau unei alte institu ii specializate.
    (3) Concluziile expertizei toxicologice cuprind constat ri de specialitate cu
privire la tipul substan ei toxice, cantitatea, calea de administrare, precum i
consecin ele posibile ale substan ei descoperite, cât i alte elemente care s  ajute
la stabilirea adev rului.
    ART. 189
    Examinarea medico-legal  a persoanei
    (1) Examinarea medico-legal  a persoanei în vederea constat rii urmelor i a
consecin elor unei infrac iuni se efectueaz  conform legii speciale.
    (2) Medicul legist care a efectuat examinarea medico-legal  întocme te un
certificat medico-legal sau, dup  caz, un raport de expertiz .
    (3) Constatarea leziunilor traumatice este efectuat , de regul , printr-o
examinare fizic  a persoanei v mate. În cazul în care nu este posibil  sau
necesar  examinarea fizic , expertiza este efectuat  în baza documenta iei
medicale puse la dispozi ia expertului.
    (4) Raportul de expertiz  sau certificatul medico-legal trebuie s  cuprind :
descrierea leziunilor traumatice, precum i opinia expertului cu privire la natura



i gravitatea leziunilor, mecanismul i data producerii acestora, urm rile pe care
acestea le-au produs.
    ART. 190
    Examinarea fizic
    (1) Examinarea fizic  a unei persoane presupune examinarea extern i
intern  a corpului acesteia, precum i prelevarea de mostre biologice. Organul
de urm rire penal  trebuie s  solicite, în prealabil, consim mântul scris al
persoanei care urmeaz  a fi examinat . În cazul persoanelor lipsite de capacitate
de exerci iu, consim mântul la examinarea fizic  este solicitat reprezentantului
legal, iar în cazul celor cu capacitate restrâns  de exerci iu, consim mântul scris
al acestora trebuie exprimat în prezen a ocrotitorilor legali.
    (2) În lipsa consim mântului scris al persoanei care urmeaz  a fi examinat ,
al reprezentantului legal ori a încuviin rii din partea ocrotitorului legal,
judec torul de drepturi i libert i dispune, prin încheiere, la cererea motivat  a
procurorului, examinarea fizic  a persoanei, dac  aceast  m sur  este necesar
pentru stabilirea unor fapte sau împrejur ri care s  asigure buna desf urare a
urm ririi penale ori pentru a se determina dac  o anumit  urm  sau consecin  a
infrac iunii poate fi g sit  pe corpul sau în interiorul corpului acesteia.
    (3) Cererea organului de urm rire penal  trebuie s  cuprind : numele
persoanei a c rei examinare fizic  este cerut , motivarea îndeplinirii condi iilor
prev zute la alin. (2), modalitatea în care examinarea fizic  urmeaz  a fi
efectuat , infrac iunea de care este acuzat suspectul sau inculpatul.
    (4) Judec torul de drepturi i libert i solu ioneaz  cererea de efectuare a
examin rii fizice în camera de consiliu, prin încheiere ce nu este supus  niciunei

i de atac.
    (5) În cazul în care persoana examinat  î i exprim  în scris consim mântul
sau în cazul în care exist  un risc iminent ca probele s  fie alterate sau distruse
în lipsa efectu rii examin rii fizice de îndat i înainte de ob inerea autoriz rii
judec torului, organul de urm rire penal  poate dispune, prin ordonan ,
efectuarea examin rii fizice. Ordonan a organului de urm rire penal , precum i
procesul-verbal în care sunt consemnate activit ile desf urate cu ocazia
examin rii fizice sunt înaintate de îndat  judec torului de drepturi i libert i. În
cazul în care judec torul constat  c  au fost respectate condi iile prev zute la
alin. (2), dispune, prin încheiere motivat , validarea examin rii fizice efectuate
de organele de urm rire penal . Înc lcarea de c tre organele de urm rire penal
a condi iilor prev zute la alin. (2) atrage excluderea probelor ob inute prin
examinarea fizic .
    (6) Validarea examin rii fizice efectuate de organele de urm rire penal  se
efectueaz  potrivit alin. (4).
    (7) Examinarea fizic  intern  a corpului unei persoane sau prelevarea de
mostre biologice trebuie efectuat  de un medic, asistent medical sau de o
persoan  cu preg tire medical  de specialitate, cu respectarea vie ii private i a
demnit ii umane.



    (8) În cazul conducerii unui vehicul de c tre o persoan  aflat  sub influen a
uturilor alcoolice sau a altor substan e, prelevarea de mostre biologice se

efectueaz  din dispozi ia organelor de constatare i cu consim mântul celui
supus examin rii, de c tre un medic, asistent medical sau de o persoan  cu
preg tire medical  de specialitate, în cel mai scurt timp, într-o institu ie
medical , în condi iile stabilite de legile speciale.
    (9) Activit ile efectuate cu ocazia examin rii fizice sunt consemnate de
organele de urm rire penal  într-un proces-verbal ce trebuie s  cuprind : numele
i prenumele organului de urm rire penal  care îl încheie, ordonan a sau

încheierea prin care s-a dispus m sura, locul unde a fost încheiat, data, ora la
care a început i ora la care s-a terminat activitatea, numele i prenumele
persoanei examinate, natura examin rii fizice, descrierea activit ilor
desf urate, lista mostrelor prelevate în urma examin rii fizice.
    (10) Rezultatele ob inute din analiza probelor biologice pot fi utilizate în
procesul penal în cadrul c ruia au fost prelevate sau în alt proces penal aflat în
curs de desf urare.
    (11) Probele biologice care nu au fost consumate cu ocazia analizelor
efectuate sunt conservate i p strate în institu ia unde au fost prelucrate, pe o
perioad  de cel pu in 10 ani de la epuizarea c ilor ordinare de atac ale hot rârii
judec tore ti.
    ART. 191
    Expertiza genetic  judiciar
    (1) Expertiza genetic  judiciar  se poate dispune, cu aprobarea judec torului
de drepturi i libert i, de c tre organul de urm rire penal , prin ordonan , în
cursul urm ririi penale, sau de instan , prin încheiere, în cursul judec ii, cu
privire la probele biologice recoltate de la persoane sau orice alte probe ce au
fost g site ori ridicate.
    (2) Expertiza genetic  judiciar  se efectueaz  în cadrul institu iilor medico-
legale, al unei institu ii ori unui laborator de specialitate sau al oric rei alte
institu ii de specialitate certificate i acreditate în acest tip de analize.
    (3) Materialul biologic prelevat cu ocazia examin rii corporale poate fi folosit
numai la identificarea profilului genetic judiciar.
    (4) Profilul genetic judiciar ob inut în condi iile alin. (3) poate fi folosit i în
cadrul altui proces penal în curs de desf urare în care persoana de la care au
fost prelevate are calitatea de suspect sau inculpat.
    (5) Datele ob inute ca urmare a expertizei genetice judiciare constituie date
personale i sunt protejate conform legii.

    CAPITOLUL VIII
    Cercetarea locului faptei i reconstituirea

    ART. 192
    Cercetarea locului faptei



    (1) Cercetarea locului faptei se dispune de c tre organul de urm rire penal ,
iar în cursul judec ii de c tre instan a de judecat , atunci când este necesar
constatarea direct  în scopul determin rii sau clarific rii unor împrejur ri de fapt
ce prezint  importan  pentru stabilirea adev rului, precum i ori de câte ori
exist  suspiciuni cu privire la decesul unei persoane.
    (2) Organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  poate interzice
persoanelor care se afl  ori care vin la locul unde se efectueaz  cercetarea s
comunice între ele sau cu alte persoane.
    ART. 193
    Reconstituirea
    (1) Organul de urm rire penal  sau instan a de judecat , dac  g se te necesar
pentru verificarea i precizarea unor date sau probe administrate ori pentru a
stabili împrejur ri de fapt ce prezint  importan  pentru solu ionarea cauzei,
poate s  procedeze la reconstituirea, în întregime sau în parte, a modului i a
condi iilor în care s-a comis fapta.
    (2) Organele judiciare procedeaz  la reconstituirea activit ilor sau a
situa iilor, având în vedere împrejur rile în care fapta a avut loc, pe baza
probelor administrate. În cazul în care declara iile martorilor sau ale p ilor cu
privire la activit ile sau situa iile ce trebuie reconstituite sunt diferite,
reconstituirea trebuie efectuat  separat pentru fiecare variant  a desf ur rii
faptei descrise de ace tia.
    (3) Atunci când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuz  s  participe la
reconstituire, aceasta se efectueaz  cu participarea altei persoane.
    (4) Reconstituirea trebuie s  fie efectuat  astfel încât s  nu fie înc lcat  legea
sau ordinea public , s  nu fie adus  atingere moralei publice i s  nu fie pus  în
pericol via a sau s tatea persoanelor.
    ART. 194
    Cercetarea locului faptei sau reconstituirea
    Organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  poate dispune prezen a
medicului legist sau a oric ror persoane a c ror prezen  o consider  necesar .
    ART. 195
    Procesul-verbal de cercetare a locului faptei sau de reconstituire
    (1) Despre efectuarea cercet rii locului faptei sau a reconstituirii se încheie un
proces-verbal, care trebuie s  cuprind , pe lâng  men iunile prev zute la art.
199, urm toarele:
    a) indicarea ordonan ei sau a încheierii prin care s-a dispus m sura;
    b) numele, prenumele persoanelor prezente i calitatea în care acestea
particip ;
    c) numele i prenumele suspectului sau inculpatului, dac  este cazul;
    d) descrierea am nun it  a situa iei locului, a urmelor g site, a obiectelor
examinate i a celor ridicate, a pozi iei i st rii celorlalte mijloace materiale de
prob , astfel încât acestea s  fie redate cu precizie i pe cât posibil cu



dimensiunile respective. În cazul reconstituirii se consemneaz  am nun it i
desf urarea reconstituirii.
    (2) În toate cazurile se pot face schi e, desene sau fotografii ori alte asemenea
lucr ri, care se anexeaz  la procesul-verbal.
    (3) Activitatea desf urat i constat rile expertului se consemneaz  în
procesul-verbal.
    (4) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagin i la sfâr it de c tre cel
care îl încheie i de c tre persoanele care au participat la cercetare sau
reconstituire. Dac  vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuz  s  semneze
procesul-verbal, se face men iune despre aceasta, precum i despre motivele
imposibilit ii sau refuzului de a semna.

    CAPITOLUL IX
    Fotografierea i luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor
persoane

    ART. 196
    Fotografierea i luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor
persoane
    (1) Organele de urm rire penal  pot dispune fotografierea i luarea
amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane cu privire la care
exist  o suspiciune c  au leg tur  cu fapta comis  sau c  au fost prezente la
locul faptei, chiar i în lipsa consim mântului acestora.
    (2) Organul de urm rire penal  poate autoriza s  se dea publicit ii fotografia
unei persoane, când aceast  m sur  este necesar  pentru stabilirea identit ii
persoanei sau în alte cazuri în care publicarea fotografiei prezint  importan
pentru buna desf urare a urm ririi penale.
    (3) Dac  este necesar  identificarea amprentelor ce au fost g site pe anumite
obiecte sau a persoanelor care pot fi puse în leg tur  cu fapta ori locul comiterii
faptei, organele de urm rire penal  pot dispune luarea amprentelor persoanelor
care se presupune c  au intrat în contact cu acele obiecte, respectiv fotografierea
acelora despre care se presupune c  au avut leg tur  cu fapta comis  sau au fost
prezente la locul faptei.

    CAPITOLUL X
    Mijloace materiale de prob

    ART. 197
    Obiectele ca mijloace de prob
    (1) Obiectele care con in sau poart  o urm  a faptei s vâr ite, precum i orice
alte obiecte care pot servi la aflarea adev rului sunt mijloace materiale de prob .



    (2) Sunt corpuri delicte mijloacele materiale de prob  care au fost folosite sau
au fost destinate s  serveasc  la s vâr irea unei infrac iuni, precum i obiectele
care sunt produsul infrac iunii.

    CAPITOLUL XI
    Înscrisurile

    ART. 198
    Mijloacele de prob  scrise
    (1) Înscrisurile pot servi ca mijloace de prob , dac  din con inutul lor rezult
fapte sau împrejur ri de natur  s  contribuie la aflarea adev rului.
    (2) Procesul-verbal ce cuprinde constat rile personale ale organului de
urm rire penal  sau ale instan ei de judecat  este mijloc de prob .
    ART. 199
    Cuprinsul i forma procesului-verbal
    (1) Procesul-verbal cuprinde:
    a) numele, prenumele i calitatea celui care îl încheie;
    b) locul unde este încheiat;
    c) data la care s-a încheiat procesul-verbal;
    d) data i ora la care a început i s-a sfâr it activitatea consemnat  în procesul-
verbal;
    e) numele, prenumele, codul numeric personal i adresa persoanelor ce au fost
prezente la întocmirea procesului-verbal, cu men ionarea calit ii acestora;
    f) descrierea am nun it  a celor constatate, precum i a m surilor luate;
    g) numele, prenumele, codul numeric personal i adresa persoanelor la care se
refer  procesul-verbal, obiec iile i explica iile acestora;
    h) men iunile prev zute de lege pentru cazurile speciale.
    (2) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagin i la sfâr it de cel care îl
încheie, precum i de persoanele ar tate la lit. e) i g). Dac  vreuna dintre aceste
persoane nu poate sau refuz  s  semneze, se face men iune despre aceasta,
precum i despre motivele imposibilit ii ori refuzului de a semna.
    ART. 200
    Comisia rogatorie
    (1) Când un organ de urm rire penal  sau instan a de judecat  nu are
posibilitatea s  asculte un martor, s  fac  o cercetare la fa a locului, s  procedeze
la ridicarea unor obiecte sau s  efectueze orice alt act procedural, se poate adresa
unui alt organ de urm rire penal  ori unei alte instan e, care are posibilitatea s
le efectueze.
    (2) Punerea în mi care a ac iunii penale, luarea m surilor preventive,
încuviin area de probatorii, precum i dispunerea celorlalte acte procesuale sau

suri procesuale nu pot forma obiectul comisiei rogatorii.
    (3) Comisia rogatorie se poate adresa numai unui organ sau unei instan e
egale în grad.



    (4) Ordonan a sau încheierea prin care s-a dispus comisia rogatorie trebuie s
con in  toate l muririle referitoare la îndeplinirea actului care face obiectul
acesteia, iar în cazul când urmeaz  s  fie ascultat  o persoan , se vor ar ta i
întreb rile ce trebuie s  i se pun .
    (5) Organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  care efectueaz
comisia rogatorie poate pune i alte întreb ri, dac  necesitatea acestora rezult  în
cursul ascult rii.
    (6) Când comisia rogatorie s-a dispus de instan a de judecat , p ile pot
formula în fa a acesteia întreb ri, care vor fi transmise instan ei ce urmeaz  a
efectua comisia rogatorie.
    (7) Totodat , oricare dintre p i poate cere s  fie citat  la efectuarea comisiei
rogatorii.
    (8) Când inculpatul este arestat, instan a care urmeaz  a efectua comisia
rogatorie dispune desemnarea unui avocat din oficiu, care îl va reprezenta, în
absen a avocatului ales.
    ART. 201
    Delegarea
    (1) Organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  poate dispune, în
condi iile ar tate la art. 200 alin. (1) i (2), efectuarea unui act de procedur i
prin delegare. Delegarea poate fi dat  numai unui organ sau unei instan e de
judecat  ierarhic inferioare.
    (2) Dispozi iile privitoare la comisia rogatorie se aplic  în mod corespunz tor
i în caz de delegare.

    TITLUL V
    M surile preventive i alte m suri procesuale

    CAPITOLUL I
    M surile preventive

    SEC IUNEA 1
    Dispozi ii generale

    ART. 202
    Scopul, condi iile generale de aplicare i categoriile m surilor preventive
    (1) M surile preventive pot fi dispuse dac  exist  probe sau indicii temeinice
din care rezult  suspiciunea rezonabil  c  o persoan  a s vâr it o infrac iune i
dac  sunt necesare în scopul asigur rii bunei desf ur ri a procesului penal, al
împiedic rii sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urm rirea penal  sau
de la judecat  ori al prevenirii s vâr irii unei alte infrac iuni.
    (2) Nicio m sur  preventiv  nu poate fi dispus , confirmat , prelungit  sau
men inut  dac  exist  o cauz  care împiedic  punerea în mi care sau exercitarea
ac iunii penale.



    (3) Orice m sur  preventiv  trebuie s  fie propor ional  cu gravitatea
acuza iei aduse persoanei fa  de care este luat i necesar  pentru realizarea
scopului urm rit prin dispunerea acesteia.
    (4) M surile preventive sunt:
    a) re inerea;
    b) controlul judiciar;
    c) controlul judiciar pe cau iune;
    d) arestul la domiciliu;
    e) arestarea preventiv .
    ART. 203
    Organul judiciar competent i actul prin care se dispune asupra m surilor
preventive
    (1) M sura preventiv  prev zut  la 202 alin. (4) lit. a) poate fi luat  fa  de
suspect sau inculpat de c tre organul de cercetare penal  sau de c tre procuror,
numai în cursul urm ririi penale.
    (2) M surile preventive prev zute la art. 202 alin. (4) lit. b) i c) pot fi luate
fa  de inculpat, în cursul urm ririi penale, de c tre procuror, în procedura de
camer  preliminar , de c tre judec torul de camer  preliminar , iar în cursul
judec ii, de c tre instan a de judecat .
    (3) M surile preventive prev zute la art. 202 alin. (4) lit. d) i e) pot fi luate
fa  de inculpat, în cursul urm ririi penale, de c tre judec torul de drepturi i
libert i, în procedura de camer  preliminar , de c tre judec torul de camer
preliminar , iar în cursul judec ii, de c tre instan a de judecat .
    (4) Organul de cercetare penal i procurorul dispun asupra m surilor
preventive prin ordonan  motivat .
    (5) În cursul urm ririi penale i al procedurii de camer  preliminar ,
judec torul de drepturi i libert i sau, dup  caz, judec torul de camer
preliminar  se pronun  asupra cererilor, propunerilor, plângerilor i
contesta iilor privitoare la m surile preventive în camera de consiliu, prin
încheiere motivat .
    (6) În cursul judec ii, instan a de judecat  se pronun  asupra m surilor
preventive prin încheiere motivat .
    (7) Încheierile pronun ate de judec torul de drepturi i libert i, de judec torul
de camer  preliminar  sau de instan a de judecat  se comunic  inculpatului i
procurorului care au lipsit de la pronun are.
    ART. 204
    Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra m surilor
preventive în cursul urm ririi penale
    (1) Împotriva încheierilor prin care judec torul de drepturi i libert i dispune
asupra m surilor preventive inculpatul i procurorul pot formula contesta ie, în
termen de 48 de ore de la pronun are sau, dup  caz, de la comunicare.
Contesta ia se depune la judec torul de drepturi i libert i care a pronun at



încheierea atacat i se înainteaz , împreun  cu dosarul cauzei, în termen de 48
de ore de la înregistrare.
    (2) Încheierile prin care judec torul de drepturi i libert i de la Înalta Curte
de Casa ie i Justi ie dispune asupra m surilor preventive pot fi contestate la
judec torul de drepturi i libert i de la Înalta Curte de Casa ie i Justi ie.
    (3) Contesta ia formulat  împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau
prelungirea unei m suri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a
acesteia nu este suspensiv  de executare.
    (4) Contesta ia formulat  de inculpat se solu ioneaz  în termen de 5 zile de la
înregistrare.
    (5) Contesta ia formulat  de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus
respingerea propunerii de prelungire a arest rii preventive, revocarea unei

suri preventive sau înlocuirea unei m suri preventive cu o alt  m sur
preventiv  se solu ioneaz  înainte de expirarea duratei m surii preventive
dispuse anterior.
    (6) În vederea solu ion rii contesta iei, judec torul de drepturi i libert i de la
instan a ierarhic superioar  îl citeaz  pe inculpat.
    (7) Solu ionarea contesta iei se face în prezen a inculpatului, în afar  de cazul
când acesta lipse te nejustificat, este disp rut, se sustrage ori din cauza st rii

ii, din cauz  de for  major  sau stare de necesitate nu poate fi adus în
fa a judec torului.
    (8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asisten ei juridice pentru
inculpat de c tre un avocat, ales sau numit din oficiu.
    (9) Participarea procurorului este obligatorie.
    (10) În cazul admiterii contesta iei formulate de procuror i dispunerii
arest rii preventive a inculpatului, dispozi iile art. 226 se aplic  în mod
corespunz tor. În cazul admiterii contesta iei formulate de procuror i dispunerii
prelungirii arest rii preventive a inculpatului, dispozi iile art. 236 alin. (1) i (2)
se aplic  în mod corespunz tor.
    (11) Dac  sunt întrunite condi iile prev zute de lege, judec torul de drepturi i
libert i de la instan a ierarhic superioar  poate dispune luarea uneia dintre

surile preventive prev zute la art. 202 alin. (4) lit. b) - d) sau majorarea
cuantumului cau iunii.
    (12) În cazul admiterii contesta iei formulate de inculpat împotriva încheierii
prin care s-a dispus luarea sau prelungirea m surii arest rii preventive,
judec torul de drepturi i libert i de la instan a ierarhic superioar  dispune, în
condi iile prev zute de lege, respingerea propunerii de luare sau de prelungire a

surii preventive ori, dup  caz, înlocuirea acesteia cu o alt  m sur  preventiv
mai u oar i, dup  caz, punerea de îndat  în libertate a inculpatului, dac  nu
este arestat în alt  cauz .
    (13) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la
solu ionarea contesta iei.



    (14) Dac  încheierea judec torului de drepturi i libert i de la prima instan
nu este atacat  cu contesta ie, acesta restituie dosarul procurorului în termen de
48 de ore de la expirarea termenului de contesta ie.
    ART. 205
    Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra m surilor
preventive în procedura camerei preliminare
    (1) Împotriva încheierilor prin care judec torul de camer  preliminar  dispune
asupra m surilor preventive inculpatul i procurorul pot formula contesta ie, în
termen de 48 de ore de la pronun are sau, dup  caz, de la comunicare.
Contesta ia se depune la judec torul de camer  preliminar  care a pronun at
încheierea atacat i se înainteaz , împreun  cu dosarul cauzei, judec torului de
camer  preliminar  de la instan a ierarhic superioar , în termen de 48 de ore de
la înregistrare.
    (2) Încheierile prin care judec torul de camer  preliminar  de la Înalta Curte
de Casa ie i Justi ie dispune asupra m surilor preventive pot fi contestate la
completul competent de la Înalta Curte de Casa ie i Justi ie.
    (3) Contesta ia formulat  împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau
men inerea unei m suri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a
acesteia nu este suspensiv  de executare.
    (4) Contesta ia formulat  de inculpat se solu ioneaz  în termen de 5 zile de la
înregistrare.
    (5) Contesta ia formulat  de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus
revocarea unei m suri preventive sau înlocuirea unei m suri preventive cu o alt

sur  preventiv  se solu ioneaz  înainte de expirarea duratei m surii
preventive dispuse anterior.
    (6) În vederea solu ion rii contesta iei, judec torul de camer  preliminar  de
la instan a ierarhic superioar  îl citeaz  pe inculpat.
    (7) Solu ionarea contesta iei se face în prezen a inculpatului, în afar  de cazul
când acesta lipse te nejustificat, este disp rut, se sustrage ori din cauza st rii

ii, din cauz  de for  major  sau stare de necesitate nu poate fi adus în
fa a judec torului.
    (8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asisten ei juridice pentru
inculpat de c tre un avocat, ales sau numit din oficiu.
    (9) Participarea procurorului este obligatorie.
    (10) Dac  sunt întrunite condi iile prev zute de lege, judec torul de camer
preliminar  de la instan a ierarhic superioar  poate dispune luarea uneia dintre

surile preventive prev zute la art. 202 alin. (4) lit. b) - d) sau majorarea
cuantumului cau iunii.
    ART. 206
    Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra m surilor
preventive în cursul judec ii
    (1) Împotriva încheierilor prin care instan a dispune asupra m surilor
preventive inculpatul i procurorul pot formula contesta ie, în termen de 48 de



ore de la pronun are sau, dup  caz, de la comunicare. Contesta ia se depune la
instan a care a pronun at încheierea atacat i se înainteaz , împreun  cu dosarul
cauzei, instan ei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
    (2) Încheierile prin care Înalta Curte de Casa ie i Justi ie dispune asupra

surilor preventive pot fi contestate la completul competent de la Înalta Curte
de Casa ie i Justi ie.
    (3) Contesta ia se solu ioneaz  în edin  public , cu participarea procurorului
i cu citarea inculpatului.

    (4) Contesta ia formulat  împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau
men inerea unei m suri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a
acesteia nu este suspensiv  de executare.
    (5) Contesta ia formulat  de inculpat se solu ioneaz  în termen de 5 zile de la
înregistrare.
    (6) Contesta ia formulat  de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus
revocarea unei m suri preventive sau înlocuirea unei m suri preventive cu o alt

sur  preventiv  se solu ioneaz  înainte de expirarea duratei m surii
preventive dispuse anterior.
    (7) Dac  sunt întrunite condi iile prev zute de lege, instan a ierarhic
superioar  poate dispune luarea uneia dintre m surile preventive prev zute la
art. 202 alin. (4) lit. b) - d) sau majorarea cuantumului cau iunii.
    ART. 207
    Verificarea m surilor preventive în procedura de camer  preliminar
    (1) Când procurorul dispune trimiterea în judecat  a inculpatului fa  de care
s-a dispus o m sur  preventiv , rechizitoriul, împreun  cu dosarul cauzei, se
înainteaz  judec torului de camer  preliminar  de la instan a competent , cu cel
pu in 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
    (2) În termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judec torul de camer
preliminar  verific  din oficiu legalitatea i temeinicia m surii preventive,
înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
    (3) Dispozi iile art. 235 alin. (4) - (6) se aplic  în mod corespunz tor.
    (4) Când constat  c  temeiurile care au determinat luarea m surii se men in
sau exist  temeiuri noi care justific  o m sur  preventiv , judec torul de camer
preliminar  dispune prin încheiere men inerea m surii preventive fa  de
inculpat.
    (5) Când constat  c  au încetat temeiurile care au determinat luarea sau
prelungirea m surii arest rii preventive i nu exist  temeiuri noi care s  o
justifice ori în cazul în care au ap rut împrejur ri noi din care rezult
nelegalitatea m surii preventive, judec torul de camer  preliminar  dispune prin
încheiere revocarea acesteia i punerea în libertate a inculpatului, dac  nu este
arestat în alt  cauz .
    (6) În tot cursul procedurii de camer  preliminar , judec torul de camer
preliminar , din oficiu, verific  periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dac
subzist  temeiurile care au determinat luarea m surii arest rii preventive i a



surii arestului la domiciliu. Dispozi iile alin. (2) - (5) se aplic  în mod
corespunz tor.
    ART. 208
    Verificarea m surilor preventive în cursul judec ii
    (1) Judec torul de camer  preliminar  înainteaz  dosarul instan ei de judecat
cu cel pu in 5 zile înainte de expirarea m surii preventive.
    (2) Instan a de judecat  verific  din oficiu dac  subzist  temeiurile care au
determinat luarea, prelungirea sau men inerea m surii preventive, înainte de
expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
    (3) Dispozi iile art. 207 alin. (3) - (5) se aplic  în mod corespunz tor.
    (4) În tot cursul judec ii, instan a, din oficiu, prin încheiere, verific  periodic,
dar nu mai târziu de 60 de zile, dac  subzist  temeiurile care au determinat
men inerea m surii arest rii preventive i a m surii arestului la domiciliu
dispuse fa  de inculpat.

    SEC IUNEA a 2-a
    Re inerea

    ART. 209
    Re inerea
    (1) Organul de cercetare penal  sau procurorul poate dispune re inerea, dac
sunt îndeplinite condi iile prev zute la art. 202.
    (2) Persoanei re inute i se aduc la cuno tin , de îndat , în limba pe care o
în elege, infrac iunea de care este suspectat i motivele re inerii.
    (3) Re inerea se poate dispune pentru cel mult 24 de ore. În durata re inerii nu
se include timpul strict necesar conducerii suspectului sau inculpatului la sediul
organului judiciar, conform legii.
    (4) Dac  suspectul sau inculpatul a fost adus în fa a organului de cercetare
penal i procurorului pentru a fi audiat, în baza unui mandat de aducere legal
emis, în termenul prev zut la alin. (3) nu se include perioada cât inculpatul s-a
aflat sub puterea acelui mandat.
    (5) M sura re inerii poate fi luat  numai dup  audierea suspectului sau
inculpatului, în prezen a avocatului ales ori numit din oficiu.
    (6) Înainte de audiere, organul de cercetare penal  ori procurorul este obligat

 aduc  la cuno tin a suspectului sau inculpatului c  are dreptul de a fi asistat
de un avocat ales ori numit din oficiu i dreptul de a nu face nicio declara ie, cu
excep ia furniz rii de informa ii referitoare la identitatea sa, atr gându-i aten ia

 ceea ce declar  poate fi folosit împotriva sa.
    (7) Suspectul sau inculpatul re inut are dreptul de a- i încuno tin a personal
avocatul ales sau de a solicita organului de cercetare penal  ori procurorului s  îl
încuno tin eze pe acesta. Modul de realizare a încuno tin rii se consemneaz
într-un proces-verbal. Persoanei re inute nu i se poate refuza exercitarea



dreptului de a face personal încuno tin area decât pentru motive temeinice, care
vor fi consemnate în procesul-verbal.
    (8) Avocatul ales are obliga ia de a se prezenta la sediul organului judiciar în
termen de cel mult dou  ore de la încuno tin are. În caz de neprezentare a
avocatului ales, organul de cercetare penal  sau procurorul nume te un avocat
din oficiu.
    (9) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul de a comunica direct cu
acesta, în condi ii care s  asigure confiden ialitatea.
    (10) Re inerea se dispune de organul de cercetare penal  sau de procuror prin
ordonan , care va cuprinde motivele care au determinat luarea m surii, ziua i
ora la care re inerea începe, precum i ziua i ora la care re inerea se sfâr te.
    (11) Suspectului sau inculpatului re inut i se înmâneaz  un exemplar al
ordonan ei prev zute la alin. (10).
    (12) Pe perioada re inerii suspectului sau inculpatului, organul de cercetare
penal  sau procurorul care a dispus m sura are dreptul de a proceda la
fotografierea i luarea amprentelor acestuia.
    (13) Dac  re inerea a fost dispus  de organul de cercetare penal , acesta are
obliga ia de a-l informa pe procuror cu privire la luarea m surii preventive, de
îndat i prin orice mijloace.
    (14) Împotriva ordonan ei organului de cercetare penal  prin care s-a luat

sura re inerii suspectul sau inculpatul poate face plângere la procurorul care
supravegheaz  urm rirea penal , înainte de expirarea duratei acesteia.
Procurorul se pronun  de îndat , prin ordonan . În cazul când constat  c  au
fost înc lcate dispozi iile legale care reglementeaz  condi iile de luare a m surii
re inerii, procurorul dispune revocarea ei i punerea de îndat  în libertate a celui
re inut.
    (15) Împotriva ordonan ei procurorului prin care s-a luat m sura re inerii
suspectul sau inculpatul poate face plângere, înainte de expirarea duratei
acesteia, la prim-procurorul parchetului sau, dup  caz, la procurorul ierarhic
superior. Prim-procurorul sau procurorul ierarhic superior se pronun  de îndat ,
prin ordonan . În cazul când constat  c  au fost înc lcate dispozi iile legale care
reglementeaz  condi iile de luare a m surii re inerii, prim-procurorul sau
procurorul ierarhic superior dispune revocarea ei i punerea de îndat  în libertate
a inculpatului.
    (16) Procurorul sesizeaz  judec torul de drepturi i libert i de la instan a
competent , în vederea lu rii m surii arest rii preventive fa  de inculpatul
re inut, cu cel pu in 6 ore înainte de expirarea duratei re inerii acestuia.
    ART. 210
    Încuno tin area despre re inere
    (1) Imediat dup  re inere, persoana re inut  are dreptul de a încuno tin a
personal sau de a solicita organului judiciar care a dispus m sura s
încuno tin eze un membru al familiei sale ori o alt  persoan  desemnat  de
aceasta despre luarea m surii re inerii i despre locul unde este re inut .



    (2) Dac  persoana re inut  nu este cet ean român, aceasta are i dreptul de a
încuno tin a sau de a solicita încuno tin area misiunii diplomatice ori oficiului
consular al statului al c rui cet ean este sau, dup  caz, a unei organiza ii
interna ionale umanitare, dac  nu dore te s  beneficieze de asisten a autorit ilor
din ara sa de origine, ori a reprezentan ei organiza iei interna ionale
competente, dac  este refugiat sau, din orice alt motiv, se afl  sub protec ia unei
astfel de organiza ii.
    (3) Dispozi iile alin. (1) i (2) se aplic  în mod corespunz tor i în cazul
schimb rii ulterioare a locului de re inere.
    (4) Organul judiciar care a dispus m sura re inerii are obliga ia de a aduce la
cuno tin a celui re inut, în scris i în limba pe care o în elege, dispozi iile alin.
(1) - (3) i de a consemna într-un proces-verbal modul în care s-a realizat
încuno tin area.
    (5) Persoanei re inute nu i se poate refuza exercitarea dreptului de a face
personal încuno tin area decât pentru motive temeinice, care vor fi consemnate
în procesul-verbal.
    (6) În mod excep ional, pentru motive temeinice ce vor fi prev zute în
procesul-verbal întocmit potrivit alin. (4), încuno tin area poate fi întârziat  cel
mult 4 ore, dac  aceast  întârziere este determinat  de nevoile excep ionale ale
urm ririi penale în cauza respectiv , ce vor fi prev zute în procesul-verbal
întocmit potrivit alin. (4).

    SEC IUNEA a 3-a
    Controlul judiciar

    ART. 211
    Condi ii generale
    (1) În cursul urm ririi penale, procurorul poate dispune luarea m surii
controlului judiciar fa  de inculpat, dac  aceast  m sur  preventiv  este
necesar  pentru realizarea scopului prev zut la art. 202 alin. (1).
    (2) Judec torul de camer  preliminar , în procedura de camer  preliminar ,
sau instan a de judecat , în cursul judec ii, poate dispune luarea m surii
controlului judiciar fa  de inculpat, dac  sunt îndeplinite condi iile prev zute la
alin. (1).
    ART. 212
    Luarea m surii controlului judiciar de c tre procuror
    (1) În mod excep ional, inând seama de nevoile urgente ale urm ririi penale,
procurorul poate dispune în mod provizoriu, prin ordonan , luarea m surii
controlului judiciar fa  de inculpat, pentru cel mult 5 zile.
    (2) Cu cel pu in 3 zile înainte de expirarea termenului prev zut la alin. (1),
procurorul sesizeaz  judec torul de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar
reveni competen a s  judece cauza în prim  instan  sau de la instan a
corespunz toare în grad acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  locul unde s-a



constatat s vâr irea infrac iunii ori sediul parchetului din care face parte
procurorul, în vederea confirm rii m surii dispuse, înaintând judec torului de
drepturi i libert i dosarul cauzei.
    (3) Judec torul de drepturi i libert i sesizat conform alin. (2) fixeaz  termen
de solu ionare în camera de consiliu i dispune citarea inculpatului.
    (4) Neprezentarea inculpatului nu împiedic  judec torul de drepturi i libert i

 dispun  asupra m surii luate de procuror.
    (5) Judec torul de drepturi i libert i îl ascult  pe inculpat atunci când acesta
este prezent.
    (6) Asisten a juridic  a inculpatului i participarea procurorului sunt
obligatorii.
    (7) Judec torul de drepturi i libert i dispune, prin încheiere, mai înainte de
expirarea termenului prev zut la alin. (1), asupra legalit ii i temeiniciei
ordonan ei procurorului.
    (8) Judec torul de drepturi i libert i poate confirma m sura luat  de
procuror sau poate revoca m sura, dac  au fost înc lcate dispozi iile legale care
reglementeaz  condi iile de luare a acesteia.
    (9) În cazul în care m sura este confirmat , judec torul de drepturi i libert i
dispune luarea m surii controlului judiciar fa  de inculpat i poate men ine sau
modifica obliga iile impuse acestuia.
    (10) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la
pronun area încheierii.
    ART. 213
    Luarea m surii controlului judiciar de c tre judec torul de drepturi i libert i
    (1) Judec torul de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar reveni
competen a s  judece cauza în prim  instan  sau de la instan a corespunz toare
în grad acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  locul unde s-a constatat

vâr irea infrac iunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care
efectueaz  sau supravegheaz  urm rirea penal  poate dispune, la propunerea
motivat  a procurorului, luarea m surii controlului judiciar fa  de inculpat.
    (2) Procurorul înainteaz  judec torului de drepturi i libert i propunerea
prev zut  la alin. (1) împreun  cu dosarul cauzei.
    (3) Judec torul de drepturi i libert i sesizat conform alin. (1) solu ioneaz
propunerea în camera de consiliu în termen de 48 de ore de la înregistrare, cu
citarea inculpatului.
    (4) Dispozi iile art. 212 alin. (4) - (6) se aplic  în mod corespunz tor.
    (5) Judec torul de drepturi i libert i admite sau respinge propunerea
procurorului, prin încheiere motivat .
    (6) Dosarul cauzei se restituie organului de urm rire penal , în termen de 24
de ore de la expirarea termenului de formulare a contesta iei.
    (7) Judec torul de drepturi i libert i poate dispune, prin aceea i încheiere,
luarea m surii controlului judiciar, dac  sunt întrunite condi iile prev zute de



lege în cazul în care respinge propunerea de arestare preventiv , de arest la
domiciliu sau de luare a m surii controlului judiciar pe cau iune a inculpatului.
    ART. 214
    Luarea m surii controlului judiciar de c tre judec torul de camer  preliminar
sau instan a de judecat
    (1) Judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat  în fa a c reia
se afl  cauza poate dispune, prin încheiere, luarea m surii controlului judiciar
fa  de inculpat, la cererea motivat  a procurorului sau din oficiu.
    (2) Judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat  sesizat potrivit
alin. (1) dispune citarea inculpatului. Ascultarea inculpatului este obligatorie
dac  acesta se prezint  la termenul fixat.
    (3) Prezen a avocatului inculpatului i participarea procurorului sunt
obligatorii.
    ART. 215
    Con inutul controlului judiciar
    (1) Pe timpul cât se afl  sub control judiciar, inculpatul trebuie s  respecte
urm toarele obliga ii:
    a) s  se prezinte la organul de urm rire penal , la judec torul de camer
preliminar  sau la instan a de judecat  ori de câte ori este chemat;
    b) s  informeze de îndat  organul judiciar care a dispus m sura sau în fa a

ruia se afl  cauza cu privire la schimbarea locuin ei;
    c) s  se prezinte la organul de poli ie desemnat cu supravegherea sa de c tre
organul judiciar care a dispus m sura, conform programului de supraveghere
întocmit de organul de poli ie sau ori de câte ori este chemat.
    (2) Organul judiciar care a dispus m sura poate impune inculpatului ca, pe
timpul controlului judiciar, s  respecte una sau mai multe dintre urm toarele
obliga ii:
    a) s  nu dep easc  o anumit  limit  teritorial , fixat  de organul judiciar,
decât cu încuviin area prealabil  a acestuia;
    b) s  nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau s  se
deplaseze doar în locurile stabilite de acesta;
    c) s  poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
    d) s  nu se apropie de persoana v mat  sau de membrii familiei acesteia, de
al i participan i la comiterea infrac iunii, de martori ori exper i sau de alte
persoane anume desemnate de organul judiciar i s  nu comunice, direct sau
indirect, pe orice cale;
    e) s  nu exercite profesia, meseria sau s  nu desf oare activitatea în
exercitarea c reia a s vâr it fapta;
    f) s  comunice periodic informa ii relevante despre mijloacele sale de
existen ;
    g) s  se supun  unor m suri de control, îngrijire sau tratament medical, în
special în scopul dezintoxic rii;



    h) s  nu participe la manifest ri sportive sau culturale ori la alte adun ri
publice;
    i) s  nu conduc  vehicule anume stabilite de organul judiciar;
    j) s  nu de in , s  nu foloseasc i s  nu poarte arme;
    k) s  nu emit  cecuri.
    (3) În cuprinsul actului prin care se dispune luarea m surii controlului judiciar
sunt prev zute în mod expres obliga iile pe care inculpatul trebuie s  le respecte
pe durata acestuia i i se atrage aten ia c , în caz de înc lcare cu rea-credin  a
obliga iilor care îi revin, m sura controlului judiciar se poate înlocui cu m sura
arestului la domiciliu sau m sura arest rii preventive.
    (4) Supravegherea respect rii de c tre inculpat a obliga iilor care îi revin pe
durata controlului judiciar se realizeaz  de c tre institu ia, organul sau
autoritatea anume desemnate de organul judiciar care a dispus m sura, în
condi iile legii.
    (5) Dac , în cadrul obliga iei prev zute la alin. (2) lit. a), s-a impus
inculpatului interdic ia de a p si ara sau o anumit  localitate, câte o copie de
pe ordonan a procurorului ori, dup  caz, a încheierii judec torului de drepturi i
libert i, a judec torului de camer  preliminar  sau a instan ei de judecat  se
comunic , în ziua emiterii ordonan ei sau a pronun rii încheierii, inculpatului,
unit ii de poli ie în a c rei circumscrip ie locuie te i are interdic ia de a se afla
acesta, serviciului public comunitar de eviden  a persoanelor i organelor de
frontier , în vederea asigur rii respect rii de c tre inculpat a obliga iei care îi
revine. Organele în drept dispun darea inculpatului în consemn la punctele de
trecere a frontierei.
    (6) Institu ia, organul sau autoritatea prev zute la alin. (4) verific  periodic
respectarea obliga iilor de c tre inculpat, iar în cazul în care constat  înc lc ri
ale acestora, sesizeaz  de îndat  procurorul, în cursul urm ririi penale,
judec torul de camer  preliminar , în procedura de camer  preliminar , sau
instan a de judecat , în cursul judec ii.
    (7) În cazul în care pe durata m surii controlului judiciar inculpatul încalc ,
cu rea-credin , obliga iile care îi revin sau exist  suspiciunea rezonabil  c  a

vâr it cu inten ie o nou  infrac iune pentru care s-a dispus punerea în mi care
a ac iunii penale împotriva sa, judec torul de drepturi i libert i, judec torul de
camer  preliminar  sau instan a de judecat , la cererea procurorului ori din
oficiu, poate dispune înlocuirea acestei m suri cu m sura arestului la domiciliu
sau a arest rii preventive, în condi iile prev zute de lege. Dispozi iile art. 212
alin. (3) - (6) se aplic  în mod corespunz tor.
    (8) Procurorul care a luat m sura poate dispune, din oficiu sau la cererea
motivat  a inculpatului, prin ordonan , impunerea unor noi obliga ii pentru
inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse ini ial, dac  apar motive
temeinice care justific  aceasta.
    (9) Dispozi iile alin. (8) se aplic  în mod corespunz tor i în procedura de
camer  preliminar  sau în cursul judec ii, când judec torul de camer



preliminar  ori instan a de judecat  dispune, prin încheiere, la cererea motivat  a
procurorului sau a inculpatului ori din oficiu.
    (10) În cazul prev zut la alin. (8), judec torul de drepturi i libert i fixeaz
termen de solu ionare în camera de consiliu în termen de 5 zile de la
înregistrarea propunerii sau a cererii, comunicând procurorului i inculpatului
termenul fixat.
    (11) Procurorul înainteaz  dosarul cauzei judec torului de drepturi i libert i
în termen de cel mult 24 de ore de la solicitarea acestuia.
    (12) Propunerea procurorului se comunic  inculpatului, iar cererea
inculpatului se comunic  procurorului.
    (13) Judec torul de drepturi i libert i solu ioneaz  propunerea sau cererea în
lipsa inculpatului i a procurorului. Inculpatul i procurorul au dreptul de a
depune concluzii scrise, care sunt prezentate judec torului de drepturi i libert i
cu cel pu in 24 de ore înainte de expirarea termenului stabilit pentru solu ionarea
propunerii sau a cererii.
    (14) Dac , în cursul urm ririi penale, s-a impus inculpatului obliga ia
prev zut  la alin. (2) lit. a), judec torul de drepturi i libert i care a luat m sura
verific  din oficiu, prin încheiere, la fiecare 60 de zile, dac  subzist  temeiurile
care au determinat stabilirea acestei obliga ii, dispunând, dup  caz, înlocuirea ori
încetarea ei.
    (15) În cazul prev zut în alin. (14), judec torul de drepturi i libert i se
pronun  în camera de consiliu, prin încheiere, în lipsa inculpatului i a
procurorului. Inculpatul i procurorul au dreptul de a depune concluzii scrise,
care sunt prezentate judec torului de drepturi i libert i cu cel pu in 3 zile
înainte de expirarea termenului de verificare stabilit i comunicat de acesta.

    SEC IUNEA a 4-a
    Controlul judiciar pe cau iune

    ART. 216
    Condi ii generale
    (1) În cursul urm ririi penale, procurorul poate dispune luarea m surii
controlului judiciar pe cau iune fa  de inculpat, dac  sunt întrunite condi iile
prev zute la art. 223 alin. (1) i (2), luarea acestei m suri este suficient  pentru
realizarea scopului prev zut la art. 202 alin. (1), iar inculpatul depune o cau iune
a c rei valoare este stabilit  de c tre organul judiciar.
    (2) Judec torul de camer  preliminar , în procedura de camer  preliminar ,
sau instan a de judecat , în cursul judec ii, poate dispune luarea m surii
controlului judiciar fa  de inculpat, dac  sunt îndeplinite condi iile prev zute la
alin. (1).
    (3) Dispozi iile art. 212 - 215 se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 217
    Con inutul cau iunii



    (1) Consemnarea cau iunii se face pe numele inculpatului, prin depunerea
unei sume de bani determinate, la dispozi ia organului judiciar, ori prin
constituirea unei garan ii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita unei sume de
bani determinate, în favoarea aceluia i organ judiciar.
    (2) Valoarea cau iunii este de cel pu in 1.000 lei i se determin  în raport cu
gravitatea acuza iei aduse inculpatului, situa ia material i obliga iile legale ale
acestuia.
    (3) Pe perioada m surii, inculpatul trebuie s  respecte obliga iile prev zute la
art. 215 alin. (1) i i se poate impune respectarea uneia ori mai multora dintre
obliga iile prev zute la art. 215 alin. (2). Dispozi iile art. 215 alin. (3) - (13) se
aplic  în mod corespunz tor.
    (4) Cau iunea garanteaz  participarea inculpatului la procesul penal i
respectarea de c tre acesta a obliga iilor prev zute la alin. (3).
    (5) Instan a de judecat  dispune prin hot râre confiscarea cau iunii, dac

sura controlului judiciar pe cau iune a fost înlocuit  cu m sura arestului la
domiciliu sau a arest rii preventive, pentru motivele prev zute la alin. (12).
    (6) În celelalte cazuri, instan a de judecat , prin hot râre, dispune restituirea
cau iunii.
    (7) Dispozi iile alin. (5) i (6) se aplic  în m sura în care nu s-a dispus plata
din cau iune, în ordinea urm toare, a desp gubirilor b ne ti acordate pentru
repararea pagubelor cauzate de infrac iune, a cheltuielilor judiciare sau a
amenzii.
    (8) Cau iunea se restituie sau se confisc , dup  caz, la sesizarea procurorului
ori la cererea inculpatului, de c tre judec torul de drepturi i libert i, dac
procurorul pronun  o solu ie de netrimitere în judecat . Dispozi iile alin. (5) -
(7) se aplic  în mod corespunz tor.
    (9) Solu ionarea cererii sau a sesiz rii se face în camera de consiliu, f
participarea procurorului i a inculpatului.
    (10) Împotriva încheierii judec torului de drepturi i libert i inculpatul i
procurorul pot formula contesta ie la judec torul de drepturi i libert i de la
instan a superioar , în termen de 48 de ore de la comunicare.
    (11) Contesta ia se solu ioneaz  în camera de consiliu, f  participarea
procurorului i a inculpatului, c rora li se comunic  data stabilit  pentru
solu ionarea contesta iei, precum i dreptul de a depune concluzii scrise pân  la
acea dat .
    (12) În cazul în care pe durata m surii controlului judiciar pe cau iune
inculpatul încalc , cu rea-credin , obliga iile care îi revin sau exist  suspiciunea
rezonabil  c  a s vâr it cu inten ie o nou  infrac iune pentru care s-a dispus
punerea în mi care a ac iunii penale împotriva sa, judec torul de drepturi i
libert i, judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat , la cererea
motivat  a procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei m suri cu

sura arestului la domiciliu sau a arest rii preventive, în condi iile prev zute
de lege.



    SEC IUNEA a 5-a
    Arestul la domiciliu

    ART. 218
    Condi iile generale de luare a m surii arestului la domiciliu
    (1) Arestul la domiciliu se dispune de c tre judec torul de drepturi i libert i,
de c tre judec torul de camer  preliminar  sau de c tre instan a de judecat ,
dac  sunt îndeplinite condi iile prev zute la art. 223 i luarea acestei m suri este
necesar i suficient  pentru realizarea unuia dintre scopurile prev zute la art.
202 alin. (1).
    (2) Aprecierea îndeplinirii condi iilor prev zute la alin. (1) se face inându-se
seama de gradul de pericol al infrac iunii, de scopul m surii, de s tatea,
vârsta, situa ia familial i alte împrejur ri privind persoana fa  de care se ia

sura.
    (3) M sura nu poate fi dispus  cu privire la inculpatul fa  de care exist
suspiciunea rezonabil  c  a s vâr it o infrac iune asupra unui membru de familie
i cu privire la inculpatul care a fost anterior condamnat definitiv pentru

infrac iunea de evadare.
    ART. 219
    Luarea m surii arestului la domiciliu de c tre judec torul de drepturi i
libert i
    (1) Judec torul de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar reveni
competen a s  judece cauza în prim  instan  sau de la instan a corespunz toare
în grad acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  locul unde s-a constatat

vâr irea infrac iunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care
efectueaz  sau supravegheaz  urm rirea penal  poate dispune, la propunerea
motivat  a procurorului, arestul la domiciliu al inculpatului.
    (2) Procurorul înainteaz  judec torului de drepturi i libert i propunerea
prev zut  la alin. (1) împreun  cu dosarul cauzei.
    (3) Judec torul de drepturi i libert i, sesizat conform alin. (1), fixeaz
termen de solu ionare în camera de consiliu în termen de 24 de ore de la
înregistrarea propunerii i dispune citarea inculpatului.
    (4) Neprezentarea inculpatului nu împiedic  judec torul de drepturi i libert i

 solu ioneze propunerea înaintat  de procuror.
    (5) Judec torul de drepturi i libert i îl audiaz  pe inculpat atunci când acesta
este prezent.
    (6) Asisten a juridic  a inculpatului i participarea procurorului sunt
obligatorii.
    (7) Judec torul de drepturi i libert i admite sau respinge propunerea
procurorului prin încheiere motivat .
    (8) Dosarul cauzei se restituie organului de urm rire penal , în termen de 24
de ore de la expirarea termenului de formulare a contesta iei.



    (9) Judec torul de drepturi i libert i care respinge propunerea de arestare
preventiv  a inculpatului poate dispune, prin aceea i încheiere, luarea uneia
dintre m surile preventive prev zute la art. 202 alin. (4) lit. b) i c), dac  sunt
întrunite condi iile prev zute de lege.
    ART. 220
    Luarea m surii arestului la domiciliu de c tre judec torul de camer
preliminar  sau instan a de judecat
    (1) Judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat  în fa a c reia
se afl  cauza poate dispune, prin încheiere, arestul la domiciliu al inculpatului, la
cererea motivat  a procurorului sau din oficiu.
    (2) Judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat , sesiza i
conform alin. (1), dispune citarea inculpatului. Audierea inculpatului este
obligatorie dac  acesta se prezint  la termenul fixat.
    (3) Asisten a juridic  a inculpatului i participarea procurorului sunt
obligatorii.
    ART. 221
    Con inutul m surii arestului la domiciliu
    (1) M sura arestului la domiciliu const  în obliga ia impus  inculpatului, pe o
perioad  determinat , de a nu p si imobilul unde locuie te, f  permisiunea
organului judiciar care a dispus m sura sau în fa a c ruia se afl  cauza i de a se
supune unor restric ii stabilite de acesta.
    (2) Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are urm toarele obliga ii:
    a) s  se prezinte în fa a organului de urm rire penal , a judec torului de
drepturi i libert i, a judec torului de camer  preliminar  sau a instan ei de
judecat  ori de câte ori este chemat;
    b) s  nu comunice cu persoana v mat  sau membrii de familie ai acesteia,
cu al i participan i la comiterea infrac iunii, cu martorii ori exper ii, precum i cu
orice alte persoane care nu locuiesc în mod obi nuit împreun  cu el sau nu se
afl  în îngrijirea sa.
    (3) Judec torul de drepturi i libert i, judec torul de camer  preliminar  sau
instan a de judecat  poate dispune ca pe durata arestului la domiciliu inculpatul

 poarte permanent un sistem electronic de supraveghere.
    (4) În cuprinsul încheierii prin care se dispune m sura sunt prev zute în mod
expres obliga iile pe care inculpatul trebuie s  le respecte i i se atrage aten ia

, în caz de înc lcare cu rea-credin  a m surii sau a obliga iilor care îi revin,
sura arestului la domiciliu poate fi înlocuit  cu m sura arest rii preventive.

    (5) Pe durata m surii, inculpatul poate p si imobilul prev zut la alin. (1)
pentru prezentarea în fa a organelor judiciare, la chemarea acestora.
    (6) La cererea scris i motivat  a inculpatului, judec torul de drepturi i
libert i, judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat , prin
încheiere, îi poate permite acestuia p sirea imobilului pentru prezentarea la
locul de munc , la cursuri de înv mânt sau de preg tire profesional  ori la alte
activit i similare sau pentru procurarea mijloacelor esen iale de existen ,



precum i în alte situa ii temeinic justificate, pentru o perioad  determinat  de
timp, dac  acest lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi ori interese
legitime ale inculpatului.
    (7) În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate p si
imobilul f  permisiunea judec torului de drepturi i libert i, a judec torului
de camer  preliminar  sau a instan ei de judecat , informând imediat despre
aceasta institu ia, organul sau autoritatea desemnate cu supravegherea sa i
organul judiciar care a luat m sura arestului la domiciliu ori în fa a c ruia se afl
cauza.
    (8) Copia încheierii judec torului de drepturi i libert i, a judec torului de
camer  preliminar  sau a instan ei de judecat  prin care s-a luat m sura arestului
la domiciliu se comunic , de îndat , inculpatului i institu iei, organului sau
autorit ii desemnate cu supravegherea sa, organului de poli ie în a c rei
circumscrip ie locuie te acesta, serviciului public comunitar de eviden  a
persoanelor i organelor de frontier .
    (9) Institu ia, organul sau autoritatea desemnate de organul judiciar care a
dispus arestul la domiciliu verific  periodic respectarea m surii i a obliga iilor
de c tre inculpat, iar în cazul în care constat  înc lc ri ale acestora, sesizeaz  de
îndat  procurorul, în cursul urm ririi penale, judec torul de camer  preliminar ,
în procedura de camer  preliminar , sau instan a de judecat , în cursul judec ii.
    (10) Pentru supravegherea respect rii m surii arestului la domiciliu sau a
obliga iilor impuse inculpatului pe durata acesteia, organul de poli ie poate

trunde în imobilul unde se execut  m sura, f  învoirea inculpatului sau a
persoanelor care locuiesc împreun  cu acesta.
    (11) În cazul în care inculpatul încalc  cu rea-credin  m sura arestului la
domiciliu sau obliga iile care îi revin ori exist  suspiciunea rezonabil  c  a

vâr it cu inten ie o nou  infrac iune pentru care s-a dispus punerea în mi care
a ac iunii penale împotriva sa, judec torul de drepturi i libert i, judec torul de
camer  preliminar  ori instan a de judecat , la cererea motivat  a procurorului
sau din oficiu, poate dispune înlocuirea arestului la domiciliu cu m sura arest rii
preventive, în condi iile prev zute de lege.
    ART. 222
    Durata arestului la domiciliu
    (1) În cursul urm ririi penale, arestul la domiciliu poate fi luat pe o durat  de
cel mult 30 de zile.
    (2) Arestul la domiciliu poate fi prelungit, în cursul urm ririi penale, numai în
caz de necesitate, dac  se men in temeiurile care au determinat luarea m surii
sau au ap rut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând s  dep easc  30 de zile.
    (3) În cazul prev zut la alin. (2), prelungirea arestului la domiciliu poate fi
dispus  de c tre judec torul de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar
reveni competen a s  judece cauza în prim  instan  sau de la instan a
corespunz toare în grad acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  locul unde s-a



constatat s vâr irea infrac iunii ori sediul parchetului din care face parte
procurorul care efectueaz  sau supravegheaz  urm rirea penal .
    (4) Judec torul de drepturi i libert i este sesizat în vederea prelungirii

surii de c tre procuror, prin propunere motivat , înso it  de dosarul cauzei, cu
cel pu in 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
    (5) Judec torul de drepturi i libert i, sesizat potrivit alin. (4), fixeaz  termen
de solu ionare a propunerii procurorului, în camera de consiliu, mai înainte de
expirarea duratei arestului la domiciliu i dispune citarea inculpatului.
    (6) Participarea procurorului este obligatorie.
    (7) Judec torul de drepturi i libert i admite sau respinge propunerea
procurorului prin încheiere motivat .
    (8) Dosarul cauzei se restituie organului de urm rire penal , în termen de 24
de ore de la expirarea termenului de formulare a contesta iei.
    (9) Durata maxim  a m surii arestului la domiciliu, în cursul urm ririi penale,
este de 180 de zile.
    (10) Durata priv rii de libertate dispus  prin m sura arestului la domiciliu nu
se ia în considerare pentru calculul duratei maxime a m surii arest rii preventive
a inculpatului în cursul urm ririi penale.

    SEC IUNEA a 6-a
    Arestarea preventiv

    ART. 223
    Condi iile i cazurile de aplicare a m surii arest rii preventive
    (1) M sura arest rii preventive poate fi luat  de c tre judec torul de drepturi
i libert i, în cursul urm ririi penale, de c tre judec torul de camer

preliminar , în procedura de camer  preliminar , sau de c tre instan a de
judecat  în fa a c reia se afl  cauza, în cursul judec ii, numai dac  din probe
rezult  suspiciunea rezonabil  c  inculpatul a s vâr it o infrac iune i exist  una
dintre urm toarele situa ii:
    a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urm rirea
penal  sau de la judecat , ori a f cut preg tiri de orice natur  pentru astfel de
acte;
    b) inculpatul încearc  s  influen eze un alt participant la comiterea
infrac iunii, un martor ori un expert sau s  distrug , s  altereze, s  ascund  ori s
sustrag  mijloace materiale de prob  sau s  determine o alt  persoan  s  aib  un
astfel de comportament;
    c) inculpatul exercit  presiuni asupra persoanei v mate sau încearc  s
realizeze o în elegere frauduloas  cu aceasta;
    d) exist  suspiciunea rezonabil  c , dup  punerea în mi care a ac iunii penale
împotriva sa, inculpatul a s vâr it cu inten ie o nou  infrac iune sau preg te te

vâr irea unei noi infrac iuni.



    (2) M sura arest rii preventive a inculpatului poate fi luat i dac  din probe
rezult  suspiciunea rezonabil  c  acesta a s vâr it o infrac iune inten ionat
contra vie ii, o infrac iune prin care s-a cauzat v marea corporal  sau moartea
unei persoane, o infrac iune contra securit ii na ionale prev zut  de Codul
penal i alte legi speciale, o infrac iune de trafic de stupefiante, trafic de arme,
trafic de persoane, acte de terorism, sp lare a banilor, falsificare de monede ori
alte valori, antaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscal , ultraj, ultraj judiciar,
o infrac iune de corup ie, o infrac iune s vâr it  prin mijloace de comunicare
electronic  sau o alt  infrac iune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii
de 5 ani ori mai mare i, pe baza evalu rii gravit ii faptei, a modului i a
circumstan elor de comitere a acesteia, a anturajului i a mediului din care acesta
provine, a antecedentelor penale i a altor împrejur ri privitoare la persoana
acestuia, se constat  c  privarea sa de libertate este necesar  pentru înl turarea
unei st ri de pericol pentru ordinea public .
    ART. 224
    Propunerea de arestare preventiv  a inculpatului în cursul urm ririi penale
    (1) Procurorul, dac  apreciaz  c  sunt întrunite condi iile prev zute de lege,
întocme te o propunere motivat  de luare a m surii arest rii preventive fa  de
inculpat, cu indicarea temeiului de drept.
    (2) Propunerea prev zut  la alin. (1), împreun  cu dosarul cauzei, se prezint
judec torului de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar reveni competen a

 judece cauza în prim  instan  sau de la instan a corespunz toare în grad
acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  locul de re inere, locul unde s-a
constatat s vâr irea infrac iunii ori sediul parchetului din care face parte
procurorul care a întocmit propunerea.
    ART. 225
    Solu ionarea propunerii de arestare preventiv  în cursul urm ririi penale
    (1) Judec torul de drepturi i libert i sesizat conform art. 224 alin. (2)
stabile te termenul de solu ionare a propunerii de arestare preventiv , fixând
data i ora la care solu ionarea va avea loc.
    (2) În cazul inculpatului aflat în stare de re inere, termenul de solu ionare a
propunerii de arestare preventiv  trebuie fixat înainte de expirarea duratei
re inerii. Ziua i ora se comunic  procurorului, care are obliga ia de a asigura
prezen a inculpatului în fa a judec torului de drepturi i libert i. De asemenea,
ziua i ora se aduc la cuno tin a avocatului inculpatului, c ruia, la cerere, i se
pune la dispozi ie dosarul cauzei pentru studiu.
    (3) Inculpatul aflat în stare de libertate se citeaz  pentru termenul fixat.
Termenul se aduce la cuno tin a procurorului i avocatului inculpatului, acestuia
din urm  acordându-i-se, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei.
    (4) Solu ionarea propunerii de arestare preventiv  se face numai în prezen a
inculpatului, în afar  de cazul când acesta lipse te nejustificat, este disp rut, se
sustrage ori din cauza st rii s ii, din cauz  de for  major  sau stare de
necesitate nu se prezint  sau nu poate fi adus în fa a judec torului.



    (5) În toate cazurile, este obligatorie asisten a juridic  a inculpatului de c tre
un avocat, ales sau numit din oficiu.
    (6) Participarea procurorului este obligatorie.
    (7) Judec torul de drepturi i libert i îl audiaz  pe inculpatul prezent despre
fapta de care este acuzat i despre motivele pe care se întemeiaz  propunerea de
arestare preventiv  formulat  de procuror.
    (8) Înainte de a proceda la ascultarea inculpatului, judec torul de drepturi i
libert i îi aduce la cuno tin  infrac iunea de care este acuzat i dreptul de a nu
face nicio declara ie, atr gându-i aten ia c  ceea ce declar  poate fi folosit
împotriva sa.
    ART. 226
    Admiterea propunerii de arestare preventiv  în cursul urm ririi penale
    (1) Judec torul de drepturi i libert i, dac  apreciaz  c  sunt întrunite
condi iile prev zute de lege, admite propunerea procurorului i dispune arestarea
preventiv  a inculpatului, prin încheiere motivat .
    (2) Arestarea preventiv  a inculpatului poate fi dispus  pentru cel mult 30 de
zile. Durata re inerii nu se deduce din durata arest rii preventive.
    (3) Dup  luarea m surii, inculpatului i se aduc la cuno tin , de îndat , în
limba pe care o în elege, motivele pentru care s-a dispus arestarea preventiv .
    ART. 227
    Respingerea propunerii de arestare preventiv  în cursul urm ririi penale
    (1) Judec torul de drepturi i libert i, dac  apreciaz  c  nu sunt întrunite
condi iile prev zute de lege pentru arestarea preventiv  a inculpatului, respinge,
prin încheiere motivat , propunerea procurorului, dispunând punerea în libertate
a inculpatului re inut.
    (2) Dac  sunt întrunite condi iile prev zute de lege, judec torul de drepturi i
libert i poate dispune aplicarea uneia dintre m surile preventive prev zute la
art. 202 alin. (4) lit. b) - d).
    ART. 228
    Încuno tin area despre arestarea preventiv i locul de de inere a inculpatului
arestat preventiv
    (1) Imediat dup  luarea m surii arest rii preventive, judec torul de drepturi i
libert i de la prima instan  sau de la instan a ierarhic superioar , care a dispus

sura, încuno tin eaz  despre aceasta un membru al familiei inculpatului ori o
alt  persoan  desemnat  de acesta. Dispozi iile art. 210 alin. (2) se aplic  în mod
corespunz tor. Efectuarea încuno tin rii se consemneaz  într-un proces-verbal.
    (2) Îndat  dup  introducerea sa într-un loc de de inere, inculpatul are dreptul
de a încuno tin a personal sau de a solicita administra iei locului respectiv s
încuno tin eze persoanele prev zute la alin. (1) despre locul unde este de inut.
    (3) Dispozi iile alin. (2) se aplic  în mod corespunz tor i în cazul schimb rii
ulterioare a locului de de inere, imediat dup  producerea schimb rii.



    (4) Administra ia locului de de inere are obliga ia de a aduce la cuno tin a
inculpatului arestat preventiv dispozi iile alin. (2) i (3), precum i de a
consemna într-un proces-verbal modul în care s-a realizat încuno tin area.
    (5) Inculpatului arestat preventiv nu i se poate refuza exercitarea dreptului de
a face personal încuno tin area decât pentru motive temeinice, care se
consemneaz  în procesul-verbal întocmit potrivit alin. (4).
    ART. 229
    Luarea m surilor de ocrotire în caz de arestare preventiv  în cursul urm ririi
penale
    (1) Când m sura arest rii preventive a fost luat  fa  de un inculpat în a c rui
ocrotire se afl  un minor, o persoan  pus  sub interdic ie, o persoan  c reia i s-a
instituit tutela sau curatela ori o persoan  care, datorit  vârstei, bolii sau altei
cauze, are nevoie de ajutor, autoritatea competent  este încuno tin at , de îndat ,
în vederea lu rii m surilor legale de ocrotire pentru persoana respectiv .
    (2) Obliga ia de încuno tin are revine judec torului de drepturi i libert i de
la prima instan  sau de la instan a ierarhic superioar , care a luat m sura
arest rii preventive, modul de îndeplinire a acestei obliga ii fiind consemnat
într-un proces-verbal.
    ART. 230
    Mandatul de arestare preventiv
    (1) În baza încheierii prin care s-a dispus arestarea preventiv  a inculpatului,
judec torul de drepturi i libert i de la prima instan  sau, dup  caz, de la
instan a ierarhic superioar  emite de îndat  mandatul de arestare preventiv .
    (2) Dac , prin aceea i încheiere, s-a dispus arestarea preventiv  a mai multor
inculpa i, se emite câte un mandat pentru fiecare dintre ei.
    (3) În mandatul de arestare preventiv  se arat :
    a) instan a din care face parte judec torul de drepturi i libert i care a dispus
luarea m surii arest rii preventive;
    b) data emiterii mandatului;
    c) numele, prenumele i calitatea judec torului de drepturi i libert i care a
emis mandatul;
    d) datele de identitate ale inculpatului;
    e) durata pentru care s-a dispus arestarea preventiv  a inculpatului, cu
men ionarea datei la care înceteaz ;
    f) ar tarea faptei de care este acuzat inculpatul, cu indicarea datei i locului
comiterii acesteia, încadrarea juridic , infrac iunea i pedeapsa prev zut  de
lege;
    g) temeiurile concrete care au determinat arestarea preventiv ;
    h) ordinul de a fi arestat inculpatul;
    i) indicarea locului unde va fi de inut inculpatul arestat preventiv;
    j) semn tura judec torului de drepturi i libert i;
    k) semn tura inculpatului prezent. În cazul în care acesta refuz  s  semneze,
se va face men iune corespunz toare în mandat.



    (4) Când mandatul de arestare a fost emis dup  ascultarea inculpatului,
judec torul care a emis mandatul înmâneaz  un exemplar al mandatului
persoanei arestate i organului de poli ie.
    (5) Dac  persoana v mat  a solicitat în tiin area sa cu privire la eliberarea în
orice mod a persoanei arestate, judec torul care a emis mandatul consemneaz
aceasta într-un proces-verbal, pe care îl pred  organului de poli ie.
    (6) Organul de poli ie pred  exemplarul original al mandatului de arestare
preventiv i procesul-verbal prev zut la alin. (5) administra iei locului de
de inere.
    ART. 231
    Executarea mandatului de arestare preventiv  emis în lipsa inculpatului
    (1) Când m sura arest rii preventive a fost dispus  în lipsa inculpatului, dou
exemplare originale ale mandatului emis se înainteaz  organului de poli ie, în
vederea execut rii.
    (2) Organul de poli ie procedeaz  la arestarea persoanei ar tate în mandat,

reia îi pred  un exemplar al acestuia, dup  care o conduce în cel mult 24 de
ore la judec torul de drepturi i libert i care a dispus m sura arest rii preventive
sau, dup  caz, la judec torul de camer  preliminar  ori completul la care se afl
spre solu ionare dosarul cauzei.
    (3) În vederea execut rii mandatului de arestare preventiv , organul de poli ie
poate p trunde în domiciliul sau re edin a oric rei persoane fizice, f  învoirea
acesteia, precum i în sediul oric rei persoane juridice, f  învoirea
reprezentantului legal al acesteia, dac  exist  indicii temeinice din care s
rezulte b nuiala rezonabil  c  persoana din mandat se afl  în domiciliul sau
re edin a respectiv .
    (4) În cazul în care arestarea preventiv  a inculpatului a fost dispus  în lips
din cauza st rii s ii, din cauz  de for  major  sau stare de necesitate,
inculpatul este prezentat, la încetarea acestor motive, judec torului de drepturi i
libert i care a luat m sura ori, dup  caz, judec torului de camer  preliminar
sau completului la care se afl  spre solu ionare dosarul cauzei.
    (5) Judec torul de drepturi i libert i procedeaz  la audierea inculpatului
conform art. 225 alin. (7) i (8), în prezen a avocatului acestuia, i, evaluând
declara ia inculpatului în contextul probelor administrate i al motivelor avute în
vedere la luarea m surii, dispune prin încheiere, dup  audierea concluziilor
procurorului, confirmarea arest rii preventive i a execut rii mandatului ori,
dup  caz, în condi iile prev zute de lege, revocarea arest rii preventive sau
înlocuirea acesteia cu una dintre m surile preventive prev zute la art. 202 alin.
(4) lit. b) - d) i punerea în libertate a inculpatului, dac  nu este arestat în alt
cauz .
    ART. 232
    Neg sirea persoanei prev zute în mandatul de arestare preventiv
    Când persoana men ionat  în mandatul de arestare preventiv  nu a fost g sit ,
organul de poli ie îns rcinat cu executarea mandatului încheie un proces-verbal



prin care constat  aceasta i în tiin eaz  judec torul de drepturi i libert i care a
dispus m sura arest rii preventive, precum i organele competente pentru darea
în urm rire i în consemn la punctele de trecere a frontierei.
    ART. 233
    Durata arest rii preventive a inculpatului în cursul urm ririi penale
    (1) În cursul urm ririi penale, durata arest rii preventive a inculpatului nu
poate dep i 30 de zile, în afar  de cazul când este prelungit  în condi iile legii.
    (2) Termenul prev zut la alin. (1) curge de la data punerii în executare a

surii fa  de inculpatul arestat preventiv.
    (3) Când o cauz  este trecut  pentru continuarea urm ririi penale de la un
organ de urm rire la altul, arestarea preventiv  dispus  sau prelungit  anterior

mâne valabil . Durata arest rii preventive se calculeaz  potrivit dispozi iilor
alin. (1) i (2).
    ART. 234
    Prelungirea arest rii preventive în cursul urm ririi penale
    (1) Arestarea preventiv  a inculpatului poate fi prelungit , în cursul urm ririi
penale, dac  temeiurile care au determinat arestarea ini ial  impun în continuare
privarea de libertate a inculpatului sau exist  temeiuri noi care justific
prelungirea m surii.
    (2) Prelungirea arest rii preventive se poate dispune numai la propunerea
motivat  a procurorului care efectueaz  sau supravegheaz  urm rirea penal .
    (3) În cazul prev zut la alin. (1), prelungirea arest rii preventive poate fi
dispus  de c tre judec torul de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar
reveni competen a s  judece cauza în prim  instan  sau de la instan a
corespunz toare în grad acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  locul de
de inere, locul unde s-a constatat s vâr irea infrac iunii ori sediul parchetului din
care face parte procurorul care a întocmit propunerea.
    (4) Dac  arestarea preventiv  a fost dispus  ini ial de c tre un judec tor de
drepturi i libert i de la o instan  inferioar  celei c reia i-ar reveni competen a

 judece cauza în prim  instan , prelungirea acestei m suri se poate dispune
numai de un judec tor de drepturi i libert i de la instan a competent  în
momentul solu ion rii propunerii de prelungire sau de la instan a
corespunz toare în grad acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  locul de
de inere, locul unde s-a constatat s vâr irea infrac iunii ori sediul parchetului din
care face parte procurorul care a întocmit propunerea.
    (5) Când, în aceea i cauz , se g sesc mai mul i inculpa i aresta i pentru care
durata arest rii preventive expir  la date diferite, procurorul poate sesiza
judec torul de drepturi i libert i cu propunerea de prelungire a arest rii
preventive pentru to i inculpa ii.
    ART. 235
    Procedura prelungirii arest rii preventive în cursul urm ririi penale



    (1) Propunerea de prelungire a arest rii preventive împreun  cu dosarul cauzei
se depun la judec torul de drepturi i libert i cu cel pu in 5 zile înainte de
expirarea duratei arest rii preventive.
    (2) Judec torul de drepturi i libert i fixeaz  termen pentru solu ionarea
propunerii de prelungire a arest rii preventive înainte de expirarea m surii. Ziua
i ora stabilite se comunic  procurorului, care are obliga ia de a asigura prezen a

în fa a judec torului de drepturi i libert i a inculpatului arestat preventiv.
Avocatul inculpatului este încuno tin at i i se acord , la cerere, posibilitatea de
a studia dosarul cauzei.
    (3) Inculpatul este ascultat de judec torul de drepturi i libert i asupra tuturor
motivelor pe care se întemeiaz  propunerea de prelungire a arest rii preventive,
în prezen a unui avocat, ales sau numit din oficiu.
    (4) În cazul în care inculpatul arestat preventiv se afl  internat în spital i din
cauza st rii s ii nu poate fi adus în fa a judec torului de drepturi i libert i
sau când, din cauz  de for  major  ori stare de necesitate, deplasarea sa nu este
posibil , propunerea va fi examinat  în lipsa inculpatului, dar numai în prezen a
avocatului acestuia, c ruia i se d  cuvântul pentru a pune concluzii.
    (5) Participarea procurorului este obligatorie.
    (6) Judec torul de drepturi i libert i se pronun  asupra propunerii de
prelungire a arest rii preventive înainte de expirarea duratei acesteia.
    ART. 236
    Admiterea propunerii de prelungire a arest rii preventive în cursul urm ririi
penale
    (1) Judec torul de drepturi i libert i, dac  apreciaz  c  sunt întrunite
condi iile prev zute de lege, admite propunerea procurorului i dispune
prelungirea arest rii preventive a inculpatului, prin încheiere motivat .
    (2) Prelungirea arest rii preventive a inculpatului se poate dispune pentru o
durat  de cel mult 30 de zile.
    (3) Judec torul de drepturi i libert i poate acorda în cursul urm ririi penale
i alte prelungiri, fiecare neputând dep i 30 de zile. Dispozi iile alin. (1) se

aplic  în mod corespunz tor.
    (4) Durata total  a arest rii preventive a inculpatului în cursul urm ririi penale
nu poate dep i un termen rezonabil i nu poate fi mai mare de 180 de zile.
    ART. 237
    Respingerea propunerii de prelungire a arest rii preventive în cursul urm ririi
penale
    (1) Judec torul de drepturi i libert i, dac  apreciaz  c  nu sunt întrunite
condi iile prev zute de lege pentru prelungirea arest rii preventive a
inculpatului, respinge, prin încheiere motivat , propunerea procurorului,
dispunând punerea în libertate a inculpatului la expirarea duratei acesteia, dac
nu este arestat în alt  cauz .



    (2) Dac  sunt întrunite condi iile prev zute de lege, judec torul de drepturi i
libert i poate dispune înlocuirea arest rii preventive cu una dintre m surile
preventive prev zute la art. 202 alin. (4) lit. b) - d).
    ART. 238
    Arestarea preventiv  a inculpatului în procedura de camer  preliminar i în
cursul judec ii
    (1) Arestarea preventiv  a inculpatului poate fi dispus  în procedura de
camer  preliminar i în cursul judec ii, de c tre judec torul de camer
preliminar  sau de c tre instan a de judecat  în fa a c reia se afl  cauza, din
oficiu ori la propunerea motivat  a procurorului, pentru o perioad  de cel mult
30 de zile, pentru acelea i temeiuri i în acelea i condi ii ca i arestarea
preventiv  dispus  de c tre judec torul de drepturi i libert i în cursul urm ririi
penale. Dispozi iile art. 225, 226 i 228 - 232 se aplic  în mod corespunz tor.
    (2) În cursul judec ii, m sura prev zut  la alin. (1) se poate dispune de c tre
instan a de judecat , în compunerea prev zut  de lege.
    (3) Fa  de inculpatul care a mai fost anterior arestat preventiv în aceea i
cauz , în cursul urm ririi penale, al procedurii de camer  preliminar  sau al
judec ii, se poate dispune din nou aceast  m sur  numai dac  au intervenit
temeiuri noi care fac necesar  privarea sa de libertate.
    ART. 239
    Durata maxim  a arest rii preventive a inculpatului în cursul judec ii în
prim  instan
    (1) În cursul judec ii în prim  instan , durata total  a arest rii preventive a
inculpatului nu poate dep i un termen rezonabil i nu poate fi mai mare de
jum tatea maximului special prev zut de lege pentru infrac iunea care face
obiectul sesiz rii instan ei de judecat . În toate cazurile, durata arest rii
preventive în prim  instan  nu poate dep i 5 ani.
    (2) Termenele prev zute la alin. (1) curg de la data sesiz rii instan ei de
judecat , în cazul când inculpatul se afl  în stare de arest preventiv, sau de la
data punerii în executare a m surii dup  sesizarea instan ei de judecat , când
fa  de acesta s-a dispus arestarea preventiv  în procedura de camer
preliminar , în cursul judec ii sau în lips .
    (3) La expirarea termenelor prev zute la alin. (1), instan a de judecat  poate
dispune luarea unei alte m suri preventive, în condi iile legii.
    ART. 240
    Tratamentul medical sub paz  permanent
    (1) În cazul în care, pe baza actelor medicale, se constat  c  cel arestat
preventiv sufer  de o boal  care nu poate fi tratat  în re eaua medical  a
Administra iei Na ionale a Penitenciarelor, administra ia locului de de inere
dispune efectuarea tratamentului sub paz  permanent  în re eaua medical  a
Ministerului S ii. Motivele care au determinat luarea acestei m suri sunt
comunicate de îndat  procurorului, în cursul urm ririi penale, sau instan ei de
judecat , în cursul judec ii.



    (2) Timpul în care inculpatul este internat sub paz  permanent , conform alin.
(1), intr  în durata arest rii preventive.

    SEC IUNEA a 7-a
    Încetarea de drept, revocarea i înlocuirea m surilor preventive

    ART. 241
    Încetarea de drept a m surilor preventive
    (1) M surile preventive înceteaz  de drept:
    a) la expirarea termenelor prev zute de lege sau stabilite de organele
judiciare;
    b) în cazurile în care procurorul dispune o solu ie de netrimitere în judecat
ori instan a de judecat  pronun  o hot râre de achitare, de încetare a procesului
penal, de renun are la aplicarea pedepsei, de amânare a aplic rii pedepsei ori de
suspendare a execut rii pedepsei sub supraveghere, chiar nedefinitiv ;
    c) la data r mânerii definitive a hot rârii prin care s-a dispus condamnarea
inculpatului;
    d) când s-a împlinit durata maxim  a arest rii preventive în cursul urm ririi
penale, potrivit art. 236 alin. (4), sau al judec ii în prim  instan , potrivit art.
239 alin. (1);
    e) când au expirat termenele prev zute de lege, f  ca judec torul de camer
preliminar  sau instan a de judecat  s  fi dispus men inerea arest rii preventive
în acest termen;
    f) în apel, dac  s-a împlinit durata pedepsei pronun ate în hot rârea de
condamnare;
    g) în alte cazuri anume prev zute de lege.
    (2) Organul judiciar care a dispus aceast  m sur  sau, dup  caz, procurorul,
judec torul de drepturi i libert i, judec torul de camer  preliminar  ori instan a
de judecat  în fa a c reia se afl  cauza constat , prin ordonan  sau încheiere,
din oficiu, la cerere sau la sesizarea administra iei locului de de inere, încetarea
de drept a m surii preventive, dispunând, în cazul celui re inut sau arestat
preventiv, punerea de îndat  în libertate, dac  nu este re inut ori arestat în alt
cauz .
    (3) Judec torul de drepturi i libert i, judec torul de camer  preliminar  sau
instan a de judecat  se pronun , prin încheiere motivat , asupra încet rii de
drept a m surii preventive chiar i în lipsa inculpatului. Asisten a juridic  a
inculpatului i participarea procurorului sunt obligatorii.
    (4) Persoanei fa  de care s-a dispus m sura preventiv , precum i tuturor
institu iilor cu atribu ii în executarea m surii li se comunic  de îndat  câte o
copie de pe ordonan a sau încheierea prin care organul judiciar constat
încetarea de drept a m surii preventive.
    ART. 242



    Revocarea m surilor preventive i înlocuirea unei m suri preventive cu o alt
sur  preventiv

    (1) M sura preventiv  se revoc , din oficiu sau la cerere, în cazul în care au
încetat temeiurile care au determinat-o ori au ap rut împrejur ri noi din care
rezult  nelegalitatea m surii, dispunându-se, în cazul re inerii i arest rii
preventive, punerea în libertate a suspectului ori a inculpatului, dac  nu este
arestat în alt  cauz .
    (2) M sura preventiv  se înlocuie te, din oficiu sau la cerere, cu o m sur
preventiv  mai u oar , dac  sunt îndeplinite condi iile prev zute de lege pentru
luarea acesteia i, în urma evalu rii împrejur rilor concrete ale cauzei i a
conduitei procesuale a inculpatului, se apreciaz  c  m sura preventiv  mai

oar  este suficient  pentru realizarea scopului prev zut la art. 202 alin. (1).
    (3) M sura preventiv  se înlocuie te, din oficiu sau la cerere, cu o m sur
preventiv  mai grea, dac  sunt îndeplinite condi iile prev zute de lege pentru
luarea acesteia i, în urma evalu rii împrejur rilor concrete ale cauzei i a
conduitei procesuale a inculpatului, se apreciaz  c  m sura preventiv  mai grea
este necesar  pentru realizarea scopului prev zut la art. 202 alin. (1).
    (4) În cazul în care m sura preventiv  a fost luat  în cursul urm ririi penale de

tre procuror sau de c tre judec torul de drepturi i libert i, organul de
cercetare penal  are obliga ia s  îl informeze de îndat , în scris, pe procuror
despre orice împrejurare care ar putea conduce la revocarea sau înlocuirea

surii preventive. Dac  apreciaz  c  informa iile comunicate justific
revocarea sau înlocuirea m surii preventive, procurorul dispune aceasta sau,
dup  caz, sesizeaz  judec torul de drepturi i libert i care a luat m sura, în
termen de 24 de ore de la primirea inform rii. Procurorul este obligat s  sesizeze
i din oficiu judec torul de drepturi i libert i, când constat  el însu i existen a

vreunei împrejur ri care justific  revocarea sau înlocuirea m surii preventive
luate de acesta.
    (5) Cererea de revocare sau înlocuire a m surii preventive formulat  de
inculpat se adreseaz , în scris, în cursul urm ririi penale, judec torului de
drepturi i libert i sau judec torului de camer  preliminar , iar în cursul
judec ii, instan ei de judecat i se solu ioneaz  în termen de 3 zile de la data
înregistr rii acesteia.
    (6) În cursul urm ririi penale, procurorul înainteaz  judec torului de drepturi
i libert i dosarul cauzei sau copie de pe acesta certificat  de grefa parchetului,

în termen de 24 de ore de la solicitarea acestuia de c tre judec tor.
    (7) În vederea solu ion rii cererii de înlocuire a m surii preventive,
judec torul de drepturi i libert i, judec torul de camer  preliminar  sau
instan a de judecat  fixeaz  data de solu ionare a acesteia i dispune citarea
inculpatului.
    (8) Când inculpatul este prezent, solu ionarea cererii de înlocuire a m surii
preventive se face numai dup  ascultarea acestuia asupra tuturor motivelor pe
care se întemeiaz  cererea, în prezen a unui avocat ales sau numit din oficiu.



Cererea se solu ioneaz i în lipsa inculpatului, atunci când acesta nu se prezint ,
de i a fost legal citat, dar numai în prezen a avocatului, ales sau numit din
oficiu, c ruia i se d  cuvântul pentru a pune concluzii.
    (9) Participarea procurorului este obligatorie.
    (10) Dac  cererea are ca obiect înlocuirea m surii arest rii preventive sau a

surii arestului la domiciliu cu m sura controlului judiciar pe cau iune, dac
se te cererea întemeiat , judec torul de drepturi i libert i, judec torul de

camer  preliminar  sau instan a de judecat , prin încheiere, dat  în camera de
consiliu, admite în principiu cererea i stabile te valoarea cau iunii, acordând
inculpatului termen pentru depunerea ei.
    (11) Dac  se depune cau iunea în termenul fixat, judec torul de drepturi i
libert i, judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat , prin
încheiere dat  în camera de consiliu, admite cererea de înlocuire a m surii
preventive cu m sura controlului judiciar pe cau iune, stabile te obliga iile ce
vor reveni inculpatului pe durata m surii i dispune punerea de îndat  în
libertate a inculpatului, dac  nu este arestat în alt  cauz .
    (12) Dac  nu se depune cau iunea în termenul fixat, judec torul de drepturi i
libert i, judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat , prin
încheiere dat  în camera de consiliu, în lipsa inculpatului i a procurorului,
respinge ca neîntemeiat  cererea formulat  de inculpat.
    (13) Termenul prev zut la alin. (10) curge de la data r mânerii definitive a
încheierii prin care se stabile te valoarea cau iunii.

    SEC IUNEA a 8-a
    Dispozi ii speciale privind m surile preventive aplicate minorilor

    ART. 243
    Condi ii speciale de aplicare fa  de minori a m surilor preventive
    (1) Fa  de suspectul i inculpatul minor se pot dispune m suri preventive
potrivit dispozi iilor prev zute în sec iunile 1 - 7 din prezentul capitol, cu
derog rile i complet rile prev zute în prezentul articol.
    (2) Re inerea i arestarea preventiv  pot fi dispuse i fa  de un inculpat
minor, în mod excep ional, numai dac  efectele pe care privarea de libertate le-
ar avea asupra personalit ii i dezvolt rii acestuia nu sunt dispropor ionate fa
de scopul urm rit prin luarea m surii.
    (3) La stabilirea duratei pentru care se ia m sura arest rii preventive se are în
vedere vârsta inculpatului de la data când se dispune asupra lu rii, prelungirii
sau men inerii acestei m suri.
    (4) Când s-a dispus re inerea sau arestarea preventiv  a unui minor,
încuno tin area prev zut  la art. 210 i 228 se face, în mod obligatoriu, i c tre
reprezentantul legal al acestuia sau, dup  caz, c tre persoana în îngrijirea ori
supravegherea c reia se afl  minorul. În cazul lu rii m surii arest rii preventive,
despre aceasta i despre locul de de inere a minorului este încuno tin at i



serviciul de proba iune de pe lâng  instan a c reia i-ar reveni competen a s
judece cauza în prim  instan .
    ART. 244
    Condi ii speciale de executare a re inerii i arest rii preventive dispuse fa  de
minori
    Regimul special de deten ie al minorilor, în raport cu particularit ile vârstei,
astfel încât m surile preventive luate fa  de ace tia s  nu prejudicieze
dezvoltarea lor fizic , psihic  sau moral , va fi stabilit prin legea privind
executarea pedepselor i a m surilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.

    CAPITOLUL II
    Aplicarea provizorie a m surilor de siguran  cu caracter medical

    SEC IUNEA 1
    Obligarea provizorie la tratament medical

    ART. 245
    Condi iile de aplicare i con inutul m surii
    (1) Judec torul de drepturi i libert i, pe durata urm ririi penale, judec torul
de camer  preliminar , în cursul procedurii de camer  preliminar , sau instan a,
în cursul judec ii, poate dispune obligarea provizorie la tratament medical a
suspectului sau inculpatului, dac  se afl  în situa ia prev zut  de art. 109 alin.
(1) din Codul penal.
    (2) M sura prev zut  la alin. (1) const  în obligarea suspectului sau
inculpatului s  urmeze în mod regulat tratamentul medical prescris de un medic
de specialitate, pân  la îns to ire sau pân  la ob inerea unei amelior ri care s
înl ture starea de pericol.
    (3) Judec torul de drepturi i libert i i judec torul de camer  preliminar  se
pronun  asupra m surii prev zute la alin. (1) în camera de consiliu, prin
încheiere motivat . Instan a se pronun  asupra m surii prin încheiere motivat .
    ART. 246
    Procedura de aplicare i de ridicare a m surii
    (1) În cursul urm ririi penale sau al procedurii de camer  preliminar , dac
apreciaz  c  sunt întrunite condi iile prev zute de lege, procurorul înainteaz
judec torului de drepturi i libert i sau judec torului de camer  preliminar  de
la instan a c reia i-ar reveni competen a s  judece cauza în prim  instan  o
propunere motivat  de luare fa  de inculpat a m surii oblig rii provizorii la
tratament medical.
    (2) Propunerea prev zut  la alin. (1) va fi înso it  de expertiza medico-legal
din care s  rezulte necesitatea aplic rii m surii oblig rii la tratament medical.



    (3) Judec torul sesizat conform alin. (1) fixeaz  termen de solu ionare a
propunerii în cel mult 5 zile de la data înregistr rii acesteia i dispune citarea
suspectului sau inculpatului.
    (4) Când suspectul sau inculpatul este prezent, solu ionarea propunerii se face
numai dup  audierea acestuia, în prezen a unui avocat, ales sau numit din oficiu.
Propunerea se solu ioneaz i în lipsa suspectului sau inculpatului, atunci când
acesta nu se prezint , de i a fost legal citat, dar numai în prezen a avocatului,
ales sau numit din oficiu, c ruia i se d  cuvântul pentru a pune concluzii.
    (5) Participarea procurorului este obligatorie.
    (6) Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la solu ionarea propunerii de luare
a m surii oblig rii provizorii la tratament medical s  fie asistat i de c tre un
medic desemnat de acesta, care poate prezenta concluzii judec torului de
drepturi i libert i. Suspectul sau inculpatul are dreptul s  fie asistat de medicul
specialist desemnat de acesta i la alc tuirea planului terapeutic.
    (7) Judec torul se pronun  asupra propunerii printr-o încheiere, care poate fi
contestat  în 5 zile de la pronun are. Contestarea nu suspend  punerea în
aplicare a m surii de siguran .
    (8) Dac  admite propunerea, judec torul dispune obligarea provizorie la
tratament medical a suspectului sau inculpatului i efectuarea unei expertize
medico-legale, în cazul în care aceasta nu a fost depus  potrivit alin. (2).
    (9) În cazul când dup  dispunerea m surii s-a produs îns to irea suspectului
sau inculpatului ori a intervenit o ameliorare a st rii sale de s tate care
înl tur  starea de pericol pentru siguran a public , judec torul de drepturi i
libert i sau judec torul de camer  preliminar  care a luat m sura dispune, la
sesizarea procurorului ori a medicului de specialitate sau la cererea suspectului
ori inculpatului sau a unui membru de familie al acestuia, ridicarea m surii
luate. Dispozi iile alin. (2) - (7) se aplic  în mod corespunz tor.
    (10) Dac  dup  dispunerea m surii a fost sesizat  instan a prin rechizitoriu,
ridicarea acesteia, potrivit alin. (9), se dispune de c tre judec torul de camer
preliminar  sau, dup  caz, de c tre instan a de judecat  în fa a c reia se afl
cauza.
    (11) În cursul judec ii în prim  instan i în apel, la propunerea procurorului
ori din oficiu, inculpatul poate fi obligat provizoriu la tratament medical de c tre
instan a de judecat  în fa a c reia se afl  cauza, care solicit  acte medicale
concludente sau efectuarea unei expertize medico-legale. Dispozi iile alin. (4) -
(9) se aplic  în mod corespunz tor.
    (12) Dac  suspectul sau inculpatul încalc  cu rea-credin  m sura oblig rii
provizorii la tratament medical, judec torul de drepturi i libert i, judec torul
de camer  preliminar  sau instan a care a luat m sura ori în fa a c reia se afl
cauza dispune, la sesizarea procurorului sau a medicului de specialitate ori din
oficiu, internarea medical  provizorie a suspectului sau inculpatului, în
condi iile prev zute la art. 247.



    SEC IUNEA a 2-a
    Internarea medical  provizorie

    ART. 247
    Condi iile de aplicare i con inutul m surii
    (1) Judec torul de drepturi i libert i, în cursul urm ririi penale, judec torul
de camer  preliminar , pe durata procedurii de camer  preliminar , sau instan a,
în cursul judec ii, poate dispune internarea medical  provizorie a suspectului
sau inculpatului care este bolnav mintal ori consumator cronic de substan e
psihoactive, dac  luarea m surii este necesar  pentru înl turarea unui pericol
concret i actual pentru siguran a public .
    (2) M sura prev zut  la alin. (1) const  în internarea medical  nevoluntar  a
suspectului sau inculpatului într-o unitate specializat  de asisten  medical ,
pân  la îns to ire sau pân  la ameliorarea care înl tur  starea de pericol ce a
determinat luarea m surii.
    (3) Dispozi iile art. 245 alin. (3) se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 248
    Procedura de aplicare i de ridicare a m surii
    (1) În cursul urm ririi penale sau al procedurii de camer  preliminar , dac
apreciaz  c  sunt întrunite condi iile prev zute de lege, procurorul înainteaz
judec torului de drepturi i libert i sau judec torului de camer  preliminar  de
la instan a c reia i-ar reveni competen a s  judece cauza în prim  instan  o
propunere motivat  de luare fa  de suspect sau inculpat a m surii intern rii
medicale provizorii.
    (2) Propunerea prev zut  la alin. (1) va fi înso it  de acte medicale
concludente sau de expertiza medico-legal  psihiatric .
    (3) Judec torul sesizat conform alin. (1) fixeaz  de îndat  termen de
solu ionare a propunerii i dispune aducerea cu mandat a suspectului sau a
inculpatului.
    (4) Solu ionarea propunerii se face numai dup  audierea suspectului sau
inculpatului, dac  starea sa de s tate o permite, în prezen a unui avocat, ales
sau numit din oficiu. Când suspectul sau inculpatul se afl  deja internat într-o
unitate de asisten  medical i deplasarea sa nu este posibil , judec torul de
drepturi i libert i procedeaz  la audierea acestuia, în prezen a avocatului, în
locul unde se afl .
    (5) Când propunerea prev zut  la alin. (1) nu este înso it  de expertiza
medico-legal  psihiatric , instan a sesizat  dispune efectuarea acesteia, luând,
dac  este cazul, i m sura intern rii necesare pentru efectuarea expertizei.
    (6) Participarea procurorului este obligatorie.
    (7) Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la solu ionarea propunerii de luare
a m surii intern rii medicale ori la alc tuirea concret  a planului terapeutic s  fie
asistat i de c tre un medic desemnat de acesta, ale c rui concluzii sunt înaintate
judec torului de drepturi i libert i.



    (8) Judec torul se pronun  de îndat  asupra propunerii, printr-o încheiere
care poate fi contestat  în 5 zile de la pronun are. Contestarea nu suspend
punerea în aplicare a m surii de siguran .
    (9) Dac  admite propunerea, judec torul dispune internarea medical
provizorie a suspectului sau inculpatului i ia m suri pentru efectuarea unei
expertize medico-legale psihiatrice, dac  aceasta nu a fost f cut  potrivit alin.
(2).
    (10) Dac  judec torul dispune internarea medical  provizorie, se iau i

surile prev zute la art. 229.
    (11) Dac  dup  dispunerea m surii s-a produs îns to irea suspectului sau
inculpatului ori a intervenit o ameliorare a st rii sale de s tate care înl tur
starea de pericol, judec torul de drepturi i libert i sau judec torul de camer
preliminar  care a luat m sura dispune, prin încheiere, la sesizarea procurorului
ori a medicului curant sau la cererea suspectului ori inculpatului sau a unui
membru de familie al acestuia, efectuarea unei expertize medico-legale
psihiatrice în vederea ridic rii m surii aplicate.
    (12) Dac  dup  dispunerea m surii a fost sesizat  instan a prin rechizitoriu,
ridicarea acesteia, potrivit alin. (11), se dispune de c tre judec torul de camer
preliminar  sau, dup  caz, de c tre instan a de judecat  în fa a c reia se afl
cauza.
    (13) În cursul judec ii în prim  instan i în apel, fa  de inculpat se poate
dispune internarea medical  provizorie, la propunerea procurorului ori din
oficiu, de c tre instan a în fa a c reia se afl  cauza, pe baza expertizei medico-
legale psihiatrice. Dispozi iile alin. (4) - (11) se aplic  în mod corespunz tor.

    CAPITOLUL III
    M surile asigur torii, restituirea lucrurilor i restabilirea situa iei anterioare

vâr irii infrac iunii

    ART. 249
    Condi iile generale de luare a m surilor asigur torii
    (1) Procurorul, în cursul urm ririi penale, judec torul de camer  preliminar
sau instan a de judecat , din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de
camer  preliminar  ori în cursul judec ii, poate lua m suri asigur torii, prin
ordonan  sau, dup  caz, prin încheiere motivat , atunci când exist  o suspiciune
rezonabil  cu privire la existen a unui pericol concret de ascundere, distrugere,
înstr inare sau sustragere de la urm rire a bunurilor care pot face obiectul
confisc rii speciale ori care pot servi la garantarea execut rii pedepsei amenzii
sau a cheltuielilor judiciare ori a repar rii pagubei produse prin infrac iune.
    (2) M surile asigur torii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau
imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora.



    (3) M surile asigur torii în vederea confisc rii speciale i pentru garantarea
execut rii pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau
inculpatului.
    (4) M surile asigur torii în vederea repar rii pagubei produse prin infrac iune
i pentru garantarea execut rii cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor

suspectului sau inculpatului i ale persoanei responsabile civilmente, pân  la
concuren a valorii probabile a acestora.
    (5) M surile asigur torii prev zute la alin. (4) se pot lua, în cursul urm ririi
penale, al procedurii de camer  preliminar i al judec ii, i la cererea p ii
civile. M surile asigur torii luate din oficiu de c tre organele judiciare prev zute
la alin. (1) pot folosi i p ii civile.
    (6) M surile asigur torii luate în condi iile alin. (1) sunt obligatorii în cazul în
care persoana v mat  este o persoan  lipsit  de capacitate de exerci iu sau cu
capacitate de exerci iu restrâns  ori în alte cazuri expres prev zute de lege.
    (7) Nu pot fi sechestrate bunuri care apar in unei autorit i sau institu ii
publice ori unei alte persoane de drept public, precum nici exceptate de lege.
    ART. 250
    Contestarea m surilor asigur torii
    (1) Împotriva m surii asigur torii luate de procuror sau a modului de aducere
la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice alt  persoan
interesat  poate face contesta ie, în termen de 3 zile de la data comunic rii
ordonan ei de luare a m surii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la
judec torul de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar reveni competen a s
judece cauza în fond.
    (2) Contesta ia nu este suspensiv  de executare.
    (3) Procurorul înainteaz  judec torului de drepturi i libert i dosarul cauzei,
în termen de 24 de ore de la solicitarea dosarului de c tre acesta.
    (4) Solu ionarea contesta iei se face în camera de consiliu, cu citarea celui
care a f cut contesta ia i a persoanelor interesate, prin încheiere motivat , care
este definitiv . Participarea procurorului este obligatorie.
    (5) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la
solu ionarea contesta iei.
    (6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a m surii asigur torii luate de

tre judec torul de camer  preliminar  ori de c tre instan a de judecat ,
procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice alt  persoan  interesat  poate face
contesta ie la acest judec tor ori la aceast  instan , în termen de 3 zile de la data
punerii în executare a m surii.
    (7) Contesta ia nu suspend  executarea i se solu ioneaz , în edin  public ,
prin încheiere motivat , cu citarea p ilor, în termen de 5 zile de la înregistrarea
acesteia. Participarea procurorului este obligatorie.
    (8) Dup  r mânerea definitiv  a hot rârii, se poate face contesta ie potrivit
legii civile numai asupra modului de aducere la îndeplinire a m surii
asigur torii.



    (9) Întocmirea minutei este obligatorie.
    ART. 251
    Organele care aduc la îndeplinire m surile asigur torii
    Ordonan a de luare a m surii asigur torii se aduce la îndeplinire de c tre
organele de cercetare penal .
    ART. 252
    Procedura sechestrului
    (1) Organul care procedeaz  la aplicarea sechestrului este obligat s  identifice
i s  evalueze bunurile sechestrate, putând recurge, dac  este cazul, la evaluatori

sau exper i.
    (2) Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre pre ioase, mijloacele
de plat  str ine, titlurile de valoare interne, obiectele de art i de muzeu,
colec iile de valoare, precum i sumele de bani care fac obiectul sechestrului vor
fi ridicate în mod obligatoriu.
    (3) Bunurile perisabile se predau autorit ilor competente, potrivit profilului
de activitate, care sunt obligate s  le primeasc i s  le valorifice de îndat .
    (4) Metalele sau pietrele pre ioase ori obiectele confec ionate cu acestea i
mijloacele de plat  str ine se depun la cea mai apropiat  institu ie bancar .
    (5) Titlurile de valoare interne, obiectele de art  sau de muzeu i colec iile de
valoare se predau spre p strare institu iilor de specialitate.
    (6) Obiectele prev zute la alin. (4) i (5) se predau în termen de 48 de ore de
la ridicare. Dac  obiectele sunt strict necesare urm ririi penale, procedurii de
camer  preliminar  sau judec ii, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu de
48 de ore de la pronun area în cauz  a unei solu ii definitive.
    (7) Obiectele sechestrate se p streaz  pân  la ridicarea sechestrului.
    (8) Sumele de bani rezultate din valorificarea f cut  potrivit alin. (3), precum
i sumele de bani ridicate potrivit alin. (2) se consemneaz , dup  caz, pe numele

suspectului sau inculpatului ori al persoanei responsabile civilmente, la
dispozi ia organului judiciar care a dispus instituirea sechestrului, c ruia i se
pred  recipisa de consemnare a sumei, în termen de cel mult 3 zile de la
ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor.
    (9) Celelalte bunuri mobile sechestrate sunt puse sub sigiliu sau ridicate,
putându-se numi un custode.
    ART. 253
    Procesul-verbal de sechestru i inscrip ia ipotecar
    (1) Organul care aplic  sechestrul încheie un proces-verbal despre toate actele
efectuate potrivit art. 252, descriind în am nunt bunurile sechestrate, cu
indicarea valorii lor. În procesul-verbal se arat i bunurile exceptate de lege de
la urm rire, potrivit dispozi iilor art. 249 alin. (7), g site la persoana c reia i s-a
aplicat sechestru. De asemenea, se consemneaz  obiec iile suspectului sau
inculpatului ori ale p ii responsabile civilmente, precum i cele ale altor
persoane interesate.



    (2) Un exemplar al procesului-verbal prev zut la alin. (1) se las  persoanei
asupra bunurilor c reia s-a aplicat sechestrul, iar în lipsa acesteia, celor cu care
locuie te, administratorului, portarului sau celui care în mod obi nuit îl
înlocuie te ori unui vecin. În cazul când o parte din bunuri sau totalitatea lor au
fost predate unui custode, se las  acestuia o copie de pe procesul-verbal. Un
exemplar se înainteaz i organului judiciar care a dispus luarea m surii
asigur torii, în termen de 24 de ore de la încheierea procesului-verbal.
    (3) Pentru bunurile imobile sechestrate, procurorul, judec torul de camer
preliminar  sau instan a de judecat  care a dispus instituirea sechestrului cere
organului competent luarea inscrip iei ipotecare asupra bunurilor sechestrate,
anexând copie de pe ordonan a sau încheierea prin care s-a dispus sechestrul i
un exemplar al procesului-verbal de sechestru.
    ART. 254
    Poprirea
    (1) Sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului ori inculpatului sau

ii responsabile civilmente de c tre o a treia persoan  ori de c tre cel p gubit
sunt poprite în mâinile acestora, în limitele prev zute de lege, de la data primirii
ordonan ei sau încheierii prin care se înfiin eaz  sechestrul.
    (2) Sumele de bani prev zute la alin. (1) vor fi consemnate de c tre debitori,
dup  caz, la dispozi ia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului
de executare, în termen de 5 zile de la scaden , recipisele urmând a fi predate
procurorului, judec torului de camer  preliminar  ori instan ei de judecat  în
termen de 24 de ore de la consemnare.
    ART. 255
    Restituirea lucrurilor
    (1) Dac  procurorul sau judec torul de drepturi i libert i, în cursul urm ririi
penale, judec torul de camer  preliminar  sau instan a de judecat , în procedura
de camer  preliminar  ori în cursul judec ii, constat , la cerere sau din oficiu,

 lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoan  care le-a
primit spre a le p stra sunt proprietatea persoanei v mate sau a altei persoane
ori au fost luate pe nedrept din posesia sau de inerea acestora, dispune restituirea
acestor lucruri. Dispozi iile art. 250 se aplic  în mod corespunz tor.
    (2) Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dac  prin aceasta nu sunt
îngreunate stabilirea situa iei de fapt i justa solu ionare a cauzei i cu obliga ia
pentru cel c ruia îi sunt restituite s  le p streze pân  la pronun area unei solu ii
definitive în procesul penal.
    ART. 256
    Restabilirea situa iei anterioare
    Instan a de judecat , în cursul judec ii, poate lua m suri de restabilire a
situa iei anterioare s vâr irii infrac iunii, când schimbarea acelei situa ii a
rezultat din comiterea infrac iunii, iar restabilirea este posibil .

    TITLUL VI



    Acte procesuale i procedurale comune

    CAPITOLUL I
    Citarea, comunicarea actelor procedurale i mandatul de aducere

    ART. 257
    Modul de citare
    (1) Chemarea unei persoane în fa a organului de urm rire penal  sau a
instan ei de judecat  se face prin cita ie scris . Citarea se poate face i prin not
telefonic  sau telegrafic , încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
    (2) Comunicarea cita iilor i a tuturor actelor de procedur  se va face, din
oficiu, prin agen ii procedurali ai organelor judiciare sau prin orice alt salariat al
acestora, prin intermediul poli iei comunitare ori prin serviciul po tal sau de
curierat.
    (3) Persoanele prev zute la alin. (2) sunt obligate s  îndeplineasc  procedura
de citare i s  comunice dovezile de îndeplinire a acesteia înainte de termenul de
citare stabilit de organul judiciar.
    (4) În cazul prev zut la art. 80, persoanele v mate i p ile civile pot fi
citate prin reprezentantul legal sau printr-o publica ie de circula ie na ional .
    (5) Citarea se poate realiza i prin intermediul po tei electronice sau prin orice
alt sistem de mesagerie electronic , în cazul în care organul judiciar are
mijloacele tehnice pentru a dovedi c  cita ia a fost primit .
    (6) Minorul cu o vârst  mai mic  de 16 ani va fi citat, în plic închis, prin
intermediul p rin ilor sau al tutorelui, cu excep ia cazului în care acest lucru nu
este posibil.
    (7) Organul judiciar poate comunica i oral persoanei prezente termenul
urm tor, aducându-i la cuno tin  consecin ele neprezent rii. În cursul urm ririi
penale, aducerea la cuno tin  a termenului se men ioneaz  într-un proces-
verbal, care se semneaz  de c tre persoana astfel citat .
    ART. 258
    Con inutul cita iei
    (1) Cita ia este individual i trebuie s  cuprind  urm toarele:
    a) denumirea organului de urm rire penal  sau a instan ei de judecat  care
emite cita ia, sediul s u, data emiterii i num rul dosarului;
    b) numele i prenumele celui citat, calitatea în care este citat i indicarea
obiectului cauzei;
    c) adresa celui citat;
    d) ora, ziua, luna i anul, locul de înf are, precum i invitarea celui citat s
se prezinte la data i locul indicate;
    e) men iunea c  partea citat  are dreptul la un avocat cu care s  se prezinte la
termenul fixat;



    f) dac  este cazul, men iunea c , potrivit art. 90 sau art. 93 alin. (4), ap rarea
este obligatorie, iar în cazul în care partea nu î i alege un avocat, care s  se
prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat din oficiu;
    g) men iunea c  partea citat  poate, în vederea exercit rii dreptului la ap rare,

 consulte dosarul aflat la arhiva instan ei sau a parchetului;
    h) consecin ele neprezent rii în fa a organului judiciar.
    (2) Cita ia transmis  suspectului sau inculpatului trebuie s  cuprind
încadrarea juridic i denumirea infrac iunii de care este acuzat, aten ionarea c ,
în caz de neprezentare, poate fi adus cu mandat de aducere.
    (3) Cita ia se semneaz  de cel care o emite.
    ART. 259
    Locul de citare
    (1) Suspectul, inculpatul, p ile în proces, precum i alte persoane se citeaz
la adresa unde locuiesc, iar dac  aceasta nu este cunoscut , la adresa locului lor
de munc , prin serviciul de personal al unit ii la care lucreaz .
    (2) Suspectul sau inculpatul are obliga ia de a comunica în termen de cel mult
3 zile organului judiciar schimbarea adresei unde locuie te. Suspectul sau
inculpatul este informat cu privire la aceast  obliga ie în cadrul audierii i cu
privire la consecin ele nerespect rii obliga iei.
    (3) Suspectul sau inculpatul care a indicat, printr-o declara ie dat  în cursul
procesului penal, un alt loc pentru a fi citat este citat la locul indicat.
    (4) Suspectul sau inculpatul poate fi citat la sediul avocatului ales, dac  nu s-a
prezentat dup  prima citare legal îndeplinit .
    (5) Dac  nu se cunosc adresa unde locuie te suspectul sau inculpatul i nici
locul s u de munc , cita ia se afi eaz  la sediul organului judiciar care a emis-o.
    (6) Bolnavii sau persoanele aflate, dup  caz, în spitale, a ez minte medicale
ori de asisten  social  se citeaz  prin administra ia acestora.
    (7) Persoanele private de libertate se citeaz  la locul de de inere, prin
administra ia acestuia.
    (8) Pentru persoanele care alc tuiesc echipajul unei nave maritime sau
fluviale, aflate în curs , citarea se face la c pit nia portului unde este înregistrat
nava.
    (9) Dac  suspectul sau inculpatul locuie te în str in tate, citarea se face,
pentru primul termen, potrivit normelor de drept interna ional penal aplicabile în
rela ia cu statul solicitat, în condi iile legii. În absen a unei asemenea norme sau
în cazul în care instrumentul juridic interna ional aplicabil o permite, citarea se
face prin scrisoare recomandat . În acest caz, avizul de primire a scrisorii
recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a acesteia ine loc de
dovad  a îndeplinirii procedurii de citare. Pentru primul termen de judecat ,
suspectul sau inculpatul va fi în tiin at prin cita ie c  are obliga ia de a indica o
adres  pe teritoriul României, o adres  de po  electronic  sau mesagerie
electronic , unde urmeaz  s  i se fac  toate comunic rile privind procesul. În
cazul în care nu se conformeaz , comunic rile i se vor face prin scrisoare



recomandat , recipisa de predare la po ta român  a scrisorii, în cuprinsul c reia
vor fi men ionate actele care se expediaz , inând loc de dovad  de îndeplinire a
procedurii.
    (10) Personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare i cet enii
români trimi i s  lucreze în cadrul organiza iilor interna ionale, membrii de
familie care locuiesc cu ei, cât timp se afl  în str in tate, precum i cet enii
români afla i în str in tate în interes de serviciu, inclusiv membrii de familie
care îi înso esc, se citeaz  prin intermediul unit ilor care i-au trimis în
str in tate.
    (11) La stabilirea termenului pentru înf area suspectului sau inculpatului
aflat în str in tate se ine seama de normele interna ionale aplicabile în rela ia cu
statul pe teritoriul c ruia se afl  suspectul sau inculpatul, iar în lipsa unor
asemenea norme, de necesitatea ca cita ia în vederea înf rii s  fie primit  cel
mai târziu cu 30 de zile înainte de ziua stabilit  pentru înf are.
    (12) Institu iile, autorit ile publice i alte persoane juridice se citeaz  la
sediul acestora, iar în cazul neidentific rii sediului, se aplic  în mod
corespunz tor dispozi iile alin. (5).
    ART. 260
    Înmânarea cita iei
    (1) Cita ia se înmâneaz , oriunde este g sit, personal celui citat, care va
semna dovada de primire.
    (2) Dac  persoana citat  refuz  s  primeasc  cita ia sau, primind-o, refuz  sau
nu poate s  semneze dovada de primire, persoana îns rcinat  s  comunice cita ia
o las  celui citat ori, în cazul refuzului de primire, o afi eaz  pe u a locuin ei
acestuia, încheind despre aceasta proces-verbal.
    (3) În cazul în care scrisoarea recomandat  prin care se citeaz  un suspect sau
inculpat care locuie te în str in tate nu poate fi înmânat , precum i în cazul în
care statul destinatarului nu permite citarea prin po , cita ia se va afi a la
sediul parchetului sau al instan ei, dup  caz.
    (4) Citarea se poate realiza i prin intermediul autorit ilor competente ale
statului str in dac :
    a) adresa celui citat este necunoscut  sau inexact ;
    b) nu a fost posibil  trimiterea cita iei prin intermediul po tei;
    c) dac  citarea prin po  a fost ineficient  sau necorespunz toare.
    (5) Când citarea se face potrivit art. 259 alin. (6) - (8), unit ile acolo ar tate
sunt obligate a înmâna de îndat  cita ia persoanei citate sub luare de dovad ,
certificându-i semn tura sau ar tând motivul pentru care nu s-a putut ob ine
semn tura acesteia. Dovada este predat  agentului procedural, iar acesta o
înainteaz  organului de urm rire penal  sau instan ei de judecat  care a emis
cita ia.
    (6) Cita ia destinat  unei institu ii sau autorit i publice ori altei persoane
juridice se pred  la registratur  sau func ionarului îns rcinat cu primirea
coresponden ei. Dispozi iile alin. (2) se aplic  în mod corespunz tor.



    ART. 261
    Înmânarea cita iei altor persoane
    (1) Dac  persoana citat  nu se afl  acas , agentul înmâneaz  cita ia so ului,
unei rude sau oric rei persoane care locuie te cu ea ori care în mod obi nuit îi
prime te coresponden a. Cita ia nu poate fi înmânat  unui minor sub 14 ani sau
unei persoane lipsite de discern mânt.
    (2) Dac  persoana citat  locuie te într-un imobil cu mai multe apartamente
sau într-un hotel, în lipsa persoanelor ar tate la alin. (1), cita ia se pred
administratorului, portarului ori celui care în mod obi nuit îl înlocuie te.
    (3) Persoana care prime te cita ia semneaz  dovada de primire, iar agentul,
certificând identitatea i semn tura, încheie proces-verbal. Dac  aceasta refuz
sau nu poate semna dovada de primire, agentul afi eaz  cita ia pe u a locuin ei,
încheind proces-verbal.
    (4) În lipsa persoanelor ar tate la alin. (1) i (2), agentul este obligat s  se
intereseze când poate g si persoana citat  pentru a-i înmâna cita ia. Când nici pe
aceast  cale nu se poate ajunge la înmânare, agentul afi eaz  cita ia pe u a
locuin ei persoanei citate, încheind proces-verbal.
    (5) În cazul când persoana citat  locuie te într-un imobil cu mai multe
apartamente sau într-un hotel, dac  în cita ie nu s-a indicat apartamentul ori
camera în care locuie te, agentul este obligat s  fac  investiga ii pentru a afla
aceasta. Dac  investiga iile au r mas f  rezultat, agentul afi eaz  cita ia pe u a
principal  a cl dirii, încheind proces-verbal i f când men iune despre
împrejur rile care au f cut imposibil  înmânarea cita iei.
    (6) Când comunicarea cita iei nu se poate face, deoarece imobilul a fost
demolat, a devenit nelocuibil sau de neîntrebuin at ori destinatarul actului nu
mai locuie te în imobilul respectiv, agentul întocme te un proces-verbal care
men ioneaz  situa iile constatate, pe care îl trimite organului judiciar care a
dispus citarea.
    ART. 262
    Dovada de primire i procesul-verbal de predare a cita iei
    (1) Dovada de primire a cita iei trebuie s  cuprind  num rul dosarului,
denumirea organului de urm rire penal  sau a instan ei care a emis cita ia,
numele, prenumele i calitatea persoanei citate, precum i data pentru care este
citat . De asemenea, trebuie s  cuprind  data înmân rii cita iei, numele,
prenumele, calitatea i semn tura celui care înmâneaz  cita ia, certificarea de

tre acesta a identit ii i semn turii persoanei c reia i s-a înmânat cita ia,
precum i ar tarea calit ii acesteia.
    (2) Ori de câte ori cu prilejul pred rii sau afi rii unei cita ii se încheie un
proces-verbal, acesta va cuprinde în mod corespunz tor i men iunile ar tate la
alin. (1).
    ART. 263
    Incidente privind citarea



    (1) Orice neregularitate cu privire la citare nu este luat  în considerare în
cazul în care partea lips  la termenul la care s-a produs neregularitatea nu a
invocat-o la termenul urm tor producerii ei, dac  la acest termen ea a fost
prezent  sau legal citat .
    (2) În lipsa p ii nelegal citate, neregularitatea privind procedura de citare a
acesteia poate fi invocat  de c tre procuror, de c tre p i ori din oficiu, îns
numai la termenul la care ea s-a produs.
    ART. 264
    Comunicarea altor acte procedurale
    (1) Comunicarea celorlalte acte de procedur  se face potrivit dispozi iilor
prev zute în prezentul capitol.
    (2) În cazul persoanelor private de libertate, comunicarea celorlalte acte de
procedur  se face prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare electronic
disponibil la locul de deten ie.
    ART. 265
    Mandatul de aducere
    (1) O persoan  poate fi adus  în fa a organului de urm rire penal  sau a
instan ei de judecat  pe baza unui mandat de aducere, dac , fiind anterior citat ,
nu s-a prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezen a ei este necesar ,
sau dac  nu a fost posibil  comunicarea corespunz toare a cita iei i
împrejur rile indic  f  echivoc c  persoana se sustrage de la primirea cita iei.
    (2) Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere, chiar înainte
de a fi fost chemat prin cita ie, dac  aceast  m sur  se impune în interesul
rezolv rii cauzei.
    (3) În cursul urm ririi penale mandatul de aducere se emite de c tre organul
de urm rire penal , iar în cursul judec ii de c tre instan .
    (4) În cazul în care pentru executarea mandatului de aducere este necesar

trunderea f  consim mânt într-un domiciliu sau sediu, în cursul urm ririi
penale mandatul de aducere poate fi dispus, la cererea motivat  a procurorului,
de judec torul de drepturi i libert i de la instan a c reia i-ar reveni competen a

 judece cauza în prim  instan  sau de la instan a corespunz toare în grad
acesteia în a c rei circumscrip ie se afl  sediul parchetului din care face parte
procurorul.
    (5) Cererea formulat  de procuror, în cursul urm ririi penale, trebuie s
cuprind :
    a) motivarea îndeplinirii condi iilor prev zute la alin. (1) i (2);
    b) indicarea infrac iunii care constituie obiectul urm ririi penale i numele
suspectului sau al inculpatului;
    c) indicarea adresei unde se afl  persoana pentru care se solicit  emiterea
mandatului de aducere.
    (6) Cererea prin care se solicit , în cursul urm ririi penale, emiterea unui
mandat de aducere se solu ioneaz  în camera de consiliu, f  citarea p ilor.



    (7) În cazul în care apreciaz  c  cererea este întemeiat , judec torul de
drepturi i libert i dispune motivat, prin încheiere definitiv , admiterea
solicit rii parchetului i încuviin area aducerii persoanei solicitate, emi ând de
îndat  mandatul de aducere.
    (8) Mandatul de aducere emis de judec torul de drepturi i libert i trebuie s
cuprind :
    a) denumirea instan ei;
    b) data, ora i locul emiterii;
    c) numele, prenumele i calitatea persoanei care a emis mandatul de aducere;
    d) scopul pentru care a fost emis;
    e) numele persoanei care urmeaz  a fi adus  cu mandat i adresa unde
locuie te. În cazul suspectului sau inculpatului, mandatul de aducere trebuie s
men ioneze infrac iunea care constituie obiectul urm ririi penale;
    f) indicarea temeiului i motivarea necesit ii emiterii mandatului de aducere;
    g) men iunea c  mandatul de aducere poate fi folosit o singur  dat ;
    h) semn tura judec torului i tampila instan ei.
    (9) În cazul în care judec torul de drepturi i libert i apreciaz  c  nu sunt
satisf cute condi iile prev zute la alin. (1), (2) i (4), dispune, prin încheiere
definitiv , respingerea cererii, ca neîntemeiat .
    (10) Mandatul de aducere emis de organul de urm rire penal , în cursul
urm ririi penale, sau de instan , în cursul judec ii, trebuie s  cuprind , în mod
corespunz tor, men iunile prev zute la alin. (8).
    (11) Organul judiciar ascult , de îndat , persoana adus  cu mandat de aducere
sau, dup  caz, efectueaz  de îndat  actul care a necesitat prezen a acesteia.
    (12) Persoanele aduse cu mandat r mân la dispozi ia organului judiciar numai
pe durata impus  de audiere sau de îndeplinirea actului procesual care a f cut
necesar  prezen a lor, dar nu mai mult de 8 ore, în afar  de cazul când s-a dispus
re inerea ori arestarea preventiv  a acestora.
    ART. 266
    Executarea mandatului de aducere
    (1) Mandatul de aducere se execut  prin organele de ordine public i
siguran  na ional . Persoana c reia i se încredin eaz  executarea mandatului
transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis i îi solicit  s  o
înso easc . În cazul în care persoana indicat  în mandat refuz  s  înso easc
persoana care execut  mandatul sau încearc  s  fug , aceasta va fi adus  prin
constrângere.
    (2) În vederea execut rii mandatului emis de judec torul de drepturi i
libert i sau de instan a de judecat , organele prev zute la alin. (1) pot p trunde
în locuin a sau sediul oric rei persoane, în care exist  indicii c  se afl  cel

utat, în cazul în care acesta refuz  s  coopereze, împiedic  executarea
mandatului sau pentru orice alt motiv temeinic justificat i propor ional cu
scopul urm rit.



    (3) Dac  persoana ar tat  în mandatul de aducere nu poate fi adus  din motive
de boal , cel îns rcinat cu executarea mandatului constat  aceasta într-un
proces-verbal, care se înainteaz  de îndat  organului de urm rire penal  sau,
dup  caz, instan ei de judecat .
    (4) Dac  cel îns rcinat cu executarea mandatului de aducere nu g se te
persoana prev zut  în mandat la adresa indicat , face cercet ri i, dac  acestea
au r mas f  rezultat, încheie un proces-verbal care va cuprinde men iuni
despre cercet rile f cute. Procesul-verbal se înainteaz , de îndat , organului de
urm rire penal  sau, dup  caz, instan ei de judecat .
    (5) Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin
comandantul unit ii militare sau prin poli ia militar .
    (6) Activit ile desf urate cu ocazia execut rii mandatului de aducere sunt
consemnate într-un proces-verbal, care trebuie s  cuprind :
    a) numele, prenumele i calitatea celui care îl încheie;
    b) locul unde este încheiat;
    c) men iuni despre activit ile desf urate.
    ART. 267
    (1) În vederea realiz rii procedurii de citare, a comunic rii actelor de
procedur  sau a aducerii cu mandat la desf urarea procedurilor, procurorul sau
instan a au drept de acces direct la bazele electronice de date de inute de
organele administra iei de stat.
    (2) Organele administra iei de stat care de in baze electronice de date sunt
obligate s  colaboreze cu procurorul sau cu instan a de judecat  în vederea
asigur rii accesului direct al acestora la informa iile existente în bazele
electronice de date, în condi iile legii.

    CAPITOLUL II
    Termenele

    ART. 268
    Consecin ele nerespect rii termenului
    (1) Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit
termen, nerespectarea acestuia atrage dec derea din exerci iul dreptului i
nulitatea actului f cut peste termen.
    (2) Când o m sur  procesual  nu poate fi luat  decât pe un anumit termen,
expirarea acestuia atrage de drept încetarea efectului m surii.
    (3) Pentru celelalte termene procedurale se aplic , în caz de nerespectare,
dispozi iile privitoare la nulit i.
    ART. 269
    Calculul termenelor procedurale
    (1) La calcularea termenelor procedurale se porne te de la ora, ziua, luna sau
anul prev zut în actul care a provocat curgerea termenului, în afar  de cazul
când legea dispune altfel.



    (2) La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socote te ora sau ziua de
la care începe s  curg  termenul, nici ora sau ziua în care acesta se împline te.
    (3) Termenele socotite pe luni sau pe ani expir , dup  caz, la sfâr itul zilei
corespunz toare a ultimei luni ori la sfâr itul zilei i lunii corespunz toare din
ultimul an. Dac  aceast  zi cade într-o lun  care nu are zi corespunz toare,
termenul expir  în ultima zi a acelei luni.
    (4) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucr toare, termenul expir
la sfâr itul primei zile lucr toare care urmeaz .
    ART. 270
    Acte considerate ca f cute în termen
    (1) Actul depus în untrul termenului prev zut de lege la administra ia locului
de de inere ori la unitatea militar  sau la oficiul po tal prin scrisoare
recomandat  este considerat ca f cut în termen. Înregistrarea sau atestarea f cut
de c tre administra ia locului de de inere pe actul depus, recipisa oficiului
po tal, precum i înregistrarea ori atestarea f cut  de unitatea militar  pe actul
depus servesc ca dovad  a datei depunerii actului.
    (2) Dac  un act care trebuia f cut într-un anumit termen a fost comunicat sau
transmis, din necunoa tere ori dintr-o gre eal  v dit  a expeditorului, înainte de
expirarea termenului, unui organ judiciar care nu are competen , se consider

 a fost depus în termen, chiar dac  actul ajunge la organul judiciar competent
dup  expirarea termenului fixat.
    (3) Cu excep ia c ilor de atac, actul efectuat de procuror este considerat ca

cut în termen dac  data la care a fost trecut în registrul de ie ire al parchetului
este în untrul termenului cerut de lege pentru efectuarea actului.
    ART. 271
    Calculul termenelor în cazul m surilor privative sau restrictive de drepturi
    În calculul termenelor privind m surile preventive sau orice m suri restrictive
de drepturi, ora sau ziua de la care începe i cea la care se sfâr te termenul
intr  în durata acestuia.

    CAPITOLUL III
    Cheltuielile judiciare

    ART. 272
    Acoperirea cheltuielilor judiciare
    (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedur , administrarea
probelor, conservarea mijloacelor materiale de prob , onorariile avoca ilor,
precum i orice alte cheltuieli ocazionate de desf urarea procesului penal se
acoper  din sumele avansate de stat sau pl tite de p i.
    (2) Cheltuielile judiciare prev zute la alin. (1), avansate de stat, sunt cuprinse
distinct, dup  caz, în bugetul de venituri i cheltuieli al Ministerului Justi iei, al
Ministerului Public, precum i al altor ministere de resort.
    ART. 273



    Sumele cuvenite martorului, expertului i interpretului
    (1) Martorul, expertul i interpretul chema i de organul de urm rire penal  ori
de instan  au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, între inere, locuin
i a altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor.

    (2) Martorul, expertul i interpretul care sunt salaria i au dreptul la venitul de
la locul de munc , pe durata lipsei de la serviciu pricinuite de chemarea la
organul de urm rire penal  sau la instan .
    (3) Martorul care nu este salariat, dar are venit din munc , este îndrept it s
primeasc  o compensare.
    (4) Expertul i interpretul au dreptul la o retribu ie pentru îndeplinirea
îns rcin rii date, în cazurile i în condi iile prev zute prin dispozi ii legale.
    (5) Sumele acordate potrivit alin. (1), (3) i (4) se pl tesc pe baza dispozi iilor
luate de organul care a dispus chemarea i în fa a c ruia s-a prezentat martorul,
expertul sau interpretul, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat.
    ART. 274
    Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de renun are la urm rirea penal ,
condamnare, amânarea aplic rii pedepsei sau renun area la aplicarea pedepsei
    (1) În caz de renun are la urm rirea penal , condamnare, amânare a aplic rii
pedepsei sau renun are la aplicarea pedepsei, inculpatul este obligat la plata
cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excep ia cheltuielilor privind avoca ii
din oficiu i interpre ii desemna i de organele judiciare, care r mân în sarcina
statului.
    (2) Când sunt mai mul i inculpa i, procurorul sau, dup  caz, instan a hot te
partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. La stabilirea acestei p i se
ine seama, pentru fiecare dintre inculpa i, de m sura în care a provocat

cheltuielile judiciare.
    (3) Partea responsabil  civilmente, în m sura în care este obligat  solidar cu
inculpatul la repararea pagubei, este obligat  în mod solidar cu acesta i la plata
cheltuielilor judiciare avansate de stat.
    ART. 275
    Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri
    (1) Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate dup  cum urmeaz :
    1. în caz de achitare, de c tre:
    a) persoana v mat , în m sura în care i se re ine o culp  procesual ;
    b) partea civil  c reia i s-au respins în totul preten iile civile, în m sura în
care i se re ine o culp  procesual ;
    c) inculpatul care a fost obligat la repararea prejudiciului;
    2. în caz de încetare a procesului penal, de c tre:
    a) inculpat, dac  exist  o cauz  de nepedepsire;
    b) persoana v mat , în caz de retragere a plângerii prealabile sau în cazul în
care plângerea prealabil  a fost tardiv introdus ;
    c) partea prev zut  în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit
medierea penal ;



    3. dac  inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt
suportate de c tre:
    a) persoana v mat , atunci când aceasta i-a retras plângerea prealabil  ori
s-a dispus clasarea în temeiul dispozi iilor art. 16 alin. (1) lit. a) - c) sau
achitarea inculpatului;
    b) inculpat, atunci când se dispune clasarea pentru alte situa ii decât cele
prev zute în dispozi iile art. 16 alin. (1) lit. a) - c) ori încetarea procesului penal;
    4. în caz de restituire a cauzei la parchet în procedura camerei preliminare,
cheltuielile judiciare sunt suportate de c tre stat.
    (2) În cazul declar rii apelului, recursului în casa ie ori al introducerii unei
contesta ii sau oric rei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de c tre
persoana c reia i s-a respins ori care i-a retras apelul, recursul în casa ie,
contesta ia sau cererea.
    (3) În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat r mân în
sarcina acestuia.
    (4) În cazul când mai multe p i sau persoane v mate sunt obligate la
suportarea cheltuielilor judiciare, instan a hot te partea din cheltuielile
judiciare datorate de fiecare.
    (5) Dispozi iile alin. (1) pct. 1 i 2 i ale alin. (2) - (4) se aplic  în mod
corespunz tor în cazul dispunerii în cursul urm ririi penale a unei solu ii de
clasare i în situa ia respingerii unei plângeri formulate împotriva actelor i

surilor dispuse de organele de urm rire penal .
    (6) Cheltuielile pentru plata interpre ilor desemna i de organele judiciare,
potrivit legii, r mân în sarcina statului.
    ART. 276
    Plata cheltuielilor judiciare f cute de p i
    (1) În caz de condamnare, inculpatul este obligat s  pl teasc  persoanei

mate, precum i p ii civile c reia i s-a admis ac iunea civil  cheltuielile
judiciare f cute de acestea.
    (2) Când ac iunea civil  este admis  numai în parte, instan a îl poate obliga pe
inculpat la plata total  sau par ial  a cheltuielilor judiciare.
    (3) În caz de renun are la preten iile civile, precum i în caz de tranzac ie ori
recunoa tere a preten iilor civile, instan a se pronun  asupra cheltuielilor la
cererea p ilor.
    (4) În situa iile prev zute la alin. (1) i (2), când sunt mai mul i inculpa i ori
dac  exist i parte responsabil  civilmente, se aplic  în mod corespunz tor
dispozi iile art. 274 alin. (2) i (3).
    (5) În caz de achitare, persoana v mat  sau partea civil  este obligat  s
pl teasc  inculpatului i, dup  caz, p ii responsabile civilmente cheltuielile
judiciare f cute de ace tia, în m sura în care au fost provocate de persoana

mat  sau de partea civil .
    (6) În celelalte cazuri instan a stabile te obliga ia de restituire potrivit legii
civile.



    CAPITOLUL IV
    Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale i înl turarea
unor omisiuni v dite

    ART. 277
    Modific ri în acte procedurale
    (1) Orice ad ugare, corectur  ori suprimare f cut  în cuprinsul unui act
procedural este luat  în considerare numai dac  aceste modific ri sunt
confirmate în scris, în cuprinsul sau la sfâr itul actului, de c tre cei care l-au
semnat.
    (2) Modific rile neconfirmate, dar care nu schimb  în elesul frazei, r mân
valabile.
    (3) Locurile nescrise în cuprinsul unei declara ii trebuie barate, astfel încât s
nu se poat  face ad ug ri.
    ART. 278
    Îndreptarea erorilor materiale
    (1) Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreapt
de însu i organul de urm rire penal , de judec torul de drepturi i libert i sau
de camer  preliminar  ori de instan a care a întocmit actul, la cererea celui
interesat ori din oficiu.
    (2) În vederea îndrept rii erorii, p ile pot fi chemate spre a da l muriri.
    (3) Despre îndreptarea efectuat  organul judiciar întocme te, dup  caz, un
proces-verbal sau o încheiere, f cându-se men iune i la sfâr itul actului
corectat.
    ART. 279
    Înl turarea unor omisiuni v dite
    Dispozi iile art. 278 se aplic i în cazul când organul judiciar, ca urmare a
unei omisiuni v dite, nu s-a pronun at asupra sumelor pretinse de martori,
exper i, interpre i, avoca i, potrivit art. 272 i 273, precum i cu privire la
restituirea lucrurilor sau la ridicarea m surilor asigur torii.

    CAPITOLUL V
    Nulit ile

    ART. 280
    Efectele nulit ii
    (1) Înc lcarea dispozi iilor legale care reglementeaz  desf urarea procesului
penal atrage nulitatea actului în condi iile prev zute expres de prezentul cod.
    (2) Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor
lovite de nulitate, atunci când exist  o leg tur  direct  între acestea i actul
declarat nul.



    (3) Atunci când constat  nulitatea unui act, organul judiciar dispune, când este
necesar i dac  este posibil, refacerea acelui act cu respectarea dispozi iilor
legale.
    ART. 281
    Nulit ile absolute
    (1) Determin  întotdeauna aplicarea nulit ii înc lcarea dispozi iilor privind:
    a) compunerea completului de judecat ;
    b) competen a material i competen a personal  a instan elor judec tore ti,
atunci când judecata a fost efectuat  de o instan  inferioar  celei legal
competente;
    c) publicitatea edin ei de judecat ;
    d) participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie
potrivit legii;
    e) prezen a suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este
obligatorie potrivit legii;
    f) asistarea de c tre avocat a suspectului sau a inculpatului, precum i a
celorlalte p i, atunci când asisten a este obligatorie.
    (2) Nulitatea absolut  se constat  din oficiu sau la cerere.
    (3) Înc lcarea dispozi iilor legale prev zute la alin. (1) lit. a) - d) poate fi
invocat  în orice stare a procesului.
    (4) Înc lcarea dispozi iilor legale prev zute la alin. (1) lit. e) i f) trebuie
invocat :
    a) pân  la încheierea procedurii în camera preliminar , dac  înc lcarea a
intervenit în cursul urm ririi penale sau în procedura camerei preliminare;
    b) în orice stare a procesului, dac  înc lcarea a intervenit în cursul judec ii;
    c) în orice stare a procesului, indiferent de momentul la care a intervenit
înc lcarea, când instan a a fost sesizat  cu un acord de recunoa tere a vinov iei.
    ART. 282
    Nulit ile relative
    (1) Înc lcarea oric ror dispozi ii legale în afara celor prev zute la art. 281
determin  nulitatea actului atunci când prin nerespectarea cerin ei legale s-a
adus o v mare drepturilor p ilor ori ale subiec ilor procesuali principali, care
nu poate fi înl turat  altfel decât prin desfiin area actului.
    (2) Nulitatea relativ  poate fi invocat  de procuror, suspect, inculpat, celelalte

i sau persoana v mat , atunci când exist  un interes procesual propriu în
respectarea dispozi iei legale înc lcate.
    (3) Nulitatea relativ  se invoc  în cursul sau imediat dup  efectuarea actului
ori cel mai târziu în termenele prev zute la alin. (4).
    (4) Înc lcarea dispozi iilor legale prev zute la alin. (1) poate fi invocat :
    a) pân  la închiderea procedurii de camer  preliminar , dac  înc lcarea a
intervenit în cursul urm ririi penale sau în aceast  procedur ;



    b) pân  la primul termen de judecat  cu procedura legal îndeplinit , dac
înc lcarea a intervenit în cursul urm ririi penale, când instan a a fost sesizat  cu
un acord de recunoa tere a vinov iei;
    c) pân  la urm torul termen de judecat  cu procedura complet , dac
înc lcarea a intervenit în cursul judec ii.
    (5) Nulitatea relativ  se acoper  atunci când:
    a) persoana interesat  nu a invocat-o în termenul prev zut de lege;
    b) persoana interesat  a renun at în mod expres la invocarea nulit ii.

    CAPITOLUL VI
    Amenda judiciar

    ART. 283
    Abateri judiciare
    (1) Urm toarele abateri s vâr ite în cursul procesului penal se sanc ioneaz  cu
amend  judiciar  de la 100 lei la 1.000 lei:
    a) neîndeplinirea în mod nejustificat sau îndeplinirea gre it  ori cu întârziere a
lucr rilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a
dosarelor, precum i a oric ror alte lucr ri, dac  prin aceasta s-au provocat
întârzieri în desf urarea procesului penal;
    b) neîndeplinirea ori îndeplinirea gre it  a îndatoririlor de înmânare a cita iilor
sau a celorlalte acte procedurale, precum i neexecutarea mandatelor de aducere.
    (2) Lipsa nejustificat  a martorului, precum i a persoanei v mate, p ii
civile sau p ii civilmente responsabile, chemate s  dea declara ii, sau p sirea,

 permisiune ori f  un motiv întemeiat, a locului unde urmeaz  a fi audiate
se sanc ioneaz  cu amend  judiciar  de la 250 lei la 5.000 lei.
    (3) Lipsa nejustificat  a avocatului ales sau desemnat din oficiu, f  a asigura
substituirea, în condi iile legii, sau refuzul nejustificat al acestuia de a asigura
ap rarea, în condi iile în care s-a asigurat exercitarea deplin  a tuturor
drepturilor procesuale, se sanc ioneaz  cu amend  judiciar  de la 500 lei la
5.000 lei. Baroul de avoca i este informat cu privire la amendarea unui membru
al baroului.
    (4) Urm toarele abateri s vâr ite în cursul procesului penal se sanc ioneaz  cu
amend  judiciar  de la 500 lei la 5.000 lei:
    a) împiedicarea în orice mod a exercit rii, în leg tur  cu procesul, a
atribu iilor care revin organelor judiciare, personalului auxiliar de specialitate al
instan elor judec tore ti i al parchetelor, exper ilor desemna i de organul
judiciar în condi iile legii, agen ilor procedurali, precum i altor salaria i ai
instan elor i parchetelor;
    b) lipsa nejustificat  a expertului sau interpretului legal citat;
    c) tergiversarea de c tre expert sau interpret a îndeplinirii îns rcin rilor
primite;



    d) neîndeplinirea de c tre orice persoan  a obliga iei de prezentare, la cererea
organului de urm rire penal  sau a instan ei de judecat , a obiectelor ori
înscrisurilor cerute de acestea, precum i neîndeplinirea aceleia i obliga ii de

tre reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel îns rcinat cu aducerea
la îndeplinire a acestei obliga ii;
    e) nerespectarea obliga iei de p strare, prev zut  la art. 160 alin. (3);
    f) neluarea de c tre reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul c reia
urmeaz  a se efectua o expertiz  a m surilor necesare pentru efectuarea acesteia
sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum i împiedicarea de c tre orice
persoan  a efectu rii expertizei în condi iile legii;
    g) nerespectarea de c tre p i, avoca ii acestora, martori, exper i, interpre i
sau orice alte persoane a m surilor luate de c tre pre edintele completului de
judecat  potrivit art. 359;
    h) nerespectarea de c tre avoca ii p ilor a m surilor luate de c tre
pre edintele completului de judecat  potrivit art. 359, cu excep ia situa iilor când
ace tia sus in cereri, excep ii, concluzii pe fondul cauzei, precum i atunci când
procedeaz  la audierea p ilor, martorilor i exper ilor;
    i) manifest rile ireveren ioase ale p ilor, martorilor, exper ilor, interpre ilor
sau ale oric ror alte persoane fa  de judec tor sau procuror;
    j) manifest rile ireveren ioase ale avoca ilor fa  de judec tor sau procuror,
dup  avertizarea în acest sens, cu excep ia situa iilor când ace tia sus in cereri,
excep ii, concluzii pe fondul cauzei, precum i atunci când procedeaz  la
audierea p ilor, martorilor i exper ilor;
    k) nerespectarea de c tre suspect sau inculpat a obliga iei de a încuno tin a în
scris, în termen de cel mult 3 zile, organele judiciare despre orice schimbare a
locuin ei pe parcursul procesului penal;
    l) neîndeplinirea de c tre martor a obliga iei de a încuno tin a organele
judiciare, în termen de cel mult 5 zile, despre schimbarea locuin ei pe parcursul
procesului penal, potrivit art. 120 alin. (2) lit. c);
    m) neîndeplinirea în mod nejustificat de c tre organul de cercetare penal  a
dispozi iilor scrise ale procurorului, în termenul stabilit de acesta;
    n) abuzul de drept constând în exercitarea cu rea-credin  a drepturilor
procesuale i procedurale de c tre p i, reprezentan ii legali ai acestora ori
consilierii juridici;
    o) neîndeplinirea obliga iei prev zute la art. 142 alin. (2) sau a obliga iei
prev zute la art. 152 alin. (3) de c tre furnizorii de servicii de telecomunica ii,
informatice sau financiare;
    p) neîndeplinirea obliga iei prev zute la art. 147 alin. (5) de c tre unit ile
po tale ori de transport sau orice alte persoane fizice ori juridice care efectueaz
activit i de transport sau transfer de informa ii;
    q) neîndeplinirea obliga iei prev zute la art. 153 alin. (4) de c tre furnizorul
de servicii sau de persoana în posesia c reia sunt sau care are sub control datele
prev zute la art. 153 alin. (1).



    (5) Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat,
cuprinzându-se distinct în bugetul Ministerului Public sau al Ministerului
Administra iei i Internelor, al Ministerului Justi iei, dup  caz, potrivit legii.
    (6) Aplicarea amenzii judiciare nu înl tur  r spunderea penal , în cazul în
care fapta constituie infrac iune.
    ART. 284
    Procedura privitoare la amenda judiciar
    (1) Amenda se aplic  de organul de urm rire penal  prin ordonan , iar de
judec torul de drepturi i libert i, de judec torul de camer  preliminar i de
instan a de judecat , prin încheiere.
    (2) Persoana amendat  poate cere scutirea de amend  ori reducerea amenzii.
Cererea de scutire sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la
comunicarea ordonan ei ori a încheierii de amendare.
    (3) Dac  persoana amendat  justific  de ce nu a putut îndeplini obliga ia sa,
organul de urm rire penal  sau instan a de judecat , apreciind, dispune scutirea
sau reducerea amenzii.
    (4) Cererea de scutire sau de reducere a amenzii aplicate prin ordonan  va fi
solu ionat  de un alt procuror, prin ordonan  motivat .
    (5) Cererea de scutire sau de reducere a amenzii aplicate prin încheiere va fi
solu ionat  de un alt complet de judecat , prin încheiere.

    PARTEA SPECIAL

    TITLUL I
    Urm rirea penal

    CAPITOLUL I
    Dispozi ii generale

    ART. 285
    Obiectul urm ririi penale
    (1) Urm rirea penal  are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la
existen a infrac iunilor, la identificarea persoanelor care au s vâr it o infrac iune
i la stabilirea r spunderii penale a acestora, pentru a se constata dac  este sau

nu cazul s  se dispun  trimiterea în judecat .
    (2) Procedura din cursul urm ririi penale este nepublic .
    ART. 286
    Actele organelor de urm rire penal
    (1) Procurorul dispune asupra actelor sau m surilor procesuale i solu ioneaz
cauza prin ordonan , dac  legea nu prevede altfel.
    (2) Ordonan a trebuie s  cuprind :
    a) denumirea parchetului i data emiterii;
    b) numele, prenumele i calitatea celui care o întocme te;



    c) fapta care face obiectul urm ririi penale, încadrarea juridic  a acesteia i,
dup  caz, datele privitoare la persoana suspectului sau inculpatului;
    d) obiectul actului sau m surii procesuale ori, dup  caz, tipul solu iei, precum
i motivele de fapt i de drept ale acestora;

    e) date referitoare la m surile asigur torii, m surile de siguran  cu caracter
medical i m surile preventive luate în cursul urm ririi;
    f) alte men iuni prev zute de lege;
    g) semn tura celui care a întocmit-o.
    (3) Procurorul confirm  un act sau o m sur  procesual  prin înscrierea acestei
men iuni i a temeiului de drept pe actul în cauz .
    (4) Organele de cercetare penal  dispun, prin ordonan , asupra m surilor
procesuale numai în cazurile i în condi iile prev zute de lege. În cursul
urm ririi penale formuleaz  propuneri prin referat. Dispozi iile alin. (2) se aplic
în mod corespunz tor.
    ART. 287
    P strarea unor acte de urm rire penal
    (1) Când legea prevede c  un act sau o m sur  procesual  trebuie s  fie
încuviin at , autorizat  sau confirmat , un exemplar al actului r mâne la
procuror.
    (2) În cazurile în care procurorul sesizeaz  judec torul de drepturi i libert i,
judec torul de camer  preliminar  ori alte autorit i prev zute de lege, în
vederea solu ion rii propunerilor ori cererilor formulate în cursul urm ririi
penale, va înainta copii numerotate i certificate de grefa parchetului de pe actele
dosarului ori numai de pe cele care au leg tur  cu cererea sau propunerea
formulat . Organul de urm rire penal  p streaz  originalul actelor, în vederea
continu rii urm ririi penale.

    CAPITOLUL II
    Sesizarea organelor de urm rire penal

    SEC IUNEA 1
    Reglement ri generale

    ART. 288
    Modurile de sesizare
    (1) Organul de urm rire penal  este sesizat prin plângere sau denun , prin
actele încheiate de alte organe de constatare prev zute de lege ori se sesizeaz
din oficiu.
    (2) Când, potrivit legii, punerea în mi care a ac iunii penale se face numai la
plângerea prealabil  a persoanei v mate, la sesizarea formulat  de persoana
prev zut  de lege, la cererea de urm rire penal  a autorit ii competente ori cu
autorizarea organului prev zut de lege, urm rirea penal  nu poate începe în lipsa
acestora. Ac iunea penal  nu poate fi pus  în mi care în lipsa acestora.



    (3) În cazul infrac iunilor s vâr ite de militari, sesizarea comandantului este
necesar  numai în ceea ce prive te infrac iunile prev zute la art. 413 - 417 din
Codul penal.
    ART. 289
    Plângerea
    (1) Plângerea este încuno tin area f cut  de o persoan  fizic  sau juridic ,
referitoare la o v mare ce i s-a cauzat prin infrac iune.
    (2) Plângerea trebuie s  cuprind : numele, prenumele, calitatea i domiciliul
peti ionarului, descrierea faptei care formeaz  obiectul plângerii, precum i
indicarea f ptuitorului i mijloacelor de prob , dac  sunt cunoscute.
    (3) Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie s
fie special, iar procura r mâne ata at  plângerii.
    (4) Dac  este f cut  în scris, plângerea trebuie semnat  de persoana v mat
sau de mandatar.
    (5) Plângerea în form  electronic  îndepline te condi iile de form  numai
dac  este certificat  prin semn tur  electronic , în conformitate cu prevederile
legale.
    (6) Plângerea formulat  oral se consemneaz  într-un proces-verbal de c tre
organul care o prime te.
    (7) Plângerea se poate face i de c tre unul dintre so i pentru cel lalt so  sau
de c tre copilul major pentru p rin i. Persoana v mat  poate s  declare c  nu

i însu te plângerea.
    (8) Pentru persoana lipsit  de capacitatea de exerci iu, plângerea se face de
reprezentantul s u legal. Persoana cu capacitate de exerci iu restrâns  poate face
plângere cu încuviin area persoanelor prev zute de legea civil . În cazul în care

ptuitorul este persoana care reprezint  legal sau încuviin eaz  actele persoanei
mate, sesizarea organelor de urm rire penal  se face din oficiu.

    (9) Plângerea gre it îndreptat  la organul de urm rire penal  sau la instan a de
judecat  se trimite, pe cale administrativ , organului judiciar competent.
    (10) În cazul în care plângerea este întocmit  de c tre o persoan  care
locuie te pe teritoriul României, cet ean român, str in sau persoan  f
cet enie, i prin aceasta se sesizeaz  s vâr irea unei infrac iuni pe teritoriul unui
alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat s  primeasc
plângerea i s  o transmit  organului competent din ara pe teritoriul c reia a
fost comis  infrac iunea. Regulile privind cooperarea judiciar  în materie penal
se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 290
    Denun ul
    (1) Denun ul este încuno tin area f cut  de c tre o persoan  fizic  sau juridic
despre s vâr irea unei infrac iuni.
    (2) Denun ul se poate face numai personal, dispozi iile art. 289 alin. (2), (4) -
(6) i (8) - (10) aplicându-se în mod corespunz tor.
    ART. 291



    Sesiz rile f cute de persoane cu func ii de conducere i de alte persoane
    Orice persoan  cu func ie de conducere într-o unitate public  sau cu atribu ii
de control, care a luat cuno tin  de s vâr irea în acea unitate a unei infrac iuni
pentru care ac iunea penal  se pune în mi care din oficiu, este obligat  s
sesizeze de îndat  organul de urm rire penal i s  ia m suri s  nu dispar
urmele infrac iunii, corpurile delicte i orice alte mijloace de prob .
    ART. 292
    Sesizarea din oficiu
    Organul de urm rire penal  se sesizeaz  din oficiu dac  afl  c  s-a s vâr it o
infrac iune pe orice alt  cale decât cele prev zute la art. 289 - 291 i încheie un
proces-verbal în acest sens.
    ART. 293
    Constatarea infrac iunii flagrante
    (1) Este flagrant  infrac iunea descoperit  în momentul s vâr irii sau imediat
dup  s vâr ire.
    (2) Este de asemenea considerat  flagrant i infrac iunea al c rei f ptuitor,
imediat dup  s vâr ire, este urm rit de organele de ordine public i de siguran
na ional , de persoana v mat , de martorii oculari sau de strig tul public ori
prezint  urme care justific  suspiciunea rezonabil  c  ar fi s vâr it infrac iunea
sau este surprins aproape de locul comiterii infrac iunii cu arme, instrumente sau
orice alte obiecte de natur  a-l presupune participant la infrac iune.
    (3) În cazul infrac iunii flagrante organele de ordine public i siguran
na ional  întocmesc un proces-verbal, în care consemneaz  toate aspectele
constatate i activit ile desf urate, pe care îl înainteaz  de îndat  procurorului.
    (4) Plângerile i cererile prezentate în scris, corpul delict, precum i obiectele
i înscrisurile ridicate cu ocazia constat rii infrac iunii sunt puse la dispozi ia

procurorului.
    ART. 294
    Examinarea sesiz rii
    (1) La primirea sesiz rii organul de urm rire penal  procedeaz  la verificarea
competen ei sale, iar în cazul prev zut la art. 48 alin. (2) înainteaz  procurorului
cauza împreun  cu propunerea de trimitere a sesiz rii organului competent.
    (2) În situa ia în care actul de sesizare nu îndepline te condi iile de form
prev zute de lege ori descrierea faptei în actul de sesizare este incomplet  sau
neclar , organele de urm rire penal  îl cheam  pe autorul sesiz rii i îi solicit

 completeze actul de sesizare.
    (3) Dac  sesizarea nu îndepline te condi iile prev zute de lege, nu a fost
completat  potrivit alin. (2) sau dac  din cuprinsul acesteia rezult  vreunul
dintre cazurile de împiedicare a exercit rii ac iunii penale prev zute la art. 16
alin. (1), organul de cercetare penal  înainteaz  procurorului actele împreun  cu
propunerea de clasare.
    (4) În cazul în care procurorul apreciaz  propunerea întemeiat , dispune, prin
ordonan , clasarea.



    SEC IUNEA a 2-a
    Plângerea prealabil

    ART. 295
    Plângerea prealabil
    (1) Punerea în mi care a ac iunii penale se face numai la plângerea prealabil
a persoanei v mate, în cazul infrac iunilor pentru care legea prevede c  este
necesar  o astfel de plângere.
    (2) Plângerea prealabil  se adreseaz  organului de cercetare penal  sau
procurorului, potrivit legii.
    (3) Dispozi iile art. 289 alin. (1) - (6) i (8) se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 296
    Termenul de introducere a plângerii prealabile
    (1) Plângerea prealabil  trebuie s  fie introdus  în termen de 3 luni din ziua în
care persoana v mat  a aflat despre s vâr irea faptei.
    (2) Când persoana v mat  este un minor sau un incapabil, termenul de 3
luni curge de la data când persoana îndrept it  a reclama a aflat despre

vâr irea faptei.
    (3) În cazul în care plângerea prealabil  este formulat  împotriva
reprezentantului legal al acestora, termenul men ionat curge de la data numirii
unui alt reprezentant legal.
    (4) Plângerea prealabil  gre it îndreptat  se consider  valabil , dac  a fost
introdus  în termen la organul judiciar necompetent.
    (5) Plângerea prealabil  gre it îndreptat  la organul de urm rire penal  sau la
instan a de judecat  se trimite, pe cale administrativ , organului judiciar
competent.
    ART. 297
    Obliga iile organului de urm rire penal  în procedura plângerii prealabile
    (1) La primirea plângerii prealabile, organul de urm rire penal  verific  dac
aceasta îndepline te condi iile de form i dac  a fost depus  în termenul
prev zut de lege. În cazul în care constat  c  este tardiv , organul de cercetare
penal  înainteaz  procurorului actele încheiate împreun  cu propunerea de
clasare.
    (2) Dac  într-o cauz  în care s-au f cut acte de urm rire penal  se constat  c
este necesar  plângerea prealabil , organul de urm rire penal  cheam  persoana

mat i o întreab  dac  în elege s  fac  plângere. În caz afirmativ, organul
de urm rire penal  continu  cercetarea. În caz contrar, înainteaz  procurorului
actele încheiate i propunerea de clasare.
    ART. 298
    Procedura în cazul infrac iunii flagrante
    (1) În caz de infrac iune flagrant , organul de cercetare penal  este obligat s
constate s vâr irea acesteia, chiar în lipsa plângerii prealabile.



    (2) Dup  constatarea infrac iunii flagrante, organul de urm rire penal
cheam  persoana v mat i, dac  aceasta declar  c  face plângere prealabil ,
continu  urm rirea penal . În caz contrar, organul de cercetare penal  înainteaz
procurorului actele încheiate i propunerea de clasare.

    CAPITOLUL III
    Conducerea i supravegherea activit ii organelor de cercetare penal  de c tre
procuror

    ART. 299
    Obiectul supravegherii
    (1) Procurorul supravegheaz  activitatea organelor de cercetare penal , astfel
ca orice infrac iune s  fie descoperit i orice persoan  care a s vâr it o
infrac iune s  fie tras  la r spundere penal .
    (2) De asemenea, procurorul exercit  supravegherea activit ii organelor de
cercetare penal  astfel ca niciun suspect sau inculpat s  nu fie re inut decât în
cazurile i în condi iile prev zute de lege.
    ART. 300
    Modalit ile de exercitare a supravegherii
    (1) Procurorul, în exercitarea atribu iei de a conduce i supraveghea
activitatea organelor de cercetare penal , vegheaz  ca actele de urm rire penal

 fie efectuate cu respectarea dispozi iilor legale.
    (2) Organele de cercetare penal  sunt obligate dup  sesizare s  îl informeze pe
procuror despre activit ile pe care le efectueaz  sau urmeaz  s  le efectueze.
    (3) În exercitarea atribu iei de a conduce activitatea de urm rire penal ,
procurorul ia m surile necesare sau d  dispozi ii organelor de cercetare penal
care iau aceste m suri. Procurorul poate s  asiste la efectuarea oric rui act de
cercetare penal  sau s  îl efectueze personal.
    (4) În exercitarea atribu iei de supraveghere a activit ii de urm rire penal ,
procurorul poate s  cear  spre verificare orice dosar de la organul de cercetare
penal , care este obligat s  îl trimit  de îndat , cu toate actele, materialele i
datele privitoare la fapta care formeaz  obiectul cercet rii. Procurorul poate
re ine orice cauz  în vederea efectu rii urm ririi penale.
    ART. 301
    Trimiterea la organul competent
    (1) Când procurorul constat  c  urm rirea penal  nu se efectueaz  de organul
de cercetare penal  prev zut de lege, ia m suri ca urm rirea s  fie f cut  de
organul competent, procedând potrivit art. 63.
    (2) În cazul prev zut la alin. (1), actele sau m surile procesuale legal efectuate

mân valabile.
    (3) Când procurorul constat  c  exist  vreunul dintre cazurile prev zute la art.
43, dispune reunirea cauzelor, trimi ând ulterior cauza organului competent.
    ART. 302



    Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penal  la altul
    (1) Procurorul poate s  dispun , dup  necesitate, ca într-o cauz  urm rirea
penal  s  fie efectuat  de un alt organ de cercetare decât cel sesizat.
    (2) Preluarea unei cauze de c tre un organ de cercetare penal  ierarhic
superior se dispune de procurorul de la parchetul care exercit  supravegherea
urm ririi penale în acea cauz , pe baza propunerii motivate a organului de
cercetare penal  care preia cauza.
    ART. 303
    Dispozi iile date de procuror
    (1) Procurorul poate s  dispun  cu privire la efectuarea oric rui act de
urm rire penal  de organele de cercetare penal  ale poli iei judiciare sau de
organele de cercetare penal  speciale, dup  caz.
    (2) Dispozi iile date de procuror în leg tur  cu efectuarea actelor de cercetare
penal  sunt obligatorii i prioritare pentru organul de cercetare, precum i pentru
alte organe ce au atribu ii prev zute de lege în constatarea infrac iunilor.
Organele ierarhic superioare ale poli iei judiciare sau ale organelor de cercetare
penal  speciale nu pot da îndrum ri sau dispozi ii privind cercetarea penal .
    (3) În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în mod defectuos de c tre organul
de cercetare penal  a dispozi iilor date de procuror, acesta poate sesiza
conduc torul organului de cercetare penal , care are obliga ia ca în termen de 3
zile de la sesizare s  comunice procurorului m surile dispuse, ori poate aplica
sanc iunea amenzii judiciare pentru abaterile judiciare prev zute la art. 283 alin.
(1) lit. a) sau, dup  caz, alin. (4) lit. m) ori poate solicita retragerea avizului
prev zut la art. 55 alin. (4) i (5).
    ART. 304
    Infirmarea actelor procesuale sau procedurale
    (1) Când procurorul constat  c  un act sau o m sur  procesual  a organului de
cercetare penal  nu este dat  cu respectarea dispozi iilor legale sau este
neîntemeiat , o infirm  motivat, din oficiu sau la plângerea persoanei interesate.
    (2) Dispozi iile alin. (1) se aplic i în cazul verific rii efectuate de c tre
procurorul ierarhic superior cu privire la actele procurorului ierarhic inferior.

    CAPITOLUL IV
    Efectuarea urm ririi penale

    SEC IUNEA 1
    Desf urarea urm ririi penale

    ART. 305
    Începerea urm ririi penale
    (1) Când actul de sesizare îndepline te condi iile prev zute de lege i se
constat  c  nu exist  vreunul dintre cazurile care împiedic  exercitarea ac iunii



penale prev zute la art. 16 alin. (1), organul de urm rire penal  dispune
începerea urm ririi penale cu privire la fapt .
    (2) Începerea urm ririi penale se dispune prin ordonan  care cuprinde, dup
caz, men iunile prev zute la art. 286 alin. (2) lit. a) - c) i g).
    (3) Ordonan a de începere a urm ririi penale emis  de organul de cercetare
penal  este supus  confirm rii prin efectuarea unei men iuni pe aceasta de c tre
procurorul care exercit  supravegherea activit ii de cercetare penal , în termen
de cel mult 5 zile de la data începerii urm ririi penale, organul de cercetare
penal  fiind obligat s  prezinte totodat i dosarul cauzei.
    ART. 306
    Obliga iile organelor de urm rire penal
    (1) Pentru realizarea obiectului urm ririi penale organele de cercetare penal
au obliga ia ca, dup  sesizare, s  caute i s  strâng  datele ori informa iile cu
privire la existen a infrac iunii i identificarea persoanelor care au s vâr it
infrac iuni, s  ia m suri pentru limitarea consecin elor acestora, s  ob in i s
administreze probele cu respectarea prevederilor art. 100 i 101.
    (2) Organele de cercetare penal  au obliga ia de a efectua actele de cercetare
care nu sufer  amânare, chiar dac  privesc o cauz  pentru care nu au competen a
de a efectua urm rirea penal .
    (3) Dup  începerea urm ririi penale, organele de cercetare penal  strâng i
administreaz  probele, atât în favoarea, cât i în defavoarea suspectului ori
inculpatului.
    (4) Organul de urm rire penal  se pronun , prin ordonan  motivat , în
condi iile art. 100 alin. (3) i (4), asupra cererilor de administrare a probelor, în
limita competen ei sale.
    (5) Când organul de cercetare penal  apreciaz  c  este necesar  administrarea
unor mijloace de prob  sau folosirea unor tehnici speciale de investigare, care
pot fi autorizate ori dispuse, în faza de urm rire penal , numai de procuror sau,
dup  caz, de judec torul de drepturi i libert i, formuleaz  propuneri motivate,
care trebuie s  cuprind  datele i informa iile care sunt obligatorii în cadrul
acelei proceduri. Referatul este trimis procurorului împreun  cu dosarul cauzei.
    ART. 307
    Aducerea la cuno tin  a calit ii de suspect
    Persoanei care a dobândit calitatea de suspect i se aduc la cuno tin , înainte
de prima sa audiere, aceast  calitate, fapta pentru care este suspectat , încadrarea
juridic  a acesteia, drepturile procesuale prev zute la art. 83, încheindu-se în
acest sens un proces-verbal.
    ART. 308
    Procedura administr rii anticipate a probatoriului
    (1) Atunci când exist  riscul ca unele probe s  nu mai poat  fi administrate în
fa a instan ei, procurorul poate sesiza judec torul de drepturi i libert i în
vederea administr rii anticipate a probatoriului.



    (2) Judec torul de drepturi i libert i stabile te de îndat  data i locul
administr rii probei ori probelor, dispunându-se citarea p ilor i subiec ilor
procesuali principali.
    (3) Participarea procurorului este obligatorie.
    (4) Dac  intervin împrejur ri sau temeiuri noi, poate fi f cut  o nou  cerere
pentru administrarea anticipat  a probatoriului, cu aplicarea corespunz toare a
dispozi iilor alin. (1) - (3).
    ART. 309
    Punerea în mi care a ac iunii penale
    (1) Ac iunea penal  se pune în mi care de procuror, prin ordonan , în cursul
cercet rii penale, de îndat  ce se constat  c  exist  probe din care rezult  motive
întemeiate de a crede c  o persoan  a s vâr it o infrac iune i nu exist  vreunul
dintre cazurile de împiedicare prev zute la art. 16 alin. (1).
    (2) Punerea în mi care a ac iunii penale este comunicat  inculpatului de c tre
organul de urm rire penal  care îl cheam  pentru a-l audia. Dispozi iile art. 108
se aplic  în mod corespunz tor, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
    (3) La cerere, inculpatului i se elibereaz  o copie a ordonan ei prin care a fost
dispus  m sura.
    (4) Atunci când consider  necesar, procurorul poate proceda personal la
audierea inculpatului i la comunicarea prev zute la alin. (2).
    (5) Organul de urm rire penal  continu  urm rirea i f  a-l audia pe inculpat
atunci când acesta lipse te nejustificat, se sustrage sau este disp rut.
    ART. 310
    Dispozi ii privind luarea unor m suri fa  de f ptuitor
    (1) În cazul infrac iunii flagrante, orice persoan  are dreptul s  îl prind  pe

ptuitor.
    (2) Dac  f ptuitorul a fost prins în condi iile alin. (1), persoana care l-a re inut
trebuie s  îl predea de îndat , împreun  cu corpurile delicte, precum i cu
obiectele i înscrisurile ridicate, organelor de urm rire penal , care întocmesc un
proces-verbal.
    ART. 311
    Extinderea urm ririi penale sau schimbarea încadr rii juridice
    (1) În cazul în care, dup  începerea urm ririi penale, organul de urm rire
penal  constat  fapte noi, date cu privire la participarea unor alte persoane sau
împrejur ri, care pot duce la schimbarea încadr rii juridice a faptei, dispune
extinderea urm ririi penale sau schimbarea încadr rii juridice.
    (2) Organul de cercetare penal  care a dispus extinderea urm ririi penale sau
schimbarea încadr rii juridice este obligat s  îl informeze pe procuror cu privire
la m sura dispus .
    (3) Organul judiciar care a dispus extinderea urm ririi penale sau schimbarea
încadr rii juridice este obligat s  îl informeze pe suspect despre faptele noi cu
privire la care s-a dispus extinderea.



    (4) În cazul în care extinderea urm ririi penale s-a dispus cu privire la mai
multe persoane, organul de urm rire penal  are obliga ia s  procedeze fa  de
aceste persoane potrivit art. 307.
    (5) Procurorul sesizat de organul de cercetare în urma extinderii urm ririi
penale sau din oficiu cu privire la ipotezele prev zute la alin. (1) poate dispune
extinderea ac iunii penale cu privire la aspectele noi.

    SEC IUNEA a 2-a
    Suspendarea urm ririi penale

    ART. 312
    Cazurile de suspendare
    (1) În cazul când se constat  printr-o expertiz  medico-legal  c  suspectul sau
inculpatul sufer  de o boal  grav , care îl împiedic  s  ia parte la procesul penal,
organul de cercetare penal  înainteaz  procurorului propunerile sale împreun
cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urm ririi penale.
    (2) Suspendarea urm ririi penale se dispune i în situa ia în care exist  un
impediment legal temporar pentru punerea în mi care a ac iunii penale fa  de o
persoan .
    (3) Suspendarea urm ririi penale se dispune i pe perioada desf ur rii
procedurii de mediere, potrivit legii.
    ART. 313
    Sarcina organului de urm rire pe timpul suspend rii
    (1) Dup  suspendarea urm ririi penale, procurorul restituie dosarul cauzei
organului de cercetare penal  ori poate dispune preluarea sa.
    (2) Ordonan a de suspendare a urm ririi penale se comunic  p ilor i
subiec ilor procesuali principali.
    (3) În timpul cât urm rirea este suspendat , organele de cercetare penal
continu  s  efectueze toate actele a c ror îndeplinire nu este împiedicat  de
situa ia suspectului sau inculpatului, cu respectarea dreptului la ap rare al

ilor sau subiec ilor procesuali. La reluarea urm ririi penale, actele efectuate
în timpul suspend rii pot fi ref cute, dac  este posibil, la cererea suspectului sau
inculpatului.
    (4) Organul de cercetare penal  este obligat s  verifice periodic, dar nu mai
târziu de 3 luni de la data dispunerii suspend rii, dac  mai subzist  cauza care a
determinat suspendarea urm ririi penale.

    SEC IUNEA a 3-a
    Clasarea i renun area la urm rirea penal

    ART. 314
    Solu iile de neurm rire i netrimitere în judecat



    (1) Dup  examinarea sesiz rii, când constat  c  au fost strânse probele
necesare potrivit dispozi iilor art. 285, procurorul, la propunerea organului de
urm rire penal  sau din oficiu, solu ioneaz  cauza prin ordonan , dispunând:
    a) clasarea, când nu exercit  ac iunea penal  ori, dup  caz, stinge ac iunea
penal  exercitat , întrucât exist  unul dintre cazurile prev zute la art. 16 alin.
(1);
    b) renun area la urm rirea penal , când nu exist  interes public în urm rirea
penal  a inculpatului.
    (2) Procurorul întocme te o singur  ordonan  chiar dac  lucr rile dosarului
privesc mai multe fapte ori mai mul i suspec i sau inculpa i i chiar dac  se dau
acestora rezolv ri diferite conform alin. (1).
    ART. 315
    Clasarea
    (1) Clasarea se dispune când:
    a) nu se poate începe urm rirea penal  întrucât nu sunt întrunite condi iile de
fond i form  esen iale ale sesiz rii ori exist  unul dintre cazurile prev zute la
art. 16 alin. (1);
    b) nu se poate pune în mi care ac iunea penal  sau aceasta nu mai poate fi
exercitat  întrucât exist  unul dintre cazurile prev zute la art. 16 alin. (1).
    (2) Ordonan a de clasare cuprinde men iunile prev zute la art. 286 alin. (2),
precum i dispozi ii privind:
    a) ridicarea sau men inerea m surilor asigur torii;
    b) confiscarea sau restituirea bunurilor ridicate;
    c) sesizarea instan ei civile competente cu privire la desfiin area total  sau
par ial  a unui înscris;
    d) cheltuielile judiciare;
    e) sesizarea judec torului de drepturi i libert i în vederea confisc rii sau
restituirii cau iunii, dup  caz.
    (3) Dac  în cursul urm ririi penale s-a luat una dintre m surile de siguran
prev zute de lege, se va face men iune despre aceasta.
    (4) În ordonan  se va face men iune i cu privire la încetarea de drept a

surii preventive dispuse în cauz .
    ART. 316
    În tiin area despre clasare
    (1) Ordonan a de clasare se comunic  în copie persoanei care a f cut
sesizarea, suspectului, inculpatului sau persoanelor interesate, care au solicitat
comunicarea solu iei.
    (2) În cazul în care inculpatul este arestat preventiv, procurorul în tiin eaz
prin adres  administra ia locului de de inere cu privire la încetarea de drept a

surii arest rii preventive, în vederea punerii de îndat  în libertate a
inculpatului.
    ART. 317
    Restituirea dosarului organului de cercetare penal



    Procurorul sesizat cu propunerea de clasare de c tre organul de cercetare
penal , atunci când constat  c  nu sunt îndeplinite condi iile legale pentru a
dispune clasarea sau când dispune clasarea par ial i disjunge cauza conform art.
46, restituie dosarul organului de cercetare penal .
    ART. 318
    Renun area la urm rirea penal
    (1) În cazul infrac iunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau
pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, procurorul poate renun a la urm rirea
penal  când, în raport de persoana inculpatului, de conduita avut  anterior

vâr irii infrac iunii, de con inutul faptei, de modul i mijloacele de s vâr ire,
de scopul urm rit i de împrejur rile concrete de s vâr ire, de urm rile produse
sau care s-ar fi putut produce prin s vâr irea infrac iunii, de eforturile depuse de
inculpat pentru înl turarea sau diminuarea consecin elor infrac iunii, constat  c
nu exist  un interes public în urm rirea acestuia.
    (2) Renun area la urm rirea penal  poate avea loc numai dup  punerea în
mi care a ac iunii penale i înainte de sesizarea camerei preliminare.
    (3) Procurorul dispune ca inculpatul s  îndeplineasc  una sau mai multe dintre
urm toarele obliga ii:
    a) s  înl ture consecin ele faptei penale sau s  repare paguba produs  ori s
convin  cu partea civil  o modalitate de reparare a acesteia;
    b) s  cear  public scuze persoanei v mate;
    c) s  î i îndeplineasc  obliga iile de între inere scadente;
    d) s  presteze o munc  neremunerat  în folosul comunit ii, pe o perioad
cuprins  între 30 i 60 de zile, în afar  de cazul în care, din cauza st rii de

tate, persoana nu poate presta aceast  munc ;
    e) s  frecventeze un program de consiliere derulat sau monitorizat de serviciul
de proba iune.
    (4) În cazul în care procurorul dispune ca inculpatul s  îndeplineasc
obliga iile prev zute la alin. (3), prin ordonan  stabile te termenul pân  la care
acestea urmeaz  a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni.
    (5) Ordonan a de renun are la urm rire cuprinde, dup  caz, men iunile
prev zute la art. 286 alin. (2), precum i dispozi ii privind m surile dispuse
conform alin. (3) din prezentul articol i art. 315 alin. (2) - (4), termenul pân  la
care trebuie îndeplinite obliga iile prev zute la alin. (3) din prezentul articol i
sanc iunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum i cheltuielile judiciare.
    (6) Dac  inculpatul nu dovede te îndeplinirea obliga iilor în termen de 6 luni
de la comunicarea ordonan ei, procurorul revoc  ordonan a. O nou  renun are la
urm rirea penal  nu mai este posibil  în aceea i cauz .
    (7) Inculpatului i celorlalte persoane interesate, care au solicitat comunicarea
solu iei, li se comunic  o copie a ordonan ei prin care procurorul a dispus
renun area la urm rirea penal .
    ART. 319
    Continuarea urm ririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului



    (1) În caz de clasare ca urmare a constat rii c  a intervenit amnistia,
prescrip ia, retragerea plângerii prealabile sau a existen ei unei cauze de
nepedepsire, precum i în cazul renun rii procurorului la urm rirea penal ,
suspectul sau inculpatul poate cere, în termen de 20 de zile de la primirea copiei
de pe ordonan a de solu ionare a cauzei, continuarea urm ririi penale.
    (2) Dac  dup  introducerea cererii în termenul legal se constat  un alt caz de
netrimitere în judecat  decât cele prev zute la alin. (1), procurorul va dispune
clasarea cauzei în raport cu acesta.
    (3) Dac  nu se constat  situa ia prev zut  la alin. (2), se va adopta prima
solu ie de netrimitere în judecat .
    ART. 320
    Modul de sesizare a procurorului pentru solu ionarea cauzei
    Organul de cercetare penal  care constat  inciden a unuia dintre cazurile care
determin  clasarea cauzei sau renun area la urm rire penal  trimite dosarul la
procuror cu propunere corespunz toare.

    SEC IUNEA a 4-a
    Terminarea urm ririi penale

    ART. 321
    Înaintarea dosarului privind pe inculpat
    (1) De îndat  ce urm rirea penal  este terminat , organul de cercetare
înainteaz  dosarul procurorului, înso it de un referat.
    (2) Referatul trebuie s  cuprind  men iunile prev zute la art. 286 alin. (4),
precum i date suplimentare privitoare la mijloacele materiale de prob i

surile luate cu privire la ele în cursul cercet rii penale, precum i locul unde
se afl .
    (3) Când urm rirea penal  prive te mai multe fapte sau mai mul i inculpa i,
referatul trebuie s  cuprind  men iunile ar tate la alin. (2) cu privire la toate
faptele i la to i inculpa ii i, dac  este cazul, trebuie s  se arate pentru care fapte
ori f ptuitori se propune clasarea sau renun area la urm rire.
    ART. 322
    Verificarea lucr rilor urm ririi penale
    (1) În termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organul de
cercetare penal  potrivit art. 320 i art. 321 alin. (1), procurorul procedeaz  la
verificarea lucr rilor urm ririi penale i se pronun  asupra acestora.
    (2) Rezolvarea cauzelor în care sunt aresta i se face de urgen i cu
prec dere.
    ART. 323
    Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urm rire penal
    (1) În situa ia în care procurorul constat  c  urm rirea penal  nu este
complet  sau c  nu a fost efectuat  cu respectarea dispozi iilor legale, restituie
cauza organului care a efectuat urm rirea penal  în vederea complet rii sau



refacerii urm ririi penale sau trimite cauza la alt organ de cercetare penal
potrivit dispozi iilor art. 302.
    (2) Atunci când completarea sau refacerea urm ririi penale este necesar
numai cu privire la unele fapte sau la unii inculpa i, iar disjungerea nu este
posibil , procurorul dispune restituirea sau trimiterea întregii cauze la organul de
cercetare penal .
    (3) Ordonan a de restituire sau de trimitere cuprinde, pe lâng  men iunile
ar tate la art. 286 alin. (2), indicarea actelor de urm rire penal  ce trebuie
efectuate ori ref cute, a faptelor sau împrejur rilor ce urmeaz  a fi constatate i a
mijloacelor de prob  ce urmeaz  a fi administrate.

    SEC IUNEA a 5-a
    Dispozi ii privind efectuarea urm ririi penale de c tre procuror

    ART. 324
    Efectuarea urm ririi penale de c tre procuror
    (1) Urm rirea penal  se efectueaz  în mod obligatoriu de c tre procuror în
cazurile prev zute de lege.
    (2) Procurorul poate dispune preluarea oric rei cauze în care exercit
supravegherea, indiferent de stadiul acesteia, pentru a efectua urm rirea penal .
    (3) În cazurile în care procurorul efectueaz  urm rirea penal , poate delega,
prin ordonan , organelor de cercetare penal  efectuarea unor acte de urm rire
penal .
    (4) Punerea în mi care a ac iunii penale, luarea sau propunerea m surilor
restrictive de drepturi i libert i, încuviin area de probatorii ori dispunerea
celorlalte acte sau m suri procesuale nu pot forma obiectul deleg rii prev zute
la alin. (3).
    ART. 325
    Preluarea cauzelor de la alte parchete
    (1) Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, în vederea
efectu rii sau supravegherii urm ririi penale, cauze de competen a parchetelor
ierarhic inferioare, prin dispozi ia motivat  a conduc torului parchetului ierarhic
superior.
    (2) Dispozi iile alin. (1) se aplic  în mod corespunz tor i când legea prevede
o alt  subordonare ierarhic .
    ART. 326
    Trimiterea cauzei la un alt parchet
    Când exist  o suspiciune rezonabil  c  activitatea de urm rire penal  este
afectat  din cauza împrejur rilor cauzei sau calit ii p ilor ori exist  pericolul
de tulburare a ordinii publice, procurorul general de la Parchetul de pe lâng
Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, la cererea p ilor, a unui subiect procesual
principal sau din oficiu, poate trimite cauza la un parchet egal în grad,
dispozi iile art. 73 i 74 fiind aplicabile în mod corespunz tor.



    CAPITOLUL V
    Rezolvarea cauzelor i sesizarea instan ei

    ART. 327
    Rezolvarea cauzelor
    Atunci când constat  c  au fost respectate dispozi iile legale care garanteaz
aflarea adev rului, c  urm rirea penal  este complet i exist  probele necesare
i legal administrate, procurorul:

    a) emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecat , dac  din
materialul de urm rire penal  rezult  c  fapta exist , c  a fost s vâr it  de
inculpat i c  acesta r spunde penal;
    b) emite ordonan  prin care claseaz  sau renun  la urm rire, potrivit
dispozi iilor legale.
    ART. 328
    Cuprinsul rechizitoriului
    (1) Rechizitoriul se limiteaz  la fapta i persoana pentru care s-a efectuat
urm rirea penal i cuprinde în mod corespunz tor men iunile prev zute la art.
286 alin. (2), datele privitoare la fapta re inut  în sarcina inculpatului i
încadrarea juridic  a acesteia, probele i mijloacele de prob , cheltuielile
judiciare, men iunile prev zute la art. 330 i 331, dispozi ia de trimitere în
judecat .
    (2) În rechizitoriu se arat  numele i prenumele persoanelor care trebuie citate
în instan , cu indicarea calit ii lor în proces, i locul unde urmeaz  a fi citate.
    (3) Procurorul întocme te un singur rechizitoriu chiar dac  lucr rile urm ririi
penale privesc mai multe fapte ori mai mul i suspec i i inculpa i i chiar dac  se
dau acestora rezolv ri diferite, potrivit art. 327.
    ART. 329
    Actul de sesizare a instan ei
    (1) Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instan ei de judecat .
    (2) Rechizitoriul înso it de dosarul cauzei i de un num r necesar de copii
certificate ale rechizitoriului, pentru a fi comunicate inculpa ilor, se trimit
instan ei competente s  judece cauza în fond.
    (3) În situa ia în care inculpatul nu cunoa te limba român , se vor lua m suri
pentru traducerea autorizat  a rechizitoriului, care va fi ata at  actelor
men ionate la alin. (2). Când nu exist  traduc tori autoriza i, traducerea
rechizitoriului se face de o persoan  care poate comunica cu inculpatul.
    (4) Inculpatul, cet ean român apar inând unei minorit i na ionale, poate
solicita s  îi fie comunicat  o traducere a rechizitoriului în limba matern .
    ART. 330
    Dispozi iile privitoare la m surile preventive sau asigur torii



    Când procurorul dispune trimiterea în judecat  a inculpatului, rechizitoriul
poate s  cuprind i propunerea de luare, men inere, revocare sau de înlocuire a
unei m suri preventive ori a unei m suri asigur torii.
    ART. 331
    Dispozi iile privitoare la m surile de siguran
    Dac  apreciaz  c  fa  de inculpat este necesar  luarea unei m suri de
siguran  cu caracter medical, procurorul, prin rechizitoriu, propune luarea
acelei m suri.

    CAPITOLUL VI
    Reluarea urm ririi penale

    ART. 332
    Cazurile de reluare a urm ririi penale
    (1) Urm rirea penal  este reluat  în caz de:
    a) încetare a cauzei de suspendare;
    b) restituire a cauzei de c tre judec torul de camer  preliminar ;
    c) redeschidere a urm ririi penale.
    (2) Reluarea urm ririi penale nu poate avea loc dac  a intervenit o cauz  care
împiedic  punerea în mi care a ac iunii penale sau continuarea procesului penal.
    ART. 333
    Reluarea urm ririi penale dup  suspendare
    Reluarea urm ririi penale dup  suspendare are loc când se constat  de
procuror ori de organul de cercetare penal , dup  caz, c  a încetat cauza care a
determinat suspendarea. Organul de cercetare penal  care constat  c  a încetat
cauza de suspendare înainteaz  dosarul procurorului pentru a dispune asupra
relu rii.
    ART. 334
    Reluarea urm ririi penale în caz de restituire
    (1) Urm rirea penal  este reluat  atunci când judec torul de camer
preliminar  a dispus restituirea cauzei la parchet în temeiul art. 346 alin. (3) lit.
b).
    (2) În cazul în care hot rârea se întemeiaz  pe dispozi iile art. 346 alin. (3) lit.
a), reluarea se dispune de c tre conduc torul parchetului ori procurorul ierarhic
superior prev zut de lege, numai atunci când constat  c  pentru completarea
omisiunilor este necesar  efectuarea unor acte de urm rire penal . Prin
ordonan a de reluare a urm ririi penale se vor men iona i actele ce urmeaz  a fi
efectuate.
    (3) În cazurile de restituire prev zute la alin. (1) i (2) procurorul efectueaz
urm rirea penal  ori, dup  caz, trimite cauza la organul de cercetare, dispunând
prin ordonan  actele de urm rire penal  ce urmeaz  a fi efectuate.
    ART. 335
    Reluarea în caz de redeschidere a urm ririi penale



    (1) Dac  procurorul ierarhic superior celui care a dispus solu ia constat ,
ulterior, c  nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirm
ordonan a i dispune redeschiderea urm ririi penale. Dispozi iile art. 317 se
aplic  în mod corespunz tor.
    (2) În cazul în care au ap rut fapte sau împrejur ri noi din care rezult  c  a
disp rut împrejurarea pe care se întemeia clasarea, procurorul infirm  ordonan a
i dispune redeschiderea urm ririi penale.

    (3) Ordonan a dispus  conform alin. (1) este supus  confirm rii judec torului
de camer  preliminar  în termen de cel mult 3 zile, sub sanc iunea nulit ii.
Judec torul de camer  preliminar  hot te prin încheiere motivat , în camera
de consiliu, f  participarea inculpatului i a procurorului, asupra legalit ii i
temeiniciei ordonan ei procurorului de infirmare a clas rii. Încheierea
judec torului de camer  preliminar  este definitiv .
    (4) În cazul în care s-a dispus clasarea sau renun area la urm rirea penal ,
reluarea urm ririi penale are loc atunci când judec torul de camer  preliminar  a
admis plângerea împotriva solu iei i a trimis cauza la procuror în vederea
complet rii urm ririi penale. Dispozi iile judec torului de camer  preliminar
sunt obligatorii pentru organul de urm rire penal .

    CAPITOLUL VII
    Plângerea împotriva m surilor i actelor de urm rire penal

    ART. 336
    Dreptul de a face plângere
    (1) Orice persoan  poate face plângere împotriva m surilor i actelor de
urm rire penal , dac  prin acestea s-a adus o v mare intereselor sale legitime.
    (2) Plângerea se adreseaz  procurorului care supravegheaz  activitatea
organului de cercetare penal i se depune fie direct la acesta, fie la organul de
cercetare penal .
    (3) Introducerea plângerii nu suspend  aducerea la îndeplinire a m surii sau a
actului care formeaz  obiectul plângerii.
    ART. 337
    Obliga ia de înaintare a plângerii
    Când plângerea a fost depus  la organul de cercetare penal , acesta este
obligat ca în termen de 48 de ore de la primirea ei s  o înainteze procurorului
împreun  cu explica iile sale, atunci când acestea sunt necesare.
    ART. 338
    Termenul de rezolvare
    Procurorul este obligat s  rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile
de la primire i s  comunice de îndat  persoanei care a f cut plângerea un
exemplar al ordonan ei.
    ART. 339
    Plângerea împotriva actelor procurorului



    (1) Plângerea împotriva m surilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori
efectuate pe baza dispozi iilor date de acesta se rezolv  de prim-procurorul
parchetului sau, dup  caz, de procurorul general al parchetului de pe lâng
curtea de apel ori de procurorul ef de sec ie al parchetului.
    (2) În cazul când m surile i actele sunt ale prim-procurorului, ale
procurorului general al parchetului de pe lâng  curtea de apel, ale procurorului
ef de sec ie al parchetului ori au fost luate sau efectuate pe baza dispozi iilor

date de c tre ace tia, plângerea se rezolv  de procurorul ierarhic superior.
    (3) Dispozi iile alin. (1) i (2) se aplic  în mod corespunz tor atunci când
ierarhia func iilor într-o structur  a parchetului e stabilit  prin lege special .
    (4) În cazul solu iilor de clasare ori de renun are la urm rire, când acestea au
fost dispuse prin rechizitoriu, plângerea se face în termen de 20 de zile de la
comunicarea copiei actului prin care s-a dispus solu ia.
    (5) Ordonan ele prin care se solu ioneaz  plângerile împotriva solu iilor,
actelor sau m surilor nu mai pot fi atacate cu plângere la procurorul ierarhic
superior i se comunic  persoanei care a f cut plângerea i celorlalte persoane
interesate.
    (6) Dispozi iile art. 336 - 338 se aplic  în mod corespunz tor, dac  legea nu
dispune altfel.
    ART. 340
    Plângerea împotriva solu iilor de neurm rire sau netrimitere în judecat
    (1) Persoana a c rei plângere împotriva solu iei de clasare sau renun are la
urm rirea penal , dispus  prin ordonan  sau rechizitoriu, a fost respins
conform art. 339 poate face plângere, în termen de 20 de zile de la comunicare,
la judec torul de camer  preliminar  de la instan a c reia i-ar reveni, potrivit
legii, competen a s  judece cauza în prim  instan .
    (2) Dac  plângerea nu a fost rezolvat  în termenul prev zut la art. 338, dreptul
de a face plângere poate fi exercitat oricând dup  împlinirea termenului de 20 de
zile în care trebuia solu ionat  plângerea, dar nu mai târziu de 20 de zile de la
data comunic rii modului de rezolvare.
    ART. 341
    Solu ionarea plângerii de c tre judec torul de camer  preliminar
    (1) Dup  înregistrarea plângerii la instan a competent , aceasta se trimite în
aceea i zi judec torului de camer  preliminar .
    (2) Judec torul de camer  preliminar  stabile te termenul de solu ionare, care
este comunicat petentului, procurorului i p ilor, care pot depune note scrise,
împreun  cu un exemplar al plângerii.
    (3) Procurorul, în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunic rii
prev zute la alin. (2), transmite judec torului de camer  preliminar  dosarul
cauzei.
    (4) În situa ia în care plângerea a fost depus  la procuror, acesta o va înainta
împreun  cu dosarul cauzei instan ei competente.



    (5) Judec torul de camer  preliminar  se pronun  asupra plângerii prin
încheiere motivat , în camera de consiliu, f  participarea petentului, a
procurorului i a intima ilor, putând dispune una dintre urm toarele solu ii:
    a) respinge plângerea, ca tardiv  sau inadmisibil , ori, dup  caz, ca nefondat ,
men inând solu ia atacat ;
    b) admite plângerea, desfiin eaz  solu ia atacat i trimite motivat cauza la
procuror pentru a începe ori, dup  caz, a completa urm rirea penal ;
    c) admite plângerea, desfiin eaz  solu ia atacat i dispune începerea
judec ii, când probele existente la dosar sunt suficiente i legal administrate;
    d) admite plângerea i schimb  temeiul de drept al solu iei de clasare atacate.
    (6) Încheierea prin care a fost solu ionat  plângerea este definitiv .
    (7) Plângerea gre it îndreptat  se trimite organului competent.

    TITLUL II
    Camera preliminar

    ART. 342
    Obiectul procedurii în camera preliminar
    Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea legalit ii
sesiz rii instan ei, precum i verificarea legalit ii administr rii probelor ori
efectu rii actelor de c tre organele de urm rire penal .
    ART. 343
    Durata procedurii în camera preliminar
    Durata procedurii în camera preliminar  este de cel mult 30 de zile de la data
înregistr rii cauzei la instan , dar nu poate fi mai mic  de 15 zile de la aceea i
dat .
    ART. 344
    M surile premerg toare
    (1) Dup  înregistrarea dosarului la instan a competent , acesta se trimite în
aceea i zi judec torului de camer  preliminar .
    (2) Judec torul de camer  preliminar  stabile te, în func ie de complexitatea
cauzei, data la care va solu iona cauza.
    (3) Copia certificat  a rechizitoriului i, dup  caz, traducerea autorizat  a
acestuia se comunic  de îndat  p ilor i persoanei v mate, în plic sigilat, la
locul de de inere sau prin agentul procedural al instan ei sesizate, al instan ei în
circumscrip ia c reia locuiesc sau al instan ei locului indicat de acestea pentru a
fi citate.
    (4) Inculpatului i se aduce la cuno tin  prin adresa de trimitere a
rechizitoriului c  pân  la data stabilit  potrivit alin. (2) poate formula cereri i
ridica excep ii i c  î i poate angaja un avocat pentru a depune note scrise. În
cazul în care inculpatul î i angajeaz  un avocat, acesta poate depune notele
scrise judec torului de camer  preliminar  cu cel pu in 10 zile înainte de data
prev zut  la alin. (2). În cazul în care asisten a juridic  este obligatorie,



judec torul de camer  preliminar  desemneaz  în cauz  un avocat din oficiu,
care poate depune note scrise cu cel pu in 3 zile înainte de data prev zut  la alin.
(2).
    (5) Cererile i excep iile se comunic  parchetului, care poate r spunde în scris
pân  la termenul de solu ionare stabilit de judec torul de camer  preliminar .
    (6) Dac  rechizitoriului îi lipse te vreuna dintre men iunile obligatorii sau
dac  nu au fost respectate condi iile prev zute la art. 329, judec torul de camer
preliminar  dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile i sesizeaz  în acest
sens conduc torul parchetului care a emis rechizitoriul.
    ART. 345
    Procedura de judecat  în camera preliminar
    (1) Judec torul de camer  preliminar  hot te prin încheiere motivat , în
camera de consiliu, f  participarea inculpatului i a procurorului.
    (2) La termenul stabilit potrivit art. 344 alin. (2) judec torul de camer
preliminar  verific  competen a instan ei sesizate i se pronun  asupra cererilor
formulate i excep iilor ridicate.
    (3) Dac  apreciaz  c  instan a sesizat  nu este competent , judec torul de
camer  preliminar  procedeaz  potrivit art. 50 i 51, care se aplic  în mod
corespunz tor.
    (4) Probele administrate cu înc lcarea prevederilor legale sunt excluse în
condi iile art. 102.
    (5) Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei.
    ART. 346
    Solu iile
    (1) În cazul în care constat  c  în cursul urm ririi penale probele au fost
administrate în mod legal i sesizarea instan ei este legal , judec torul de camer
preliminar  dispune prin încheiere începerea judec ii.
    (2) Dup  începerea judec ii, legalitatea sesiz rii poate fi contestat  doar
pentru motive noi, care nu au putut fi invocate în procedura camerei preliminare.
    (3) Judec torul de camer  preliminar  dispune restituirea cauzei la parchet,
prin încheiere, dac :
    a) în urma sesiz rii conduc torului parchetului care a emis rechizitoriul, în
condi iile art. 344 alin. (6), nu s-au luat m suri pentru acoperirea omisiunilor;
    b) toate probele din cursul urm ririi penale au fost administrate cu înc lcarea
prevederilor legale;
    c) sesizarea instan ei este nelegal .
    (4) În cazul în care rechizitoriul prive te mai multe fapte sau persoane,
dispozi ia de începere a judec ii se limiteaz  numai la faptele i persoanele
pentru care judec torul de camer  preliminar  a constatat îndeplinirea condi iilor
prev zute la alin. (1).
    (5) În cazul în care judec torul de camer  preliminar  exclude una sau mai
multe probe administrate cu înc lcarea dispozi iilor legale, dispune informarea
conduc torului parchetului care a emis rechizitoriul. În termen de 24 de ore de la



informare, conduc torul parchetului comunic  judec torului de camer
preliminar  dac  men ine dispozi ia de trimitere în judecat .
    (6) În cazul în care conduc torul parchetului men ine cererea de începere a
judec ii, judec torul de camer  preliminar  dispune prin încheiere începerea
judec ii.
    (7) În cazul în care conduc torul parchetului nu r spunde în termenul
prev zut la alin. (5) ori arat  c  nu men ine cererea de începere a judec ii,
judec torul de camer  preliminar  dispune prin încheiere restituirea cauzei la
parchet.
    (8) Întocmirea minutei este obligatorie.
    ART. 347
    Contesta ia
    (1) Împotriva încheierii pronun ate în temeiul art. 346 procurorul i inculpatul
pot face contesta ie în termen de 3 zile de la comunicare.
    (2) Contesta ia se judec  de c tre judec torul de camer  preliminar  de la
instan a ierarhic superioar  celei sesizate. Când instan a sesizat  este Înalta
Curte de Casa ie i Justi ie, contesta ia se judec  de c tre completul competent,
potrivit legii.
    (3) Dispozi iile art. 343 - 345 se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 348
    M surile preventive în procedura de camer  preliminar
    (1) Judec torul de camer  preliminar  se pronun , la cerere sau din oficiu, cu
privire la luarea, men inerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a

surilor preventive.
    (2) În cauzele în care fa  de inculpat s-a dispus o m sur  preventiv ,
judec torul de camer  preliminar  verific  legalitatea i temeinicia m surii
preventive, procedând potrivit dispozi iilor art. 207.

    TITLUL III
    Judecata

    CAPITOLUL I
    Dispozi ii generale

    ART. 349
    Rolul instan ei de judecat
    Instan a de judecat  solu ioneaz  cauza dedus  judec ii cu garantarea
respect rii drepturilor subiec ilor procesuali i asigurarea administr rii probelor
pentru l murirea complet  a împrejur rilor cauzei în scopul afl rii adev rului, cu
respectarea deplin  a legii.
    ART. 350
    Locul unde se desf oar  judecata
    (1) Judecata se desf oar  la sediul instan ei.



    (2) Pentru motive temeinice, instan a poate dispune ca judecata s  se
desf oare în alt loc.
    ART. 351
    Oralitatea, nemijlocirea i contradictorialitatea
    (1) Judecata cauzei se face în fa a instan ei constituite potrivit legii i se
desf oar  în edin , oral, nemijlocit i în contradictoriu.
    (2) Instan a este obligat  s  pun  în discu ie cererile procurorului, ale p ilor
sau ale subiec ilor procesuali i excep iile ridicate de acestea sau din oficiu i s
se pronun e asupra lor prin încheiere motivat .
    (3) Instan a se pronun  prin încheiere motivat i asupra tuturor m surilor
luate în cursul judec ii.
    ART. 352
    Publicitatea edin ei de judecat
    (1) edin a de judecat  este public , cu excep ia cazurilor prev zute de lege.

edin a desf urat  în camera de consiliu nu este public .
    (2) Nu pot asista la edin a de judecat  minorii sub 18 ani, cu excep ia
situa iei în care ace tia au calitatea de p i sau martori, precum i persoanele
înarmate, cu excep ia personalului care asigur  paza i ordinea.
    (3) Dac  judecarea în edin  public  ar putea aduce atingere unor interese de
stat, moralei, demnit ii sau vie ii intime a unei persoane, intereselor minorilor
sau ale justi iei, instan a, la cererea procurorului, a p ilor ori din oficiu, poate
declara edin  nepublic  pentru tot cursul sau pentru o anumit  parte a judec rii
cauzei.
    (4) Instan a poate de asemenea s  declare edin  nepublic  la cererea unui
martor, dac  prin audierea sa în edin  public  s-ar aduce atingere siguran ei ori
demnit ii sau vie ii intime a acestuia sau a membrilor familiei sale, ori la
cererea procurorului, a persoanei v mate sau a p ilor, în cazul în care o
audiere în public ar pune în pericol confiden ialitatea unor informa ii.
    (5) Declararea edin ei nepublice se face în edin  public , dup  ascultarea

ilor prezente, a persoanei v mate i a procurorului. Dispozi ia instan ei este
executorie.
    (6) În timpul cât edin a este nepublic , nu sunt admise în sala de edin
decât p ile, persoana v mat , reprezentan ii acestora, avoca ii i celelalte
persoane a c ror prezen  este autorizat  de instan .
    (7) În tot timpul cât judecata se desf oar  în edin  nepublic , dosarul
cauzei nu este public. P ile, persoana v mat , reprezentan ii acestora,
avoca ii i exper ii desemna i în cauz  au dreptul de a lua cuno tin  de actele
dosarului.
    (8) Pre edintele completului are îndatorirea de a aduce la cuno tin a
persoanelor ce particip  la judecata desf urat  în edin  nepublic  obliga ia de
a p stra confiden ialitatea informa iilor ob inute pe parcursul procesului.
Înc lcarea acestei obliga ii poate fi sanc ionat  cu amend  judiciar  de la 1.000



lei la 10.000 lei, cu excep ia situa iilor în care aceast  divulgare nu constituie
infrac iune.
    (9) Pe durata judec ii, instan a poate interzice publicarea i difuzarea, prin
mijloace scrise sau audiovizuale, de texte, desene, fotografii sau imagini de
natur  a dezv lui identitatea persoanei v mate, a p ii civile, a p ii
responsabile civilmente sau a martorilor, în condi iile prev zute la alin. (3) sau
(4).
    (10) Toate actele dosarului, cu excep ia celor clasificate, potrivit legii, sunt
publice, cu respectarea protec iei datelor cu caracter personal i a vie ii private a
subiec ilor procesuali.
    (11) În cazul în care informa iile clasificate cuprinse în dosar sunt esen iale
pentru solu ionarea cauzei, instan a solicit , de urgen , dup  caz, declasificarea
total , declasificarea par ial  sau trecerea într-un alt grad de clasificare i
permiterea accesului la acestea de c tre ap torul inculpatului.
    (12) Dac  autoritatea emitent  nu declasific  total sau par ial ori nu permite
accesul la informa iile clasificate ap torului inculpatului, acestea pot servi la
aflarea adev rului numai în m sura în care sunt coroborate cu fapte i
împrejur ri ce rezult  din ansamblul probelor existente în cauz .
    ART. 353
    Citarea p ilor la judecat
    (1) Judecata poate avea loc numai dac  persoana v mat i p ile sunt legal
citate i procedura este îndeplinit . Inculpatul, partea civil , partea responsabil
civilmente i, dup  caz, reprezentan ii legali ai acestora, precum i interpre ii se
citeaz  din oficiu de c tre instan .
    (2) Partea prezent  personal, prin reprezentant sau prin ap tor ales la un
termen, precum i partea c reia, personal, prin reprezentant sau ap tor ales ori
prin func ionarul sau persoana îns rcinat  cu primirea coresponden ei, i s-a
înmânat în mod legal cita ia pentru un termen de judecat  nu mai sunt citate
pentru termenele ulterioare, chiar dac  ar lipsi la vreunul dintre aceste termene,
cu excep ia situa iilor în care prezen a acestora este obligatorie.
    (3) Pentru primul termen de judecat , persoana v mat  se citeaz  cu
men iunea c  se poate constitui parte civil  pân  la începerea cercet rii
judec tore ti.
    (4) Neprezentarea persoanei v mate i a p ilor citate nu împiedic
judecarea cauzei. Când instan a consider  c  este necesar  prezen a uneia dintre

ile lips , poate lua m suri pentru prezentarea acesteia, amânând în acest scop
judecata.
    (5) Persoana v mat i partea prezent  la un termen nu mai sunt citate
pentru termenele ulterioare, chiar dac  ar lipsi la vreunul dintre aceste termene.
Militarii i de inu ii sunt cita i din oficiu la fiecare termen.
    (6) Pe tot parcursul judec ii, persoana v mat i p ile pot solicita, oral sau
în scris, ca judecata s  se desf oare în lips , în acest caz nemaifiind citate
pentru termenele urm toare.



    (7) Când judecata se amân , p ile i celelalte persoane care particip  la
proces iau cuno tin  de noul termen de judecat . P ile i celelalte persoane
care au solicitat ca judecata s  se desf oare în lips , precum i p ile care au
primit personal cita ia i au lipsit de la judecat  în mod nejustificat nu se mai
citeaz  pentru termenele urm toare.
    (8) La cererea persoanelor care iau termenul în cuno tin , instan a le
înmâneaz  cita ii, spre a le servi drept justificare la locul de munc , în vederea
prezent rii la noul termen.
    (9) Participarea procurorului la judecata cauzei este obligatorie.
    ART. 354
    Compunerea instan ei
    (1) Instan a judec  în complet de judecat , a c rui compunere este cea
prev zut  de lege.
    (2) Completul de judecat  trebuie s  r mân  acela i în tot cursul judec rii
cauzei. Când acest lucru nu este posibil, completul se poate schimba pân  la
începerea dezbaterilor.
    (3) Dup  începerea dezbaterilor, orice schimbare intervenit  în compunerea
completului atrage reluarea dezbaterilor.
    ART. 355
    Judecata de urgen  în cauzele cu aresta i preventiv sau afla i în arest la
domiciliu
    (1) Dac  în cauz  sunt inculpa i aresta i preventiv sau afla i în arest la
domiciliu, judecata se face de urgen i cu prec dere, termenele de judecat
fiind, de regul , de 7 zile.
    (2) Pentru motive temeinic justificate, instan a poate acorda termene mai
scurte sau mai lungi.
    ART. 356
    Asigurarea ap rii
    (1) Persoana v mat , inculpatul, celelalte p i i avoca ii acestora au
dreptul s  ia cuno tin  de actele dosarului în tot cursul judec ii.
    (2) Când persoana v mat  sau una dintre p i se afl  în stare de de inere,
pre edintele completului ia m suri ca aceasta s  î i poat  exercita dreptul
prev zut la alin. (1) i s  poat  lua contact cu avocatul s u.
    (3) În cursul judec ii, persoana v mat i p ile au dreptul la un singur
termen pentru angajarea unui avocat i pentru preg tirea ap rii.
    (4) În mod excep ional, în situa ia în care persoana v mat  sau una dintre

i arat  c  în elege s  renun e la asisten a juridic  acordat  de avocatul s u
ales, instan a va acorda un alt termen pentru angajarea unui alt avocat i
preg tirea ap rii.
    (5) În situa iile prev zute la alin. (1) - (4), acordarea înlesnirilor necesare
preg tirii ap rii efective trebuie s  fie conform  respect rii termenului
rezonabil al procesului penal.
    ART. 357



    Atribu iile pre edintelui completului
    (1) Pre edintele completului conduce edin a, îndeplinind toate îndatoririle
prev zute de lege, i decide asupra cererilor formulate de procuror, persoana

mat i de p i, dac  rezolvarea acestora nu este dat  în c derea
completului.
    (2) În cursul judec ii, pre edintele, dup  consultarea celorlal i membri ai
completului, poate respinge întreb rile formulate de p i, persoana v mat i
de procuror, dac  acestea nu sunt concludente i utile solu ion rii cauzei.
    (3) Dispozi iile pre edintelui completului sunt obligatorii pentru toate
persoanele prezente în sala de edin .
    ART. 358
    Strigarea cauzei i apelul celor cita i
    (1) Pre edintele completului anun , potrivit ordinii de pe lista de edin ,
cauza a c rei judecare este la rând, dispune a se face apelul p ilor i al
celorlalte persoane citate i constat  care dintre ele s-au prezentat. În cazul
participan ilor care lipsesc verific  dac  le-a fost înmânat  cita ia în condi iile
art. 260 i dac i-au justificat în vreun fel absen a.
    (2) P ile i persoana v mat  se pot prezenta i participa la judecat  chiar
dac  nu au fost citate sau nu au primit cita ia, pre edintele având îndatorirea s
stabileasc  identitatea acestora.
    ART. 359
    Asigurarea ordinii i solemnit ii edin ei
    (1) Pre edintele vegheaz  asupra men inerii ordinii i solemnit ii edin ei,
putând lua m surile necesare în acest scop.
    (2) Pre edintele poate limita accesul publicului la edin a de judecat , inând
seama de m rimea s lii de edin .
    (3) P ile i persoanele care asist  sau particip  la edin a de judecat  sunt
obligate s  p streze disciplina edin ei.
    (4) Când o parte sau oricare alt  persoan  tulbur edin a ori nesocote te

surile luate, pre edintele îi atrage aten ia s  respecte disciplina, iar în caz de
repetare ori de abateri grave, dispune îndep rtarea ei din sal .
    (5) Partea sau persoana îndep rtat  este chemat  în sal  înainte de începerea
dezbaterilor. Pre edintele îi aduce la cuno tin  actele esen iale efectuate în lips
i îi cite te declara iile celor audia i. Dac  partea sau persoana continu  s

tulbure edin a, pre edintele poate dispune din nou îndep rtarea ei din sal ,
dezbaterile urmând a avea loc în lipsa acesteia.
    (6) Dac  partea continu  s  tulbure edin a i cu ocazia pronun rii hot rârii,
pre edintele completului poate dispune îndep rtarea ei din sal , în acest caz
hot rârea urmând a-i fi comunicat .
    ART. 360
    Constatarea infrac iunilor de audien



    (1) Dac  în cursul edin ei se s vâr te o fapt  prev zut  de legea penal ,
pre edintele completului de judecat  constat  acea fapt i îl identific  pe

ptuitor. Încheierea de edin  se trimite procurorului competent.
    (2) Procurorul care particip  la judecat  poate declara c  pune în mi care
ac iunea penal i îl poate re ine pe inculpat.
    ART. 361
    Preg tirea edin ei de judecat
    (1) În vederea repartiz rii pe complete i a stabilirii primului termen de
judecat , dup  r mânerea definitiv  a hot rârii pronun ate în camera
preliminar , dosarele nou-formate vor fi transmise, dup  înregistrare în
registratura instan ei, persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor.
    (2) Pre edintele completului de judecat  are îndatorirea s  ia din timp toate

surile necesare pentru ca la termenul de judecat  fixat judecarea cauzei s  nu
sufere amânare.
    (3) În acest scop, dosarele repartizate pe complete în mod aleatoriu vor fi
preluate de pre edintele completului, care va lua m surile necesare în scopul
preg tirii judec ii, astfel încât s  se asigure solu ionarea cu celeritate a cauzei.
    (4) În cazurile în care asisten a juridic  este obligatorie, pre edintele
completului va lua m suri pentru desemnarea avocatului din oficiu.
    (5) În situa ia în care în aceea i cauz  au calitatea de inculpat atât persoana
juridic , cât i reprezentan ii legali ai acesteia, pre edintele verific  dac
inculpatul persoan  juridic i-a desemnat un reprezentant, iar în caz contrar,
procedeaz  la desemnarea unui reprezentant, din rândul practicienilor în
insolven .
    (6) De asemenea, pre edintele verific  îndeplinirea dispozi iilor privind
citarea i, dup  caz, procedeaz  la completarea ori refacerea acestora.
    (7) Pre edintele completului se îngrije te ca lista cauzelor fixate pentru
judecat  s  fie întocmit i afi at  la instan , cu 24 de ore înaintea termenului
de judecat .
    (8) La întocmirea listei se ine seama de data intr rii cauzelor la instan ,
dându-se întâietate cauzelor în care sunt de inu i sau aresta i la domiciliu i celor
cu privire la care legea prevede c  judecata se face de urgen .
    ART. 362
    M surile preventive în cursul judec ii
    (1) Instan a se pronun , la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea,
înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a m surilor preventive.
    (2) În cauzele în care fa  de inculpat s-a dispus o m sur  preventiv , instan a
este datoare s  verifice, în cursul judec ii, în edin  public , legalitatea i
temeinicia m surii preventive, procedând potrivit dispozi iilor art. 208.
    ART. 363
    Participarea procurorului la judecat
    (1) Participarea procurorului la judecat  este obligatorie.



    (2) În cursul judec ii, procurorul exercit  rol activ, în vederea afl rii
adev rului i a respect rii dispozi iilor legale.
    (3) În cursul judec ii, procurorul formuleaz  cereri, ridic  excep ii i pune
concluzii. Cererile i concluziile procurorului trebuie s  fie motivate.
    (4) Când în cursul judec ii constat  c  a intervenit vreuna dintre cauzele care
împiedic  exercitarea ac iunii penale, procurorul pune, dup  caz, concluzii de
achitare sau de încetare a procesului penal.
    ART. 364
    Participarea inculpatului la judecat i drepturile acestuia
    (1) Judecata cauzei are loc în prezen a inculpatului. Aducerea inculpatului
aflat în stare de de inere la judecat  este obligatorie.
    (2) Judecata poate avea loc în lipsa inculpatului dac  acesta este disp rut, se
sustrage de la judecat  ori i-a schimbat adresa f  a o aduce la cuno tin a
organelor judiciare i, în urma verific rilor efectuate, nu i se cunoa te noua
adres .
    (3) Judecata poate de asemenea avea loc în lipsa inculpatului dac , de i legal
citat, acesta lipse te în mod nejustificat de la judecarea cauzei.
    (4) Pe tot parcursul judec ii, inculpatul, inclusiv în cazul în care este privat
de libertate, poate cere, în scris, s  fie judecat în lips , fiind reprezentat de
avocatul s u ales sau din oficiu.
    (5) Dac  apreciaz  necesar  prezen a inculpatului, instan a poate dispune
aducerea acestuia cu mandat de aducere.
    ART. 365
    Participarea celorlalte p i la judecat i drepturile acestora
    (1) Partea civil i partea responsabil  civilmente pot fi reprezentate de
avocat.
    (2) Partea civil i partea responsabil  civilmente pot formula cereri, ridica
excep ii i pune concluzii.
    ART. 366
    Participarea persoanei v mate la judecat i drepturile acesteia
    (1) Persoana v mat  poate fi reprezentat  de avocat.
    (2) Persoana v mat  poate formula cereri, ridica excep ii i pune concluzii
pe latura penal  a cauzei.
    ART. 367
    Suspendarea judec ii
    (1) Când se constat  pe baza unei expertize medico-legale c  inculpatul sufer
de o boal  grav , care îl împiedic  s  participe la judecat , instan a dispune, prin
încheiere, suspendarea judec ii pân  când starea s ii inculpatului va
permite participarea acestuia la judecat .
    (2) Dac  sunt mai mul i inculpa i, iar temeiul suspend rii prive te numai pe
unul dintre ei i disjungerea nu este posibil , se dispune suspendarea întregii
cauze.



    (3) Suspendarea judec ii se dispune i pe perioada desf ur rii procedurii de
mediere, potrivit legii.
    (4) Încheierea dat  în prim  instan  prin care s-a dispus suspendarea cauzei
poate fi atacat  separat cu contesta ie la instan a ierarhic superioar  în termen de
24 de ore de la pronun are, pentru procuror, p ile i persoana v mat
prezente, i de la comunicare, pentru p ile sau persoana v mat  care lipsesc.
Contesta ia se depune la instan a care a pronun at încheierea atacat i se
înainteaz , împreun  cu dosarul cauzei, instan ei ierarhic superioare, în termen
de 48 de ore de la înregistrare.
    (5) Contesta ia nu suspend  executarea i se judec  în termen de 3 zile de la
primirea dosarului.
    (6) Procesul penal se reia din oficiu de îndat  ce inculpatul poate participa la
judecat  sau la încheierea procedurii de mediere, potrivit legii.
    (7) Instan a de judecat  este obligat  s  verifice periodic, dar nu mai târziu de
3 luni, dac  mai subzist  cauza care a determinat suspendarea judec ii.
    (8) Dac  inculpatul se afl  în arest la domiciliu sau este arestat preventiv, se
aplic  în mod corespunz tor prevederile art. 208.
    (9) Ridicarea unei excep ii de neconstitu ionalitate nu suspend  judecarea
cauzei.
    ART. 368
    Suspendarea judec ii în caz de extr dare activ
    (1) În cazul în care, potrivit legii, se cere extr darea unei persoane în vederea
judec rii într-o cauz  penal , instan a pe rolul c reia se afl  cauza poate dispune,
prin încheiere motivat , suspendarea judec ii pân  la data la care statul solicitat
va comunica hot rârea sa asupra cererii de extr dare. Încheierea instan ei este
supus  contesta iei în termen de 24 de ore de la pronun are, pentru cei prezen i,
i de la comunicare, pentru cei lips , la instan a ierarhic superioar . Contesta ia

se judec  în termen de 5 zile de la primirea dosarului, f  participarea
procurorului i a p ilor. Participarea procurorului la judecarea contesta iei este
obligatorie.
    (2) Încheierea dat  în prim  instan  prin care s-a dispus suspendarea judec ii
poate fi atacat  separat cu contesta ie de procuror, persoana v mat i p i, în
termen de 24 de ore de la pronun are, pentru cei prezen i, i de la comunicare,
pentru cei lips .
    (3) Contesta ia se depune la instan a care a pronun at încheierea atacat i se
înainteaz , împreun  cu dosarul cauzei, instan ei ierarhic superioare, în termen
de 48 de ore de la înregistrare.
    (4) Contesta ia nu suspend  executarea i se judec  în edin  public , cu
participarea procurorului i cu citarea persoanei v mate i a p ilor.
    ART. 369
    Notele privind desf urarea edin ei de judecat
    (1) Desf urarea edin ei de judecat  se înregistreaz  cu mijloace tehnice
audio.



    (2) În cursul edin ei de judecat  grefierul ia note cu privire la desf urarea
procesului. Procurorul i p ile pot cere citirea notelor i vizarea lor de c tre
pre edinte.
    (3) Dup  terminarea edin ei de judecat , participan ii la proces primesc, la
cerere, câte o copie de pe notele grefierului.
    (4) Notele grefierului pot fi contestate cel mai târziu la termenul urm tor.
    (5) În caz de contestare de c tre participan ii la proces a notelor grefierului,
acestea vor fi verificate i, eventual, completate ori rectificate pe baza
înregistr rilor din edin a de judecat .
    ART. 370
    Felul hot rârilor
    (1) Hot rârea prin care cauza este solu ionat  de prima instan  de judecat
sau prin care aceasta se dezînveste te f  a solu iona cauza se nume te sentin .
Instan a se pronun  prin sentin i în alte situa ii prev zute de lege.
    (2) Hot rârea prin care instan a se pronun  asupra apelului, recursului în
casa ie, recursului în interesul legii se nume te decizie. Instan a se pronun  prin
decizie i în alte situa ii prev zute de lege.
    (3) Toate celelalte hot râri pronun ate de instan e în cursul judec ii se
numesc încheieri.
    (4) Desf urarea procesului în edin a de judecat  se consemneaz  într-o
încheiere care cuprinde:
    a) ziua, luna, anul i denumirea instan ei;
    b) men iunea dac edin a a fost sau nu public ;
    c) numele i prenumele judec torilor, procurorului i grefierului;
    d) numele i prenumele p ilor, avoca ilor i ale celorlalte persoane care
particip  în proces i care au fost prezente la judecat , precum i ale celor care
au lipsit, cu ar tarea calit ii lor procesuale i cu men iunea privitoare la
îndeplinirea procedurii;
    e) încadrarea juridic  a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecat i
textele de lege în care a fost încadrat  fapta;
    f) mijloacele de prob  care au fost supuse dezbaterii contradictorii;
    g) cererile de orice natur  formulate de procuror, de persoana v mat , de

i i de ceilal i participan i la proces;
    h) concluziile procurorului, ale persoanei v mate i ale p ilor;
    i) m surile luate în cursul edin ei.
    (5) Încheierea se întocme te de grefier în termen de cel mult 72 de ore de la
terminarea edin ei i se semneaz  de pre edintele completului de judecat i de
grefier.
    (6) Când hot rârea se pronun  în ziua în care a avut loc judecata, nu se
întocme te încheierea.

    CAPITOLUL II
    Judecata în prim  instan



    SEC IUNEA 1
    Desf urarea judec rii cauzelor

    ART. 371
    Obiectul judec ii
    Judecata se m rgine te la faptele i la persoanele ar tate în actul de sesizare a
instan ei.
    ART. 372
    Verific rile privitoare la inculpat
    (1) La termenul de judecat , dup  strigarea cauzei i apelul p ilor,
pre edintele verific  identitatea inculpatului.
    (2) În cazul inculpatului persoan  juridic , pre edintele face verific ri cu
privire la denumire, sediul social i sediile secundare, codul unic de identificare,
identitatea i calitatea persoanelor abilitate s  îl reprezinte.
    ART. 373
    M surile premerg toare privind martorii, exper ii i interpre ii
    (1) Dup  apelul martorilor, exper ilor i interpre ilor, pre edintele cere
martorilor prezen i s  p seasc  sala de edin i le pune în vedere s  nu se
îndep rteze f  încuviin area sa.
    (2) Exper ii r mân în sala de edin , în afar  de cazul în care instan a dispune
altfel.
    (3) Martorii, exper ii i interpre ii prezen i pot fi asculta i, chiar dac  nu au
fost cita i sau nu au primit cita ie, îns  numai dup  ce s-a stabilit identitatea lor,
inându-se seama de dispozi iile art. 122.

    ART. 374
    Judecata în cazul recunoa terii vinov iei
    (1) Pân  la începerea cercet rii judec tore ti, inculpatul poate declara,
personal sau prin înscris autentic, c  recunoa te s vâr irea faptelor re inute în
actul de sesizare a instan ei i solicit  ca judecata s  se fac  în baza probelor
administrate în faza de urm rire penal .
    (2) Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de
urm rire penal  doar atunci când inculpatul declar  c  recunoa te în totalitate
faptele re inute în actul de sesizare a instan ei i nu solicit  administrarea de
probe.
    (3) La termenul de judecat , când cauza se afl  în stare de judecat , instan a îl
întreab  pe inculpat dac  solicit  ca judecata s  aib  loc în baza probelor
administrate în faza de urm rire penal i acord  cuvântul procurorului,
celorlalte p i i persoanei v mate asupra cererii formulate.
    (4) Instan a de judecat  admite cererea atunci când, din probele administrate,
rezult  c  faptele inculpatului sunt stabilite i sunt suficiente date cu privire la
persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse i procedeaz  la audierea
inculpatului, potrivit art. 378.



    (5) În caz de admitere a cererii, pre edintele explic  persoanei v mate c  se
poate constitui parte civil i întreab  partea civil i partea responsabil
civilmente dac  propun administrarea de probe. Instan a poate dispune
disjungerea ac iunii civile, potrivit art. 26, dac  pentru solu ionarea acesteia este
necesar  administrarea de probe, prin care s-ar prelungi în mod nejustificat
solu ionarea ac iunii penale.
    (6) În caz de admitere a cererii, dispozi iile art. 386 i 391 - 395 se aplic  în
mod corespunz tor.
    (7) Instan a va pronun a condamnarea inculpatului, care beneficiaz  de
reducerea cu o treime a limitelor de pedeaps  prev zute de lege în cazul
pedepsei închisorii i de reducerea cu o p trime a limitelor de pedeaps
prev zute de lege în cazul pedepsei amenzii. Dispozi iile alin. (1) - (6) nu se
aplic  în cazul în care ac iunea penal  vizeaz  o infrac iune care se pedepse te
cu deten ie pe via .
    (8) În caz de respingere a cererii, instan a procedeaz  potrivit art. 376 - 407.
    ART. 375
    L muririle i cererile
    (1) Dac  inculpatul nu solicit  ca judecata s  aib  loc pe baza probelor
administrate în faza de urm rire penal  sau dac  cererea sa a fost respins ,
pre edintele pune în vedere persoanei v mate c  se poate constitui parte civil
pân  la începerea cercet rii judec tore ti.
    (2) Pre edintele întreab  procurorul, p ile i persoana v mat  dac  propun
administrarea de probe.
    (3) Probele administrate în cursul urm ririi penale i necontestate de c tre

i nu se readministreaz  în cursul cercet rii judec tore ti. Acestea sunt puse
în dezbaterea contradictorie a p ilor i sunt avute în vedere de instan  la
deliberare.
    (4) Probele prev zute la alin. (3) pot fi administrate din oficiu de instan ,
dac  se consider  necesar, pentru justa solu ionare a cauzei.
    (5) În cazul când se propun probe, trebuie s  se arate faptele i împrejur rile
ce urmeaz  a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe,
locul unde se afl  aceste mijloace, iar în ceea ce prive te martorii i exper ii,
identitatea i adresa acestora.
    (6) Procurorul, persoana v mat i p ile pot cere administrarea de probe
noi i în cursul cercet rii judec tore ti.
    (7) Instan a poate dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru
aflarea adev rului i justa solu ionare a cauzei.
    ART. 376
    Ordinea cercet rii judec tore ti
    (1) Instan a începe efectuarea cercet rii judec tore ti când cauza se afl  în
stare de judecat .
    (2) Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judec toreasc  este cea
prev zut  în dispozi iile cuprinse în prezenta sec iune.



    (3) Dup  audierea inculpatului, a persoanei v mate, a p ii civile i a p ii
responsabile civilmente, se procedeaz  la administrarea probelor încuviin ate.
    (4) Administrarea de probe din oficiu poate fi f cut  oricând pe parcursul
cercet rii judec tore ti.
    (5) Instan a poate dispune schimbarea ordinii, când aceasta este necesar .
    ART. 377
    Începerea cercet rii judec tore ti
    Pre edintele dispune ca procurorul s  dea citire sau s  fac  o prezentare
succint  a actului de sesizare a instan ei, dup  care explic  inculpatului în ce
const  învinuirea ce i se aduce. Totodat , îl în tiin eaz  pe inculpat cu privire la
dreptul de a nu face nicio declara ie, atr gându-i aten ia c  ceea ce declar  poate
fi folosit i împotriva sa, precum i cu privire la dreptul de a pune întreb ri
coinculpa ilor, persoanei v mate, celorlalte p i, martorilor, exper ilor i de a
da explica ii în tot cursul cercet rii judec tore ti, când socote te c  este necesar.
    ART. 378
    Audierea inculpatului
    (1) Inculpatul este l sat s  arate tot ce tie despre fapta pentru care a fost
trimis în judecat , apoi i se pot pune întreb ri în mod nemijlocit de c tre
procuror, de persoana v mat , de partea civil , de partea responsabil
civilmente, de ceilal i inculpa i i de avocatul inculpatului a c rui audiere se
face. Pre edintele i ceilal i membri ai completului pot de asemenea pune
întreb ri, dac  apreciaz  necesar, pentru justa solu ionare a cauzei.
    (2) Instan a poate respinge întreb rile care nu sunt concludente i utile cauzei.
Întreb rile respinse se consemneaz  în încheierea de edin .
    (3) În situa iile în care legea prevede posibilitatea ca inculpatul s  fie obligat
la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunit ii, procurorul îl
întreab  dac  î i manifest  acordul în acest sens, în cazul în care va fi g sit
vinovat.
    (4) Când inculpatul nu î i mai aminte te anumite fapte sau împrejur ri sau
când exist  contraziceri între declara iile f cute de inculpat în instan i cele
date anterior, la cerere, pre edintele cere acestuia explica ii i poate da citire, în
întregime sau în parte, declara iilor anterioare date în prezen a avocatului s u.
    (5) Când inculpatul refuz  s  dea declara ii, instan a dispune citirea
declara iilor pe care acesta le-a dat anterior, în prezen a avocatului s u.
    (6) Inculpatul poate fi reascultat ori de câte ori este necesar.
    ART. 379
    Audierea coinculpa ilor
    (1) Dac  sunt mai mul i inculpa i, audierea fiec ruia dintre ei se face în
prezen a celorlal i inculpa i.
    (2) Când interesul afl rii adev rului o cere, instan a poate dispune audierea
vreunuia dintre inculpa i f  ca ceilal i s  fie de fa .
    (3) Declara iile luate separat sunt citite în mod obligatoriu celorlal i inculpa i,
dup  audierea lor.



    (4) Inculpatul poate fi din nou audiat în prezen a celorlal i inculpa i sau a
unora dintre ei.
    ART. 380
    Audierea persoanei v mate, a p ii civile i a p ii responsabile civilmente
    (1) Instan a procedeaz  la audierea persoanei v mate, a p ii civile i a

ii responsabile civilmente potrivit dispozi iilor art. 111 i 112, dup
ascultarea inculpatului i, dup  caz, a coinculpa ilor.
    (2) Persoanele men ionate sunt l sate s  arate tot ce tiu despre fapta care face
obiectul judec ii, apoi li se pot pune în mod nemijlocit întreb ri de c tre
procuror, inculpat, avocatul inculpatului, persoana v mat , partea civil , partea
responsabil  civilmente i avoca ii acestora. Pre edintele i ceilal i membri ai
completului pot de asemenea pune întreb ri, dac  apreciaz  necesar, pentru justa
solu ionare a cauzei.
    (3) Instan a poate respinge întreb rile care nu sunt concludente i utile cauzei.
Întreb rile respinse se consemneaz  în încheierea de edin .
    (4) Persoana v mat , partea civil i partea responsabil  civilmente pot fi
reascultate ori de câte ori este necesar.
    ART. 381
    Audierea martorului i a expertului
    (1) Audierea martorului se face potrivit dispozi iilor art. 119 - 124, care se
aplic  în mod corespunz tor.
    (2) Dac  martorul a fost propus de c tre procuror, acestuia i se pot pune în
mod nemijlocit întreb ri de c tre procuror, inculpat, persoana v mat , partea
civil , partea responsabil  civilmente. Dac  martorul sau expertul a fost propus
de c tre una dintre p i, i se pot pune întreb ri de c tre aceasta, de c tre
procuror, persoana v mat i de c tre celelalte p i.
    (3) Pre edintele i ceilal i membri ai completului pot adresa întreb ri
martorului sau expertului ori de câte ori consider  necesar, pentru justa
solu ionare a cauzei.
    (4) Instan a poate respinge întreb rile care nu sunt concludente i utile cauzei.
Întreb rile respinse se consemneaz  în încheierea de edin .
    (5) Martorul care posed  un înscris în leg tur  cu depozi ia f cut  poate s  îl
citeasc  în instan . Procurorul i p ile au dreptul s  examineze înscrisul, iar
instan a poate dispune re inerea înscrisului la dosar, în original sau în copie.
    (6) Când martorul nu î i mai aminte te anumite fapte sau împrejur ri sau când
exist  contraziceri între declara iile f cute în instan i cele date anterior, la
cerere, pre edintele poate da citire, în întregime sau în parte, declara iilor
anterioare, dup  ce a fost l sat s  declare tot ceea ce tie.
    (7) Dac  audierea vreunuia dintre martori nu mai este posibil , iar în faza de
urm rire penal  acesta a dat declara ii în fa a organelor de urm rire penal  sau a
fost ascultat de c tre judec torul de drepturi i libert i în condi iile art. 308,
instan a dispune citirea depozi iei date de acesta în cursul urm ririi penale i ine
seama de ea la judecarea cauzei.



    (8) Dac  unul sau mai mul i martori lipsesc, instan a poate dispune motivat fie
continuarea judec ii, fie amânarea cauzei. Martorul a c rui lips  nu este
justificat  poate fi adus silit cu mandat de aducere.
    (9) Martorii audia i r mân în sal , la dispozi ia instan ei, pân  la terminarea
actelor de cercetare judec toreasc  care se efectueaz  în edin a respectiv . Dac
instan a g se te necesar, poate dispune retragerea lor sau a unora dintre ei din
sala de edin , în vederea reaudierii ori a confrunt rii lor.
    (10) Instan a, dup  audierea concluziilor procurorului, persoanei v mate i
ale p ilor, poate încuviin a plecarea martorilor, dup  audierea lor.
    (11) Dispozi iile alin. (1) - (10) se aplic  în mod corespunz tor i în caz de
audiere a expertului sau interpretului.
    (12) Dispozi iile art. 130 - 134 se aplic  în mod corespunz tor, atunci când
este cazul.
    ART. 382
    Consemnarea declara iilor
    Declara iile i r spunsurile inculpa ilor, ale martorilor ori ale altor persoane
audiate în cauz  se consemneaz  întocmai în condi iile prev zute la art. 110 alin.
(1) - (4), întreb rile respinse urmând a fi consemnate în încheierea de edin
potrivit art. 378 - 380.
    ART. 383
    Renun area la probe i imposibilitatea administr rii probelor
    (1) Procurorul, persoana v mat i p ile pot renun a la probele pe care le-
au propus.
    (2) Dup  punerea în discu ie a renun rii, instan a poate dispune ca proba s
nu mai fie administrat , dac  apreciaz  c  nu mai este necesar.
    (3) Dac  în cursul cercet rii judec tore ti administrarea unei probe anterior
admise apare ca inutil  sau nu mai este posibil , instan a, dup  ce ascult
procurorul, persoana v mat i p ile, poate dispune ca acea prob  s  nu mai
fie administrat .
    (4) Dac  imposibilitatea de administrare se refer  la o prob  administrat  în
faza de urm rire penal i încuviin at  de instan , aceasta este pus  în discu ia

ilor, a persoanei v mate i a procurorului i se ine seama de ea la
judecarea cauzei.
    ART. 384
    Prezentarea mijloacelor materiale de prob
    Când în cauza supus  judec ii exist  mijloace materiale de prob , instan a, la
cerere sau din oficiu, dispune aducerea i prezentarea acestora, dac  este posibil.
    ART. 385
    Amânarea pentru probe noi
    Dac  din cercetarea judec toreasc  rezult  c  pentru l murirea faptelor sau
împrejur rilor cauzei este necesar  administrarea de probe noi, instan a dispune
fie judecarea cauzei în continuare, fie amânarea ei pentru administrarea
probelor.



    ART. 386
    Schimbarea încadr rii juridice
    (1) Dac  în cursul judec ii se consider  c  încadrarea juridic  dat  faptei prin
actul de sesizare urmeaz  a fi schimbat , instan a este obligat  s  pun  în
discu ie noua încadrare i s  atrag  aten ia inculpatului c  are dreptul s  cear

sarea cauzei mai la urm  sau eventual amânarea judec ii, pentru a- i preg ti
ap rarea.
    (2) Dac  noua încadrare juridic  vizeaz  o infrac iune pentru care este
necesar  plângerea prealabil  a persoanei v mate, instan a de judecat  cheam
persoana v mat i o întreab  dac  în elege s  fac  plângere prealabil . În
situa ia în care persoana v mat  formuleaz  plângere prealabil , instan a
continu  cercetarea judec toreasc , în caz contrar dispunând încetarea
procesului penal.
    ART. 387
    Terminarea cercet rii judec tore ti
    (1) Înainte de a declara terminat  cercetarea judec toreasc , pre edintele
întreab  procurorul, persoana v mat i p ile dac  mai au de dat explica ii ori
de formulat cereri noi pentru completarea cercet rii judec tore ti.
    (2) Dac  nu s-au formulat cereri sau dac  cererile formulate au fost respinse
ori dac  s-au efectuat complet rile cerute, pre edintele declar  terminat
cercetarea judec toreasc .
    ART. 388
    Dezbaterile i ordinea în care se d  cuvântul
    (1) Dup  terminarea cercet rii judec tore ti se trece la dezbateri, dându-se
cuvântul în urm toarea ordine: procurorului, persoanei v mate, p ii civile,

ii responsabile civilmente i inculpatului.
    (2) Pre edintele poate da cuvântul i în replic .
    (3) Durata concluziilor procurorului, ale p ilor, ale persoanei v mate i ale
avoca ilor acestora poate fi limitat . Pre edintele completului poate hot rî c
acestea trebuie s  aib  o durat  similar .
    (4) Pre edintele are dreptul s  îi întrerup  pe cei care au cuvântul, dac  în
sus inerile lor dep esc limitele cauzei ce se judec .
    (5) Când vreuna dintre p i are mai mul i avoca i, doar unul dintre ace tia, la
alegerea p ii, are dreptul de a pune concluzii.
    (6) Pentru motive temeinice dezbaterile pot fi întrerupte. Întreruperea nu
poate fi mai mare de 3 zile.
    ART. 389
    Ultimul cuvânt al inculpatului
    (1) Înainte de a încheia dezbaterile, pre edintele d  ultimul cuvânt
inculpatului personal.
    (2) În timpul în care inculpatul are ultimul cuvânt nu i se pot pune întreb ri.
Dac  inculpatul relev  fapte sau împrejur ri noi, esen iale pentru solu ionarea
cauzei, instan a dispune reluarea cercet rii judec tore ti.



    ART. 390
    Concluziile scrise
    (1) Instan a poate cere p ilor, dup  închiderea dezbaterilor, s  depun
concluzii scrise.
    (2) Procurorul, persoana v mat i p ile pot depune concluzii scrise, chiar
dac  nu au fost cerute de instan .

    SEC IUNEA a 2-a
    Deliberarea i hot rârea instan ei

    ART. 391
    Solu ionarea cauzei
    (1) Deliberarea i pronun area hot rârii se fac în edin a în care au avut loc
dezbaterile sau la o dat  ulterioar , dar nu mai târziu de 15 zile de la închiderea
dezbaterilor.
    (2) În situa ii excep ionale, când, raportat la complexitatea cauzei, deliberarea
i pronun area nu pot avea loc în termenul prev zut la alin. (1), instan a poate

amâna pronun area o singur  dat  pentru cel mult 15 zile.
    (3) Pre edintele completului informeaz  p ile prezente asupra datei la care
se va pronun a hot rârea.
    ART. 392
    Deliberarea
    (1) La deliberare iau parte numai membrii completului în fa a c ruia a avut
loc dezbaterea.
    (2) Completul de judecat  delibereaz  în secret.
    ART. 393
    Obiectul deliber rii
    (1) Completul de judecat  delibereaz  mai întâi asupra chestiunilor de fapt i
apoi asupra chestiunilor de drept.
    (2) Deliberarea poart  asupra existen ei faptei i vinov iei inculpatului,
asupra stabilirii pedepsei, asupra stabilirii m surii educative ori m surii de
siguran , dac  este cazul s  fie luat , precum i asupra deducerii duratei

surilor preventive privative de libertate i a intern rii medicale.
    (3) Completul de judecat  delibereaz i asupra repar rii pagubei produse prin
infrac iune, asupra m surilor preventive i asigur torii, a mijloacelor materiale
de prob , a cheltuielilor judiciare, precum i asupra oric rei alte probleme
privind justa solu ionare a cauzei.
    (4) To i membrii completului de judecat  au îndatorirea s  î i spun  p rerea
asupra fiec rei chestiuni.
    (5) Pre edintele î i spune p rerea cel din urm .
    ART. 394
    Luarea hot rârii



    (1) Hot rârea trebuie s  fie rezultatul acordului membrilor completului de
judecat  asupra solu iilor date chestiunilor supuse deliber rii.
    (2) Când unanimitatea nu poate fi întrunit , hot rârea se ia cu majoritate.
    (3) Dac  din deliberare rezult  mai mult decât dou  p reri, judec torul care
opineaz  pentru solu ia cea mai sever  trebuie s  se al ture celei mai apropiate
de p rerea sa.
    (4) Motivarea opiniei separate este obligatorie.
    (5) În situa ia în care în cadrul completului de judecat  nu se poate întruni
majoritatea ori unanimitatea, judecarea cauzei se reia în complet de divergen .
    ART. 395
    Reluarea cercet rii judec tore ti sau a dezbaterilor
    Dac  în cursul deliber rii instan a apreciaz  c  o anumit  împrejurare trebuie

murit i este necesar  reluarea cercet rii judec tore ti sau a dezbaterilor,
repune cauza pe rol. Prevederile privind citarea se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 396
    Rezolvarea ac iunii penale
    (1) Instan a hot te asupra învinuirii aduse inculpatului, pronun ând, dup
caz, condamnarea, renun area la aplicarea pedepsei, amânarea aplic rii pedepsei,
achitarea sau încetarea procesului penal.
    (2) Condamnarea se pronun  dac  instan a constat , dincolo de orice îndoial
rezonabil , c  fapta exist , constituie infrac iune i a fost s vâr it  de inculpat.
    (3) Renun area la aplicarea pedepsei se pronun  în condi iile art. 80 - 82 din
Codul penal.
    (4) Amânarea aplic rii pedepsei se pronun  în condi iile art. 83 - 90 din
Codul penal.
    (5) Achitarea inculpatului se pronun  în cazul prev zut la art. 16 alin. (1) lit.
a) - d).
    (6) Încetarea procesului penal se pronun  în cazurile prev zute la art. 16 alin.
(1) lit. e) - j).
    (7) Dac  inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 i se
constat , ca urmare a continu rii procesului, c  sunt incidente cazurile prev zute
la art. 16 alin. (1) lit. a) - d), instan a de judecat  pronun  achitarea.
    (8) Dac  inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 i se
constat  c  nu sunt incidente cazurile prev zute la art. 16 lit. a) - c), instan a de
judecat  pronun  încetarea procesului penal.
    (9) În cazul în care, în cursul urm ririi penale, al procedurii de camer
preliminar  sau al judec ii, fa  de inculpat s-a luat m sura preventiv  a
controlului judiciar pe cau iune sau s-a dispus înlocuirea unei alte m suri
preventive cu m sura preventiv  a controlului judiciar pe cau iune i inculpatul
este condamnat la pedeapsa amenzii, instan a dispune plata acesteia din
cau iune, potrivit dispozi iilor art. 217.
    ART. 397
    Rezolvarea ac iunii civile



    (1) Instan a se pronun  prin aceea i hot râre i asupra ac iunii civile.
    (2) În cazul când admite ac iunea civil , instan a examineaz , potrivit art. 249
- 254, necesitatea lu rii m surilor asigur torii privind repara iile civile, dac
asemenea m suri nu au fost luate anterior.
    (3) De asemenea, instan a se pronun  prin hot râre i asupra restituirii
lucrurilor i restabilirii situa iei anterioare, potrivit dispozi iilor art. 255 i 256.
    (4) Dispozi iile din hot râre privind luarea m surilor asigur torii i restituirea
lucrurilor sunt executorii.
    (5) În cazul în care, potrivit dispozi iilor art. 25 alin. (5), instan a las
nesolu ionat  ac iunea civil , m surile asigur torii se men in. Aceste m suri
înceteaz  de drept dac  persoana v mat  nu introduce ac iune în fa a instan ei
civile în termen de 30 de zile de la r mânerea definitiv  a hot rârii.
    (6) În cazul în care, în cursul urm ririi penale, al procedurii de camer
preliminar  sau al judec ii, fa  de inculpat s-a luat m sura preventiv  a
controlului judiciar pe cau iune sau s-a dispus înlocuirea unei alte m suri
preventive cu m sura preventiv  a controlului judiciar pe cau iune i este admis
ac iunea civil , instan a dispune plata din cau iune a desp gubirilor acordate
pentru repararea pagubelor cauzate de infrac iune, potrivit dispozi iilor art. 217.
    ART. 398
    Cheltuielile judiciare
    Instan a se pronun  prin hot râre i asupra cheltuielilor judiciare, potrivit
dispozi iilor art. 272 - 276.
    ART. 399
    Dispozi iile cu privire la m surile preventive
    (1) Instan a are obliga ia ca, prin hot râre, s  se pronun e asupra men inerii,
revoc rii, înlocuirii ori încet rii de drept a m surii preventive dispuse pe
parcursul procesului penal cu privire la inculpat.
    (2) În caz de renun are la aplicarea pedepsei, de amânare a aplic rii pedepsei,
de achitare sau de încetare a procesului penal, instan a dispune punerea de îndat
în libertate a inculpatului arestat preventiv.
    (3) De asemenea, instan a dispune punerea de îndat  în libertate a inculpatului
arestat preventiv atunci când pronun :
    a) o pedeaps  cu închisoare cel mult egal  cu durata re inerii i arest rii
preventive;
    b) o pedeaps  cu închisoare, cu suspendarea execut rii sub supraveghere;
    c) o pedeaps  cu amend , care nu înso te pedeapsa închisorii;
    d) o m sur  educativ .
    (4) Hot rârea pronun at  în condi iile alin. (1) i (2) cu privire la m surile
preventive este executorie.
    (5) Când, potrivit dispozi iilor prev zute la alin. (1) - (3), inculpatul este pus
în libertate, instan a comunic  aceasta administra iei locului de de inere.
    (6) Inculpatul condamnat de prima instan i aflat în stare de arest preventiv
este liberat de îndat  ce durata re inerii i cea a arest rii devin egale cu durata



pedepsei pronun ate, de i hot rârea nu este definitiv . Liberarea se dispune de
administra ia locului de de inere, c reia i se comunic , îndat  dup  pronun area
hot rârii, o copie de pe dispozitiv sau extras.
    (7) În caz de renun are la aplicarea pedepsei, de amânare a aplic rii pedepsei,
de achitare sau de încetare a procesului penal, dac  în cursul urm ririi penale sau
al judec ii fa  de inculpat s-a luat m sura preventiv  a controlului judiciar pe
cau iune, instan a va dispune restituirea sumei depuse drept cau iune, dac  nu s-
a dispus plata din aceasta a desp gubirilor acordate pentru repararea pagubelor
i dac  nu s-a dispus plata din cau iune prev zut  la art. 217 alin. (7).

    (8) Instan a dispune confiscarea cau iunii dac  m sura controlului judiciar pe
cau iune a fost înlocuit  cu m sura arestului la domiciliu sau a arest rii
preventive, pentru motivele ar tate la art. 217 alin. (12), i nu s-a dispus plata
din cau iune a sumelor prev zute la art. 217.
    (9) Durata m surii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa aplicat  prin
echivalarea a 3 zile de arest preventiv la domiciliu cu o zi din pedeaps .
    ART. 400
    Minuta
    (1) Rezultatul deliber rii se consemneaz  într-o minut , care trebuie s  aib
con inutul prev zut pentru dispozitivul hot rârii. Minuta se semneaz  de
membrii completului de judecat .
    (2) Întocmirea minutei este obligatorie în cazurile în care judec torul sau
instan a dispune asupra m surilor preventive i în alte cazuri expres prev zute
de lege.
    (3) Minuta se întocme te în dou  exemplare originale, dintre care unul se
ata eaz  la dosarul cauzei, iar cel lalt se depune, spre conservare, la dosarul de
minute al instan ei.
    ART. 401
    Cuprinsul hot rârii
    Hot rârea prin care instan a penal  solu ioneaz  fondul cauzei trebuie s
con in  o parte introductiv , o expunere i dispozitivul.
    ART. 402
    Con inutul p ii introductive
    (1) Partea introductiv  cuprinde men iunile prev zute la art. 370 alin. (4).
    (2) Când s-a redactat o încheiere de edin , potrivit dispozi iilor art. 370,
partea introductiv  se limiteaz  numai la urm toarele men iuni: denumirea
instan ei care a judecat cauza, data pronun rii hot rârii, locul unde a fost
judecat  cauza, precum i numele i prenumele membrilor completului de
judecat , ale procurorului i ale grefierului, f cându-se men iune c  celelalte
date au fost trecute în încheierea de edin .
    (3) În hot rârile instan elor militare trebuie s  se indice i gradul militar al
membrilor completului de judecat i al procurorului. Când inculpatul este
militar, se men ioneaz i gradul acestuia.
    ART. 403



    Con inutul expunerii
    (1) Expunerea trebuie s  cuprind :
    a) datele privind identitatea p ilor;
    b) descrierea faptei ce face obiectul trimiterii în judecat , cu ar tarea timpului
i locului unde a fost s vâr it , precum i încadrarea juridic  dat  acesteia prin

actul de sesizare;
    c) motivarea solu iei cu privire la latura penal , prin analiza probelor care au
servit ca temei pentru solu ionarea laturii penale a cauzei i a celor care au fost
înl turate, i motivarea solu iei cu privire la latura civil  a cauzei, precum i
analiza oric ror elemente de fapt pe care se sprijin  solu ia dat  în cauz ;
    d) ar tarea temeiurilor de drept care justific  solu iile date în cauz .
    (2) În caz de condamnare, expunerea trebuie s  mai cuprind  fapta, respectiv
fiecare fapt  re inut  de instan  în sarcina inculpatului, forma i gradul de
vinov ie, circumstan ele agravante sau atenuante, starea de recidiv , timpul ce
se deduce din pedeapsa pronun at i actele din care rezult  perioada ce urmeaz
a fi dedus .
    (3) Dac  instan a re ine în sarcina inculpatului numai o parte dintre faptele ce
formeaz  obiectul trimiterii în judecat , se va ar ta în hot râre pentru care
anume fapte s-a pronun at condamnarea i pentru care, încetarea procesului
penal sau achitarea.
    ART. 404
    Con inutul dispozitivului
    (1) Dispozitivul trebuie s  cuprind  datele prev zute la art. 107 privitoare la
persoana inculpatului, solu ia dat  de instan  cu privire la infrac iune,
indicându-se, în caz de condamnare, denumirea acesteia i textul de lege în care
se încadreaz , iar în caz de achitare sau de încetare a procesului penal, cauza pe
care se întemeiaz  potrivit art. 16, precum i solu ia dat  cu privire la
solu ionarea ac iunii civile.
    (2) Când instan a dispune renun area la aplicarea pedepsei, în dispozitiv se
face men iune despre aplicarea avertismentului, potrivit art. 81 din Codul penal.
    (3) Când instan a dispune amânarea aplic rii pedepsei sau suspendarea
execut rii pedepsei sub supraveghere, în dispozitiv se men ioneaz  m surile de
supraveghere i obliga iile, prev zute la art. 85 alin. (1) i (2) din Codul penal,
respectiv la art. 93 alin. (1) - (3) din Codul penal, pe care trebuie s  le respecte
inculpatul.
    (4) Dispozitivul trebuie s  mai cuprind , dup  caz, cele hot râte de instan  cu
privire la:
    a) deducerea duratei m surii preventive privative de libertate i a intern rii
medicale, indicându-se partea din pedeaps  executat  în acest mod;
    b) m surile preventive;
    c) m surile asigur torii;
    d) m surile de siguran ;
    e) cheltuielile judiciare;



    f) restituirea lucrurilor;
    g) restabilirea situa iei anterioare;
    h) cau iune;
    i) rezolvarea oric rei alte probleme privind justa solu ionare a cauzei.
    (5) Când instan a pronun  pedeapsa închisorii, în dispozitiv se face men iune

 persoana condamnat  este lipsit  de drepturile sau, dup  caz, unele dintre
drepturile prev zute la art. 65 din Codul penal, pe durata prev zut  în acela i
articol.
    (6) Când instan a a pronun at pedeapsa închisorii, iar persoana v mat  a
solicitat în tiin area cu privire la eliberarea în orice mod a condamnatului,
instan a face o men iune în acest sens în dispozitivul hot rârii.
    (7) Dispozitivul trebuie s  cuprind  totdeauna men iunea c  hot rârea este
supus  unei c i ordinare de atac, cu ar tarea termenului în care poate fi
exercitat i men ionarea datei când hot rârea a fost pronun at , i c
pronun area s-a f cut în edin  public .
    ART. 405
    Pronun area hot rârii
    (1) Hot rârea se pronun  în edin  public  de c tre pre edintele completului
de judecat , asistat de grefier.
    (2) La pronun area hot rârii p ile nu se citeaz .
    (3) Pre edintele completului pronun  minuta hot rârii.
    ART. 406
    Redactarea i semnarea hot rârii
    (1) Hot rârea se redacteaz  în cel mult 30 de zile de la pronun are.
    (2) Hot rârea se redacteaz  de unul dintre judec torii care au participat la
solu ionarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronun are, i se semneaz  de
to i membrii completului i de grefier.
    (3) Dispozitivul hot rârii trebuie s  fie conform cu minuta.
    (4) În caz de împiedicare a vreunuia dintre membrii completului de judecat
de a semna, hot rârea se semneaz  în locul acestuia de pre edintele completului.
Dac i pre edintele completului este împiedicat a semna, hot rârea se semneaz
de pre edintele instan ei. Când împiedicarea îl prive te pe grefier, hot rârea se
semneaz  de grefierul- ef. În toate cazurile se face men iune pe hot râre despre
cauza care a determinat împiedicarea.
    ART. 407
    Comunicarea hot rârii
    (1) Dup  pronun are, o copie a minutei hot rârii se comunic  procurorului,

ilor, persoanei v mate i, în cazul în care inculpatul este arestat,
administra iei locului de de inere, în vederea exercit rii c ii de atac. Dup
redactarea hot rârii, acestora li se comunic  hot rârea în întregul s u.
    (2) În cazul în care instan a a dispus amânarea aplic rii pedepsei sau
suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere, hot rârea se comunic
serviciului de proba iune.



    CAPITOLUL III
    Apelul

    ART. 408
    Hot rârile supuse apelului
    (1) Sentin ele pot fi atacate cu apel, dac  legea nu prevede altfel.
    (2) Încheierile pot fi atacate cu apel numai odat  cu sentin a, cu excep ia
cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu apel.
    (3) Apelul declarat împotriva sentin ei se socote te f cut i împotriva
încheierilor.
    ART. 409
    Persoanele care pot face apel
    (1) Pot face apel:
    a) procurorul, referitor la latura penal i latura civil ;
    b) inculpatul, în ceea ce prive te latura penal i latura civil ;
    c) partea civil i partea responsabil  civilmente, în ceea ce prive te latura
civil , iar referitor la latura penal , în m sura în care solu ia din aceast  latur  a
influen at solu ia în latura civil ;
    d) persoana v mat , în ceea ce prive te latura penal ;
    e) martorul, expertul, interpretul i avocatul, în ceea ce prive te cheltuielile
judiciare, indemniza iile cuvenite acestora i amenzile judiciare aplicate;
    f) orice persoan  fizic  ori juridic  ale c rei drepturi legitime au fost v mate
nemijlocit printr-o m sur  sau printr-un act al instan ei, în ceea ce prive te
dispozi iile care au provocat asemenea v mare.
    (2) Pentru persoanele prev zute la alin. (1) lit. b) - f), apelul poate fi declarat
i de c tre reprezentantul legal ori de c tre avocat, iar pentru inculpat, i de c tre

so ul acestuia.
    ART. 410
    Termenul de declarare a apelului
    (1) Pentru procuror, persoana v mat i p i, termenul de apel este de 10
zile, dac  legea nu dispune altfel, i curge de la comunicarea copiei minutei.
    (2) În cazul prev zut la art. 409 alin. (1) lit. e), apelul poate fi exercitat de
îndat  dup  pronun area încheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor
judiciare, indemniza iilor i amenzilor judiciare i cel mai târziu în 10 zile de la
pronun area sentin ei prin care s-a solu ionat cauza.
    (3) Pentru persoanele prev zute la art. 409 alin. (1) lit. f), termenul de apel
este de 10 zile i curge de la data la care acestea au aflat despre actul sau m sura
care a provocat v marea.
    ART. 411
    Repunerea în termen
    (1) Apelul declarat dup  expirarea termenului prev zut de lege este considerat
ca fiind f cut în termen dac  instan a de apel constat  c  întârzierea a fost



determinat  de o cauz  temeinic  de împiedicare, iar cererea de apel a fost
cut  în cel mult 10 zile de la încetarea acesteia.

    (2) Hot rârea este definitiv  pân  la momentul în care instan a de apel admite
cererea de repunere în termen.
    (3) Pân  la solu ionarea repunerii în termen, instan a de apel poate suspenda
executarea hot rârii atacate.
    (4) Dispozi iile alin. (1) i (3) nu se aplic  în situa ia redeschiderii procesului
penal cerute de persoana condamnat  în lips .
    ART. 412
    Forma i con inutul apelului
    (1) Apelul se declar  prin cerere scris , care trebuie s  con in  urm toarele:
    a) num rul dosarului, data i num rul sentin ei sau încheierii atacate;
    b) denumirea instan ei care a pronun at hot rârea atacat ;
    c) semn tura persoanei care declar  apelul.
    (2) Pentru persoana care nu poate s  semneze, cererea va fi atestat  de un
grefier de la instan a a c rei hot râre se atac  sau de avocat.
    (3) Cererea poate fi atestat i de primarul sau secretarul consiliului local ori
de func ionarul desemnat de acesta din localitatea unde domiciliaz  apelantul.
    (4) Motivele de apel, consemnate în scris, vor cuprinde, pe lâng  men iunile
prev zute la alin. (1), i:
    a) motivele de nelegalitate sau de netemeinicie invocate;
    b) un scurt rezumat al cauzei;
    c) faptele i împrejur rile care nu au fost elucidate i probele pe care se
întemeiaz  criticile hot rârii apelate i care urmeaz  a fi prezentate ori solicitate
instan ei de control la primul termen fixat pentru judecarea apelului;
    d) formularea exact  a cererilor pentru îndreptarea pretinselor nelegalit i ori
netemeinicii ale hot rârii atacate i repara ia solicitat .
    (5) Motivele de apel se depun la instan a de apel pân  cel mai târziu cu 3 zile
înainte de primul termen de judecat , dar nu mai devreme de 5 zile de la
comunicarea hot rârii.
    (6) Cererea de apel nesemnat  ori neatestat  poate fi confirmat  în instan  de
parte ori de reprezentantul ei la primul termen de judecat  cu procedura legal
îndeplinit .
    ART. 413
    Instan a la care se depune apelul
    (1) Cererea de apel întocmit  în condi iile prev zute la art. 412 se depune la
instan a a c rei hot râre se atac .
    (2) Persoana care se afl  în stare de de inere poate depune cererea de apel i la
administra ia locului de de inere.
    (3) Cererea de apel înregistrat  sau atestat  în condi iile alin. (2) ori procesul-
verbal întocmit de administra ia locului de de inere se înainteaz  de îndat
instan ei a c rei hot râre este atacat .
    ART. 414



    Renun area la apel
    (1) Dup  pronun area hot rârii i pân  la expirarea termenului de declarare a
apelului, p ile i persoana v mat  pot renun a în mod expres la aceast  cale
de atac.
    (2) Asupra renun rii, cu excep ia apelului care prive te latura civil  a cauzei,
se poate reveni în untrul termenului pentru declararea apelului.
    (3) Renun area sau revenirea asupra renun rii poate s  fie f cut  personal sau
prin mandatar special.
    ART. 415
    Retragerea apelului
    (1) Pân  la închiderea dezbaterilor la instan a de apel, persoana v mat i
oricare dintre p i î i pot retrage apelul declarat. Retragerea trebuie s  fie f cut
personal de parte sau prin mandatar special, iar dac  partea se afl  în stare de
de inere, printr-o declara ie atestat  sau consemnat  într-un proces-verbal de

tre administra ia locului de de inere. Declara ia de retragere se poate face fie la
instan a a c rei hot râre a fost atacat , fie la instan a de apel.
    (2) Reprezentan ii legali pot retrage apelul, cu respectarea, în ceea ce prive te
latura civil , a condi iilor prev zute de legea civil . Inculpatul minor nu poate
retrage apelul declarat personal sau de reprezentantul s u legal.
    (3) Apelul declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic superior.
    (4) Apelul declarat de procuror i retras poate fi însu it de partea în favoarea

reia a fost declarat.
    ART. 416
    Efectul suspensiv al apelului
    Apelul declarat în termen este suspensiv de executare, atât în ceea ce prive te
latura penal , cât i în ceea ce prive te latura civil , în afar  de cazul când legea
dispune altfel.
    ART. 417
    Efectul devolutiv al apelului i limitele sale
    (1) Instan a judec  apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat i la
persoana la care se refer  declara ia de apel i numai în raport cu calitatea pe
care apelantul o are în proces.
    (2) În cadrul limitelor prev zute la alin. (1), instan a este obligat  ca, în afar
de temeiurile invocate i cererile formulate de apelant, s  examineze cauza sub
toate aspectele de fapt i de drept.
    ART. 418
    Neagravarea situa iei în propriul apel
    (1) Instan a de apel, solu ionând cauza, nu poate crea o situa ie mai grea
pentru cel care a declarat apel.
    (2) De asemenea, în apelul declarat de procuror în favoarea unei p i, instan a
de apel nu poate agrava situa ia acesteia.
    ART. 419
    Efectul extensiv al apelului



    Instan a de apel examineaz  cauza prin extindere i cu privire la p ile care
nu au declarat apel sau la care acesta nu se refer , putând hot rî i în privin a lor,

 s  poat  crea acestor p i o situa ie mai grea.
    ART. 420
    Judecarea apelului
    (1) Judecarea apelului se face cu citarea p ilor i a persoanei v mate.
    (2) Judecarea apelului nu poate avea loc decât în prezen a inculpatului, când
acesta se afl  în stare de de inere.
    (3) Participarea procurorului la judecarea apelului este obligatorie.
    (4) Instan a de apel procedeaz  la ascultarea inculpatului, când aceasta este
posibil , potrivit regulilor de la judecata în fond.
    (5) Instan a de apel poate readministra probele administrate la prima instan
i poate administra probe noi, în condi iile art. 100.

    (6) Când apelul este în stare de judecat , pre edintele completului d  cuvântul
apelantului, apoi intimatului i pe urm  procurorului. Dac  între apelurile
declarate se afl i apelul procurorului, primul cuvânt îl are acesta.
    (7) Procurorul i p ile au dreptul la replic  cu privire la chestiunile noi ivite
cu ocazia dezbaterilor. Inculpatului i se acord  ultimul cuvânt.
    (8) Instan a verific  hot rârea atacat  pe baza lucr rilor i a materialului din
dosarul cauzei, precum i a oric ror probe administrate în fa a instan ei de apel.
    (9) În vederea solu ion rii apelului, instan a, motivat, poate da o nou
apreciere probelor.
    (10) Instan a se pronun  asupra tuturor motivelor de apel invocate.
    (11) La judecarea apelului se aplic  regulile de la judecata în fond, în m sura
în care în prezentul titlu nu exist  dispozi ii contrare.
    (12) Apelul împotriva încheierilor care, potrivit legii, pot fi atacate separat se
judec  în camera de consiliu f  prezen a p ilor, care pot depune concluzii
scrise, cu excep ia cazurilor în care legea dispune altfel ori atunci când instan a
apreciaz  c  este necesar  judecata în edin  public .
    ART. 421
    Solu iile la judecata în apel
    Instan a, judecând apelul, pronun  una dintre urm toarele solu ii:
    1. respinge apelul, men inând hot rârea atacat :
    a) dac  apelul este tardiv sau inadmisibil;
    b) dac  apelul este nefondat;
    2. admite apelul i:
    a) desfiin eaz  sentin a primei instan e i pronun  o nou  hot râre procedând
potrivit regulilor referitoare la solu ionarea ac iunii penale i a ac iunii civile la
judecata în fond;
    b) desfiin eaz  sentin a primei instan e i dispune rejudecarea de c tre instan a
a c rei hot râre a fost desfiin at  pentru motivul c  judecarea cauzei la acea
instan  a avut loc în lipsa unei p i nelegal citate sau care, legal citat , a fost în
imposibilitate de a se prezenta i de a în tiin a instan a despre aceast



imposibilitate, invocat  de acea parte. Rejudecarea de c tre instan a a c rei
hot râre a fost desfiin at  se dispune i atunci când exist  vreunul dintre cazurile
de nulitate absolut , cu excep ia cazului de necompeten , când se dispune
rejudecarea de c tre instan a competent .
    ART. 422
    Chestiunile complementare
    Instan a, deliberând asupra apelului, face, atunci când este cazul, aplicarea
dispozi iilor privitoare la reluarea dezbaterilor i a celor privind rezolvarea
ac iunii civile, m surile asigur torii, cheltuielile judiciare i orice alte aspecte de
care depinde solu ionarea complet  a apelului. De asemenea, instan a de apel
verific  dac  s-a f cut o just  aplicare de c tre prima instan  a dispozi iilor
privitoare la deducerea duratei re inerii, arest rii preventive, arestului la
domiciliu sau intern rii medicale i adaug , dac  este cazul, timpul de arestare
scurs dup  pronun area hot rârii atacate cu apel.
    ART. 423
    Desfiin area hot rârii
    (1) În caz de admitere a apelului, hot rârea atacat  se desfiin eaz , în limitele
dispozi iilor privind efectul devolutiv i extensiv al apelului.
    (2) Hot rârea poate fi desfiin at  numai cu privire la unele fapte sau persoane
ori numai în ceea ce prive te latura penal  sau civil , dac  aceasta nu împiedic
justa solu ionare a cauzei.
    (3) În caz de desfiin are a hot rârii, instan a de apel poate men ine m sura
arest rii preventive.
    ART. 424
    Con inutul deciziei instan ei de apel i comunicarea acesteia
    (1) Decizia instan ei de apel trebuie s  cuprind  în partea introductiv
men iunile prev zute la art. 402, iar în expunere temeiurile de fapt i de drept
care au dus, dup  caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum i
temeiurile care au dus la adoptarea oric reia dintre solu iile prev zute la art. 421.
Dispozitivul cuprinde solu ia dat  de instan a de apel, data pronun rii deciziei i
men iunea c  pronun area s-a f cut în edin  public .
    (2) Instan a de apel se pronun  asupra m surilor preventive potrivit
dispozi iilor referitoare la con inutul sentin ei.
    (3) În cazul în care inculpatul se afl  în stare de arest preventiv sau de arest la
domiciliu, în expunere i dispozitiv se arat  timpul care se deduce din pedeaps .
    (4) Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie s  indice care este ultimul act
procedural r mas valabil de la care procesul penal trebuie s  î i reia cursul, în
caz contrar toate actele procedurale fiind desfiin ate de drept.
    (5) Decizia instan ei de apel se comunic  procurorului, p ilor, persoanei

mate i administra iei locului de de inere.
    ART. 425
    Limitele rejudec rii



    (1) Instan a de rejudecare trebuie s  se conformeze hot rârii instan ei de apel,
în m sura în care situa ia de fapt r mâne cea avut  în vedere la solu ionarea
apelului.
    (2) Dac  hot rârea a fost desfiin at  în apelul procurorului, declarat în
defavoarea inculpatului sau în apelul persoanei v mate, instan a care rejudec
poate agrava solu ia dat  de prima instan .
    (3) Când hot rârea este desfiin at  numai cu privire la unele fapte sau
persoane ori numai în ceea ce prive te latura penal  sau civil , instan a de
rejudecare se pronun  în limitele în care hot rârea a fost desfiin at .

    CAPITOLUL IV
    Contesta ia în anulare

    ART. 426
    Cazurile de contesta ie în anulare
    Împotriva hot rârilor penale definitive se poate face contesta ie în anulare în
urm toarele cazuri:
    a) când judecata în apel a avut loc f  citarea legal  a unei p i sau când,
de i legal citat , a fost în imposibilitate de a se prezenta i de a în tiin a instan a
despre aceast  imposibilitate;
    b) când inculpatul a fost condamnat, de i existau probe cu privire la o cauz
de încetare a procesului penal.
    ART. 427
    Cererea de contesta ie în anulare
    (1) Contesta ia în anulare poate fi f cut  de oricare dintre p i, de persoana

mat  sau de c tre procuror.
    (2) În cererea de contesta ie în anulare contestatorul trebuie s  arate cazurile
de contesta ie pe care le invoc , precum i motivele aduse în sprijinul acestora.
    ART. 428
    Termenul de introducere a contesta iei în anulare
    (1) Contesta ia în anulare pentru motivele prev zute la art. 426 poate fi
introdus  în 10 zile de la data când persoana împotriva c reia se face executarea
a luat cuno tin  de hot rârea a c rei anulare se cere.
    (2) Contesta ia în anulare pentru cazul prev zut la art. 426 lit. b) poate fi
introdus  oricând.
    ART. 429
    Instan a competent
    (1) Contesta ia în anulare se introduce la instan a de apel care a pronun at
hot rârea a c rei anulare se cere.
    (2) Contesta ia în anulare pentru cazul în care se invoc  autoritatea de lucru
judecat se introduce la instan a la care a r mas definitiv  ultima hot râre.
    ART. 430
    Suspendarea execut rii



    Pân  la solu ionarea contesta iei în anulare, instan a sesizat , luând
concluziile procurorului, poate suspenda executarea hot rârii a c rei anulare se
cere.
    ART. 431
    Admiterea în principiu
    (1) Instan a examineaz  admisibilitatea în principiu, în camera de consiliu,

 citarea p ilor.
    (2) Instan a, constatând c  cererea de contesta ie în anulare este f cut  în
termenul prev zut de lege, c  motivul pe care se sprijin  contesta ia este dintre
cele prev zute la art. 426 i c  în sprijinul contesta iei se depun ori se invoc
dovezi care sunt la dosar, admite în principiu contesta ia i dispune citarea

ilor interesate.
    ART. 432
    Procedura de judecare
    (1) La termenul fixat pentru judecarea contesta iei în anulare, instan a,
ascultând p ile i concluziile procurorului, dac  g se te contesta ia întemeiat ,
desfiin eaz  prin decizie hot rârea a c rei anulare se cere i procedeaz  fie de
îndat , fie acordând un termen, dup  caz, la rejudecarea apelului sau la
rejudecarea cauzei dup  desfiin are.
    (2) În cazul în care prin contesta ia în anulare se invoc  autoritatea de lucru
judecat, judecarea contesta iei se face cu citarea p ilor interesate în cauza în
care s-a pronun at ultima hot râre. Instan a, ascultând p ile i concluziile
procurorului, dac  g se te contesta ia întemeiat , desfiin eaz  prin decizie sau,
dup  caz, prin sentin  ultima hot râre sau acea parte din ultima hot râre cu
privire la care exist  autoritate de lucru judecat.
    (3) Judecarea contesta iei în anulare nu poate avea loc decât în prezen a
inculpatului, când acesta se afl  în stare de de inere.
    (4) Sentin a dat  în contesta ia în anulare este supus  apelului, iar decizia dat
în apel este definitiv .

    CAPITOLUL V
    C ile extraordinare de atac

    SEC IUNEA 1
    Recursul în casa ie

    ART. 433
    Scopul recursului în casa ie i instan a competent
    Recursul în casa ie urm re te s  supun  Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie
judecarea, în condi iile legii, a conformit ii hot rârii atacate cu regulile de drept
aplicabile.
    ART. 434
    Hot rârile supuse recursului în casa ie



    (1) Pot fi atacate cu recurs în casa ie deciziile pronun ate de cur ile de apel, ca
instan e de apel, cu excep ia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor.
    (2) Nu pot fi atacate cu recurs în casa ie:
    a) sentin ele în privin a c rora persoanele prev zute la art. 409 nu au folosit
calea de atac a apelului ori când apelul a fost retras, dac  legea prevede aceast
cale de atac. Persoanele prev zute la art. 409 pot declara recurs în casa ie
împotriva deciziei pronun ate în apel, chiar dac  nu au folosit apelul, dac  prin
decizia pronun at  în apel a fost modificat  solu ia din sentin i numai cu
privire la aceast  modificare;
    b) deciziile pronun ate în apel de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie;
    c) încheierile pronun ate în materia m surilor preventive i a altor m suri
procesuale;
    d) hot rârile definitive pronun ate în materia plângerilor împotriva solu iilor
de neurm rire sau de netrimitere în judecat , când plângerea a fost respins , cele
privind cererile de revizuire sau de redeschidere a procesului penal în cazul
judec rii în lipsa persoanei condamnate, respinse, precum i cele în materia
execut rii pedepselor sau a reabilit rii.
    (3) Recursul în casa ie exercitat de procuror împotriva hot rârilor prin care s-a
dispus achitarea inculpatului nu poate avea ca scop ob inerea condamn rii
acestuia de c tre instan a de recurs în casa ie.
    ART. 435
    Termenul de declarare a recursului în casa ie
    Recursul în casa ie poate fi introdus de c tre p i sau procuror în termen de
30 de zile de la data comunic rii deciziei instan ei de apel.
    ART. 436
    Declararea recursului în casa ie
    (1) Pot formula cerere de recurs în casa ie:
    a) procurorul, în ceea ce prive te latura penal i latura civil ;
    b) inculpatul, în ceea ce prive te latura penal i latura civil , împotriva
hot rârilor prin care s-a dispus condamnarea sa sau încetarea procesului penal;
    c) partea civil i partea responsabil  civilmente, în ceea ce prive te latura
civil , iar referitor la latura penal , în m sura în care solu ia din aceast  latur  a
influen at solu ia în latura civil .
    (2) Inculpatul, partea civil i partea responsabil  civilmente pot formula
cerere de recurs în casa ie numai prin intermediul unui avocat care poate pune
concluzii în fa a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie.
    (3) Pân  la închiderea dezbaterilor la instan a de recurs, p ile i procurorul

i pot retrage recursul în casa ie declarat. Retragerea trebuie s  fie f cut
personal de parte sau prin mandatar special, iar dac  partea se afl  în stare de
de inere, printr-o declara ie atestat  sau consemnat  într-un proces-verbal de

tre conducerea locului de de inere. Declara ia de retragere se poate face fie la
instan a a c rei hot râre a fost atacat , fie la instan a de recurs.



    (4) Reprezentan ii legali pot retrage recursul în casa ie cu respectarea, în ceea
ce prive te latura civil , a condi iilor prev zute de legea civil . Inculpatul minor
nu poate retrage recursul în casa ie declarat personal sau de reprezentantul s u
legal.
    (5) Recursul în casa ie declarat de procuror poate fi retras de procurorul
ierarhic superior.
    (6) Decizia instan ei de apel prin care a fost respins apelul nu poate fi atacat
cu recurs în casa ie de persoanele care nu au exercitat calea de atac a apelului ori
când apelul acestora a fost retras.
    ART. 437
    Motivarea recursului în casa ie
    (1) Cererea de recurs în casa ie se formuleaz  în scris i va cuprinde:
    a) numele i prenumele, domiciliul sau re edin a p ii, numele, prenumele i
domiciliul profesional al avocatului sau, dup  caz, numele i prenumele
procurorului care exercit  recursul în casa ie, precum i organul judiciar din care
acesta face parte;
    b) indicarea hot rârii care se atac ;
    c) indicarea cazurilor de recurs în casa ie pe care se întemeiaz  cererea i
motivarea acestora;
    d) semn tura persoanei care exercit  recursul în casa ie i/sau semn tura
avocatului.
    (2) La cerere se anexeaz  toate înscrisurile invocate în motivarea acesteia.
    ART. 438
    Cazurile în care se poate face recurs în casa ie
    (1) Hot rârile sunt supuse cas rii în urm toarele cazuri:
    1. în cursul judec ii nu au fost respectate dispozi iile privind competen a
dup  materie sau dup  calitatea persoanei;
    2. hot rârea a fost pronun at  de alt complet decât cel care a luat parte la
dezbaterea pe fond a procesului;
    3. instan a nu a fost compus  potrivit legii ori a existat un caz de
incompatibilitate;
    4. judecata a avut loc f  participarea procurorului sau a inculpatului, când
aceasta era obligatorie, potrivit legii;
    5. judecata a avut loc în lipsa avocatului, când asisten a juridic  a inculpatului
era obligatorie, potrivit legii;
    6. edin a de judecat  nu a fost public , în afar  de cazurile când legea
prevede altfel;
    7. inculpatul a fost condamnat pentru o fapt  care nu este prev zut  de legea
penal ;
    8. în mod gre it s-a dispus încetarea procesului penal;
    9. hot rârea cuprinde motive contradictorii ori motive str ine de natura cauzei
sau exist  o contradic ie între considerentele i dispozitivul hot rârii;



    10. instan a nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dac  audierea era
legal posibil ;
    11. nu s-a constatat gra ierea sau în mod gre it s-a constatat c  pedeapsa
aplicat  inculpatului a fost gra iat ;
    12. s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prev zute de lege;
    13. instan a i-a întemeiat hot rârea pe probe pentru care a fost aplicat
sanc iunea excluderii sau în mod gre it s-a aplicat sanc iunea excluderii cu
privire la probe legal administrate;
    14. instan a nu s-a pronun at asupra unuia sau mai multor motive de apel.
    (2) Cazurile prev zute la alin. (1) pot constitui temei al cas rii hot rârii doar
dac  nu au fost invocate pe calea apelului sau în cursul judec rii apelului ori
dac , de i au fost invocate, au fost respinse sau instan a a omis s  se pronun e
asupra lor.
    (3) În cazul în care cererea de recurs în casa ie a fost respins , partea sau
procurorul care a declarat recursul în casa ie nu mai poate formula o nou  cerere
împotriva aceleia i hot râri, indiferent de motivul invocat.
    ART. 439
    Procedura de comunicare
    (1) Cererea de recurs în casa ie împreun  cu înscrisurile anexate se depun la
instan a a c rei hot râre se atac .
    (2) Pre edintele instan ei a c rei hot râre se atac  ori judec torul delegat de

tre acesta va comunica procurorului i p ilor copii de pe cererea de recurs în
casa ie i celelalte înscrisuri doveditoare, cu men iunea c  se pot depune
concluziile scrise în termen de 10 zile de la primirea comunic rilor, la aceea i
instan .
    (3) Nedepunerea de c tre p i i procuror de concluzii scrise nu împiedic
judecarea recursului în casa ie.
    (4) În termen de 5 zile de la depunerea concluziilor scrise sau de la expirarea
termenului de depunere a acestora, pre edintele instan ei sau judec torul delegat
de c tre acesta va înainta Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie dosarul cauzei,
cererea de recurs în casa ie, înscrisurile anexate, dovezile de comunicare
efectuate, precum i, dup  caz, concluziile scrise.
    (5) În cazul în care nu este îndeplinit  procedura de comunicare prev zut  la
alin. (2) i (4) ori dac  aceasta nu este complet , magistratul-asistent de la Înalta
Curte de Casa ie i Justi ie, desemnat cu verificarea îndeplinirii procedurii de
comunicare i de întocmire a raportului referitor la cererea de recurs în casa ie,
va îndeplini sau va completa, dup  caz, procedura.
    ART. 440
    Admiterea în principiu
    (1) Admisibilitatea cererii de recurs în casa ie se examineaz  în camera de
consiliu de un complet format din un judec tor, dup  depunerea raportului
magistratului-asistent i atunci când procedura de comunicare este legal
îndeplinit .



    (2) Dac  cererea de recurs în casa ie nu este f cut  în termenul prev zut de
lege sau dac  nu s-au respectat dispozi iile art. 434, 437 i 438 ori dac  cererea
este v dit nefondat , instan a respinge, prin încheiere definitiv , cererea de
recurs în casa ie.
    (3) Dac  cererea de recurs în casa ie a fost retras , instan a ia act de retragere,
prin încheiere.
    (4) În cazul în care instan a constat  c  cererea îndepline te condi iile
prev zute la art. 434 - 438, dispune prin încheiere admiterea în principiu a
cererii de recurs în casa ie i trimite cauza în vederea judec rii recursului în
casa ie.
    ART. 441
    Suspendarea execut rii
    (1) Instan a care admite în principiu cererea de recurs în casa ie sau completul
care judec  recursul în casa ie poate suspenda motivat, în tot sau în parte,
executarea hot rârii, putând impune respectarea de c tre condamnat a uneia
dintre obliga iile prev zute la art. 215 alin. (1) i (2).
    (2) În cazul în care persoana condamnat  nu respect  obliga iile impuse prin
încheiere, completul care va judeca recursul în casa ie, din oficiu sau la cererea
procurorului, poate dispune revocarea m surii suspend rii i reluarea execut rii
pedepsei.
    (3) Aducerea la îndeplinire a dispozi iilor de suspendare a execut rii hot rârii
i supravegherea respect rii obliga iilor impuse se fac prin instan a de executare.

    ART. 442
    Efectul devolutiv i limitele sale
    (1) Instan a judec  recursul în casa ie numai cu privire la persoana care l-a
declarat i la persoana la care se refer  declara ia de recurs în casa ie i numai în
raport cu calitatea pe care recurentul o are în proces.
    (2) Instan a de recurs în casa ie examineaz  cauza numai în limitele motivelor
de casare prev zute la art. 438, invocate în cererea de recurs în casa ie.
    ART. 443
    Efectul extensiv i limitele sale
    (1) Instan a examineaz  cauza prin extindere i cu privire la p ile care nu au
declarat recurs în casa ie sau la care acesta nu se refer , putând hot rî i în
privin a lor, f  s  poat  crea acestor p i o situa ie mai grea.
    (2) Procurorul, chiar dup  expirarea termenului de recurs în casa ie, poate
cere extinderea recursului în casa ie declarat de el în termen i fa  de alte
persoane decât acelea la care s-a referit, f  a se putea crea acestora o situa ie
mai grea.
    ART. 444
    Neagravarea situa iei în propriul recurs în casa ie
    (1) Instan a, solu ionând cauza, nu poate crea o situa ie mai grea pentru cel
care a declarat recursul în casa ie.



    (2) În recursul în casa ie declarat de procuror în favoarea unei p i, instan a
de recurs în casa ie nu poate agrava situa ia acesteia.
    ART. 445
    Prezen a p ilor i a procurorului
    (1) Judecarea recursului în casa ie admis în principiu se face cu citarea

ilor. Dispozi iile art. 90 i art. 93 alin. (5) se aplic  în mod corespunz tor.
    (2) Participarea procurorului la judecarea recursului în casa ie este obligatorie.
    ART. 446
    Judecarea recursului în casa ie
    (1) Pre edintele completului d  cuvântul recurentului, apoi intimatului i
procurorului. Dac  între recursurile în casa ie declarate se afl i recursul
procurorului, primul cuvânt îl are acesta.
    (2) Procurorul i p ile au dreptul la replic  cu privire la chestiunile noi ivite
cu ocazia dezbaterilor.
    ART. 447
    Verificarea legalit ii hot rârii
    Instan a este obligat  s  se pronun e asupra tuturor cazurilor de recurs în
casa ie invocate prin cerere de procuror sau de p i, verificând exclusiv
legalitatea hot rârii atacate.
    ART. 448
    Solu iile la judecata recursului în casa ie
    (1) Instan a, judecând recursul în casa ie, pronun  una dintre urm toarele
solu ii:
    1. respinge recursul în casa ie, men inând hot rârea atacat , dac  recursul în
casa ie este nefondat;
    2. admite recursul în casa ie, casând hot rârea atacat , i:
    a) îl achit  pe inculpat sau dispune încetarea procesului penal ori înl tur
gre ita aplicare a legii;
    b) dispune rejudecarea de c tre instan a de apel ori de c tre instan a
competent  material sau dup  calitatea persoanei, dac  sunt incidente celelalte
cazuri de casare prev zute la art. 438.
    (2) Dac  recursul în casa ie vizeaz  gre ita solu ionare a laturii civile,
instan a, dup  admiterea recursului, înl tur  nelegalitatea constatat  sau dispune
rejudecarea de c tre instan a a c rei hot râre a fost casat , în condi iile alin. (1)
pct. 2 lit. b).
    (3) În cazul prev zut la alin. (1) pct. 2 lit. a) instan a de recurs în casa ie
desfiin eaz i hot rârea primei instan e, dac  se constat  acelea i înc lc ri de
lege ca în decizia recurat .
    (4) În cazul în care condamnatul se g se te în cursul execut rii pedepsei,
instan a, admi ând recursul în casa ie i pronun ând casarea cu trimitere, dispune
asupra st rii de libertate a acestuia, putând lua o m sur  preventiv .
    ART. 449
    Desfiin area hot rârii i con inutul deciziei



    (1) În caz de admitere a recursului în casa ie, hot rârea atacat  se caseaz  în
limitele prev zute la art. 442 i 443.
    (2) Hot rârea poate fi desfiin at  numai cu privire la unele fapte sau persoane
ori numai în ceea ce prive te latura penal  sau civil , dac  aceasta nu împiedic
justa solu ionare a cauzei.
    (3) Decizia instan ei de recurs în casa ie trebuie s  cuprind , în partea
introductiv , men iunile prev zute la art. 402, iar în expunere, temeiurile de
drept care au dus la respingerea sau admiterea recursului în casa ie. Dispozitivul
trebuie s  cuprind  solu ia pronun at  de instan a de recurs în casa ie, data
pronun rii deciziei i men iunea c  pronun area s-a f cut în edin  public .
    (4) Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie s  indice care este ultimul act
procedural r mas valabil de la care procesul penal trebuie s  î i reia cursul.
    ART. 450
    Limitele judec rii
    (1) Instan a de rejudecare trebuie s  se conformeze hot rârii instan ei de
recurs în casa ie, în m sura în care situa ia de fapt r mâne cea avut  în vedere la
admiterea recursului în casa ie.
    (2) Când hot rârea este desfiin at  numai cu privire la unele fapte sau
persoane, instan a se pronun  în limitele în care hot rârea a fost casat .
    ART. 451
    Procedura de rejudecare
    Rejudecarea cauzei dup  casarea hot rârii atacate se desf oar  potrivit
dispozi iilor cap. II sau III din titlul III al p ii speciale, care se aplic  în mod
corespunz tor.

    SEC IUNEA a 2-a
    Revizuirea

    ART. 452
    Hot rârile supuse revizuirii
    (1) Hot rârile judec tore ti definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire la
latura penal , cât i cu privire la latura civil .
    (2) Când o hot râre prive te mai multe infrac iuni sau mai multe persoane,
revizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre f ptuitori.
    ART. 453
    Cazurile de revizuire
    (1) Revizuirea hot rârilor judec tore ti definitive, cu privire la latura penal ,
poate fi cerut  când:
    a) s-au descoperit fapte sau împrejur ri ce nu au fost cunoscute la solu ionarea
cauzei i care dovedesc netemeinicia hot rârii pronun ate în cauz ;
    b) hot rârea a c rei revizuire se cere s-a întemeiat pe declara ia unui martor,
opinia unui expert sau pe situa iile învederate de un interpret, care a s vâr it



infrac iunea de m rturie mincinoas  în cauza a c rei revizuire se cere,
influen ând astfel solu ia pronun at ;
    c) un înscris care a servit ca temei al hot rârii a c rei revizuire se cere a fost
declarat fals în cursul judec ii sau dup  pronun area hot rârii, împrejurare care
a influen at solu ia pronun at  în cauz ;
    d) un membru al completului de judecat , procurorul ori persoana care a
efectuat acte de urm rire penal  a comis o infrac iune în leg tur  cu cauza a

rei revizuire se cere, împrejurare care a influen at solu ia pronun at  în cauz ;
    e) când dou  sau mai multe hot râri judec tore ti definitive nu se pot concilia;
    f) hot rârea s-a întemeiat pe o prevedere legal  ce a fost declarat
neconstitu ional  dup  ce hot rârea a devenit definitiv , în situa ia în care
consecin ele înc lc rii dispozi iei constitu ionale continu  s  se produc i nu
pot fi remediate decât prin revizuirea hot rârii pronun ate.
    (2) Revizuirea hot rârilor judec tore ti penale definitive, exclusiv cu privire
la latura civil , poate fi cerut  numai în fa a instan ei civile, potrivit Codului de
procedur  civil .
    (3) Cazurile prev zute la alin. (1) lit. a) i f) pot fi invocate ca motive de
revizuire numai în favoarea persoanei condamnate.
    (4) Cazul prev zut la alin. (1) lit. a) constituie motiv de revizuire dac  pe baza
faptelor sau împrejur rilor noi se poate dovedi netemeinicia hot rârii de
condamnare ori de încetare a procesului penal, iar cazurile prev zute la alin. (1)
lit. b) - d) i f) constituie motive de revizuire dac  au dus la pronun area unei
hot râri nelegale sau netemeinice.
    (5) În cazul prev zut la alin. (1) lit. e), toate hot rârile care nu se pot concilia
sunt supuse revizuirii.
    ART. 454
    Dovedirea unor cazuri de revizuire
    (1) Situa iile care constituie cazurile de revizuire prev zute la art. 453 alin. (1)
lit. b) - d) se dovedesc prin hot râre judec toreasc  definitiv  prin care instan a
s-a pronun at asupra fondului cauzei constatând existen a falsului sau existen a
faptelor i s vâr irea lor de respectivele persoane.
    (2) În cazurile în care dovada nu poate fi f cut  potrivit alin. (1) datorit
existen ei unei cauze care împiedic  punerea în mi care sau exercitarea ac iunii
penale, proba cazurilor de revizuire prev zute la art. 453 alin. (1) lit. b) - d) se
poate face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de prob .
    ART. 455
    Persoanele care pot cere revizuirea
    (1) Pot cere revizuirea:
    a) p ile din proces, în limitele calit ii lor procesuale;
    b) un membru de familie al condamnatului, chiar i dup  moartea acestuia,
numai dac  cererea este formulat  în favoarea condamnatului.
    (2) Procurorul poate cere din oficiu revizuirea laturii penale a hot rârii.
    ART. 456



    Cererea de revizuire
    (1) Cererea de revizuire se adreseaz  instan ei care a judecat cauza în prima
instan .
    (2) Cererea se formuleaz  în scris i trebuie motivat , cu ar tarea cazului de
revizuire pe care se întemeiaz i a mijloacelor de prob  în dovedirea acestuia.
    (3) La cerere se vor al tura copii de pe înscrisurile de care cel ce a formulat
cererea de revizuire în elege a se folosi în proces, certificate pentru conformitate
cu originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limb  str in , ele se vor
al tura în traducere efectuat  de un traduc tor autorizat.
    (4) În cazul în care cererea nu îndepline te condi iile prev zute la alin. (2) i
(3), instan a pune în vedere celui ce a formulat cererea s  o completeze, într-un
termen stabilit de instan , sub sanc iunea prev zut  la art. 459 alin. (5).
    ART. 457
    Termenul de introducere a cererii
    (1) Cererea de revizuire în favoarea condamnatului se poate face oricând,
chiar dup  ce pedeapsa a fost executat  sau considerat  executat  ori dup
moartea condamnatului, cu excep ia cazului prev zut la art. 453 alin. (1) lit. f),
când cererea de revizuire poate fi formulat  în termen de un an de la data
public rii deciziei Cur ii Constitu ionale în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
    (2) Cererea de revizuire în defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a
celui fa  de care s-a încetat procesul penal se poate face în termen de 3 luni,
care curge:
    a) în cazurile prev zute la art. 453 alin. (1) lit. b) - d), când nu sunt constatate
prin hot râre definitiv , de la data când faptele sau împrejur rile au fost
cunoscute de persoana care face cererea sau de la data când aceasta a luat
cuno tin  de împrejur rile pentru care constatarea infrac iunii nu se poate face
printr-o hot râre penal , dar nu mai târziu de 3 ani de la data producerii
acestora;
    b) în cazurile prev zute la art. 453 alin. (1) lit. b) - d), dac  sunt constatate
prin hot râre definitiv , de la data când hot rârea a fost cunoscut  de persoana
care face cererea, dar nu mai târziu de un an de la data r mânerii definitive a
hot rârii penale;
    c) în cazul prev zut la art. 453 alin. (1) lit. e), de la data când hot rârile ce nu
se conciliaz  au fost cunoscute de persoana care face cererea.
    (3) Dispozi iile alin. (2) se aplic i în cazul când procurorul se sesizeaz  din
oficiu.
    (4) Revizuirea în defavoarea inculpatului nu se poate face când a intervenit o
cauz  care împiedic  punerea în mi care a ac iunii penale sau continuarea
procesului penal.
    ART. 458
    Instan a competent



    Competent  s  judece cererea de revizuire este instan a care a judecat cauza în
prima instan . Când temeiul cererii de revizuire const  în existen a unor
hot râri ce nu se pot concilia, competen a se determin  potrivit dispozi iilor art.
44.
    ART. 459
    Admiterea în principiu
    (1) La primirea cererii de revizuire, pre edintele instan ei fixeaz  termen
pentru examinarea admisibilit ii în principiu a cererii de revizuire, dispunând
ata area dosarului cauzei.
    (2) Admisibilitatea în principiu se examineaz  de c tre instan , în camera de
consiliu, f  citarea p ilor.
    (3) Instan a examineaz  dac :
    a) cererea a fost formulat  în termen i de o persoan  dintre cele prev zute la
art. 455;
    b) cererea a fost întocmit  cu respectarea prevederilor art. 456 alin. (2) i (3);
    c) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procedurilor penale;
    d) faptele i mijloacele de prob  în baza c rora este formulat  cererea nu au
fost prezentate într-o cerere anterioar  de revizuire care a fost judecat  definitiv;
    e) faptele i mijloacele de prob  în baza c rora este formulat  cererea conduc,
în mod evident, la stabilirea existen ei unor temeiuri legale ce permit revizuirea;
    f) persoana care a formulat cererea s-a conformat cerin elor instan ei dispuse
potrivit art. 456 alin. (4).
    (4) În cazul în care instan a constat  c  sunt îndeplinite condi iile prev zute la
alin. (3), dispune prin încheiere admiterea în principiu a cererii de revizuire.
    (5) În cazul în care instan a constat  neîndeplinirea condi iilor prev zute la
alin. (3), dispune prin sentin  respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibil .
    (6) Când cererea de revizuire a fost f cut  pentru un condamnat decedat sau
când condamnatul care a f cut cererea ori în favoarea c ruia s-a f cut revizuirea
a decedat dup  introducerea cererii, prin excep ie de la dispozi iile art. 16 alin.
(1) lit. f), procedura de revizuire î i va urma cursul, iar în cazul rejudec rii
cauzei, dup  admiterea în principiu, instan a va hot rî potrivit dispozi iilor art.
16, care se aplic  în mod corespunz tor.
    (7) Încheierea prin care este admis  în principiu cererea de revizuire este
definitiv . Sentin a prin care este respins  cererea de revizuire, dup  analiza
admisibilit ii în principiu, este supus  aceleia i c i de atac ca i hot rârea la
care se refer  revizuirea.
    ART. 460
    M surile care pot fi luate odat  cu sau ulterior admiterii în principiu
    (1) Odat  cu admiterea în principiu a cererii de revizuire sau ulterior acesteia,
instan a poate suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hot rârii supuse
revizuirii i poate dispune respectarea de c tre condamnat a uneia dintre
obliga iile prev zute la art. 215 alin. (1) i (2).



    (2) Împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea hot rârii supuse
revizuirii, prev zut  la alin. (1), procurorul sau persoana interesat  poate
formula contesta ie în termen de 48 de ore de la pronun are pentru cei prezen i i
de la comunicare pentru cei lips . Contesta ia formulat  de procuror este
suspensiv  de executare. Dispozi iile art. 597 alin. (2) - (5) se aplic  în mod
corespunz tor.
    (3) În cazul în care persoana condamnat  nu respect  obliga iile stabilite prin
încheiere, instan a, din oficiu sau la cererea procurorului, poate dispune
revocarea m surii suspend rii i reluarea execut rii pedepsei.
    (4) În cazul admiterii în principiu a cererii de revizuire pentru existen a unor
hot râri ce nu se pot concilia, cauzele în care aceste hot râri au fost pronun ate
se reunesc în vederea rejudec rii.
    ART. 461
    Rejudecarea
    (1) Rejudecarea cauzei dup  admiterea în principiu a cererii de revizuire se
face potrivit regulilor de procedur  privind judecarea în prim  instan .
    (2) Instan a, dac  g se te necesar, administreaz  din nou probele din cursul
primei judec i.
    (3) În cazul în care instan a constat  c  situa ia de fapt nu poate fi stabilit  în
mod nemijlocit sau aceasta nu s-ar putea face decât cu mare întârziere, dispune
efectuarea cercet rilor necesare de c tre procurorul de la parchetul de pe lâng
aceast  instan , într-un interval ce nu poate dep i 3 luni.
    (4) Dup  efectuarea cercet rilor, procurorul înainteaz  întregul material
instan ei competente.
    (5) Persoanele prev zute la art. 453 alin. (1) lit. b) i d) nu pot fi audiate ca
martori în cauza supus  revizuirii, dac  dovada acestor cazuri de revizuire s-a

cut prin hot râre judec toreasc .
    ART. 462
    Solu iile dup  rejudecare
    (1) Dac  se constat  c  cererea de revizuire este întemeiat , instan a anuleaz
hot rârea, în m sura în care a fost admis  revizuirea, sau hot rârile care nu se
pot concilia i pronun  o nou  hot râre potrivit dispozi iilor art. 395 - 399, care
se aplic  în mod corespunz tor.
    (2) Instan a rejudec  cauza prin extindere i cu privire la p ile care nu au
formulat cerere de revizuire, putând hot rî i în privin a lor, f  s  le poat  crea
acestora o situa ie mai grea.
    (3) Instan a ia m suri pentru restabilirea situa iei anterioare, dispunând, dac
este cazul, restituirea amenzii pl tite i a bunurilor confiscate, a cheltuielilor
judiciare pe care cel în favoarea c ruia s-a admis revizuirea nu era inut s  le
suporte sau alte asemenea m suri.
    (4) Dac  instan a constat  c  cererea de revizuire este neîntemeiat , o
respinge i dispune obligarea revizuientului la plata cheltuielilor judiciare c tre



stat, precum i reluarea execut rii pedepsei, în cazul în care aceasta a fost
suspendat .
    ART. 463
    Calea de atac
    Sentin a prin care instan a se pronun  asupra cererii de revizuire, dup
rejudecarea cauzei, este supus  aceleia i c i de atac ca i hot rârea la care se
refer  revizuirea.
    ART. 464
    Efectele respingerii cererii de revizuire
    În cazul respingerii cererii de revizuire ca inadmisibil  sau ca neîntemeiat ,
nu va putea fi formulat  o nou  cerere pentru acelea i motive.
    ART. 465
    Revizuirea în cazul hot rârilor Cur ii Europene a Drepturilor Omului
    (1) Hot rârile definitive pronun ate în cauzele în care Curtea European  a
Drepturilor Omului a constatat o înc lcare a drepturilor sau libert ilor
fundamentale ori a dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a solu ion rii
amiabile a litigiului dintre stat i reclaman i, pot fi supuse revizuirii, dac  vreuna
dintre consecin ele grave ale înc lc rii Conven iei pentru ap rarea drepturilor
omului i a libert ilor fundamentale i a protocoalelor adi ionale la aceasta
continu  s  se produc i nu poate fi remediat  decât prin revizuirea hot rârii
pronun ate.
    (2) Pot cere revizuirea:
    a) persoana al c rei drept a fost înc lcat;
    b) membrii de familie ai condamnatului, chiar i dup  moartea acestuia,
numai dac  cererea este formulat  în favoarea condamnatului;
    c) procurorul.
    (3) Cererea de revizuire se introduce la Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, care
judec  cererea în complet de 9 judec tori.
    (4) Cererea de revizuire se poate face cel mai târziu în termen de un an de la
data public rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hot rârii definitive
pronun ate de Curtea European  a Drepturilor Omului.
    (5) Dup  sesizare, instan a poate dispune, din oficiu, la propunerea
procurorului sau la cererea p ii, suspendarea execut rii hot rârii atacate.
Dispozi iile art. 460 alin. (1) i (3) se aplic  în mod corespunz tor.
    (6) Participarea procurorului este obligatorie.
    (7) La judecarea cererii de revizuire, p ile se citeaz . Partea aflat  în stare de
de inere este adus  la judecat .
    (8) Atunci când p ile sunt prezente la judecarea cererii de revizuire, instan a
ascult i concluziile acestora.
    (9) Instan a examineaz  cererea în baza actelor dosarului i se pronun  prin
decizie.
    (10) Instan a respinge cererea în cazul în care constat  c  este tardiv ,
inadmisibil  sau nefondat .



    (11) Atunci când instan a constat  c  cererea este fondat :
    a) desfiin eaz , în parte, hot rârea atacat  sub aspectul dreptului înc lcat i,
rejudecând cauza, cu aplicarea dispozi iilor sec iunii 1 a cap. V din titlul III al

ii speciale, înl tur  consecin ele înc lc rii dreptului;
    b) desfiin eaz  hot rârea i, când este necesar  administrarea de probe,
dispune rejudecarea de c tre instan a în fa a c reia s-a produs înc lcarea
dreptului, aplicându-se dispozi iile sec iunii 1 a cap. V din titlul III al p ii
speciale.
    (12) Decizia pronun at  de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie nu este supus
niciunei c i de atac.

    SEC IUNEA a 3-a
    Redeschiderea procesului penal în cazul judec rii în lipsa persoanei
condamnate

    ART. 466
    Redeschiderea procesului penal în cazul judec rii în lipsa persoanei
condamnate
    (1) Persoana condamnat  definitiv care a fost judecat  în lips  poate solicita
redeschiderea procesului penal în termen de 6 luni din ziua în care a luat
cuno tin  c  s-a desf urat un proces penal împotriva sa.
    (2) Este considerat persoan  judecat  în lips  inculpatul care:
    a) nu a avut cuno tin  de proces;
    b) de i a avut cuno tin  de proces în orice mod, a lipsit în mod justificat de la
judecarea cauzei i nu a putut încuno tin a instan a.
    (3) Procesul penal în care o persoan  judecat  în lips  a fost condamnat  se
poate redeschide i în cazul în care un stat str in a dispus extr darea sau
predarea condamnatului în baza mandatului european de arestare i condamnatul
a formulat cerere de redeschidere a procesului în termen de 6 luni de la predarea
sa c tre autorit ile române.
    (4) Procesul penal nu poate fi redeschis în cazul în care persoana condamnat
a solicitat s  fie judecat  în lips .
    ART. 467
    Cererea de redeschidere a procesului penal
    (1) Cererea de redeschidere a procesului penal poate fi formulat  de c tre
persoana judecat  în lips i se adreseaz  instan ei care a judecat cauza în lips ,
fie în prim  instan , fie în apel.
    (2) Când persoana judecat  în lips  este privat  de libertate, cererea poate fi
depus  la administra ia locului de de inere, care o va trimite de îndat  instan ei
competente.
    (3) Cererea se formuleaz  în scris i trebuie motivat  cu privire la îndeplinirea
condi iilor prev zute la art. 466.



    (4) Cererea poate fi înso it  de copii de pe înscrisurile de care persoana
judecat  în lips  în elege a se folosi în proces, certificate pentru conformitate cu
originalul. Când înscrisurile sunt redactate într-o limb  str in , ele vor fi înso ite
de traducere.
    (5) În cazul în care cererea nu îndepline te condi iile prev zute la alin. (3) i
(4), instan a pune în vedere celui ce a formulat cererea s  o completeze pân  la
primul termen de judecat  sau, dup  caz, într-un termen scurt, stabilit de
instan .
    ART. 468
    M surile premerg toare
    (1) La primirea cererii de redeschidere a procesului penal, pre edintele
instan ei fixeaz  un termen pentru examinarea admisibilit ii în principiu,
dispunând ata area dosarului cauzei, precum i citarea p ilor interesate.
    (2) Când persoana care a solicitat redeschiderea procesului penal este privat
de libertate, chiar într-o alt  cauz , pre edintele dispune încuno tin area acesteia
despre termen i ia m suri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
    (3) Persoana privat  de libertate este adus  la judecat .
    ART. 469
    Admiterea în principiu
    (1) Instan a, ascultând concluziile procurorului i ale p ilor, examineaz
dac :
    a) cererea a fost formulat  în termen i de c tre o persoan  dintre cele
prev zute la art. 466;
    b) au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal;
    c) motivele în baza c rora este formulat  cererea nu au fost prezentate într-o
cerere anterioar  de redeschidere a procesului penal, care a fost judecat
definitiv.
    (2) De asemenea, instan a supune dezbaterii necesitatea lu rii fa  de persoana
care a formulat cererea de redeschidere a vreuneia dintre m surile preventive
prev zute la art. 202 alin. (4) lit. b) - e), în cazul admiterii în principiu a cererii.
    (3) Dac  instan a constat  îndeplinirea condi iilor prev zute la alin. (1),
dispune prin încheiere admiterea în principiu a cererii de redeschidere a
procesului penal.
    (4) Dac  instan a constat  neîndeplinirea condi iilor prev zute la art. 466,
dispune prin sentin  respingerea cererii de redeschidere a procesului penal.
    (5) Încheierea prin care este admis  în principiu cererea de redeschidere a
procesului penal poate fi atacat  odat  cu fondul.
    (6) Hot rârea prin care este respins  cererea de redeschidere a procesului
penal este supus  aceleia i c i de atac ca i hot rârea pronun at  în lipsa
persoanei condamnate.
    (7) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal atrage
desfiin area de drept a hot rârii pronun ate în lipsa persoanei condamnate.



    (8) Instan a redeschide procesul penal prin extindere i cu privire la p ile
care nu au formulat cerere, putând hot rî i în privin a lor, f  s  le poat  crea
acestora o situa ie mai grea.
    (9) Odat  cu admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului
penal, instan a, din oficiu sau la cererea procurorului, poate dispune luarea fa
de inculpat a uneia dintre m surile preventive prev zute la art. 202 alin. (4) lit.
b) - e). Dispozi iile titlului V al p ii generale se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 470
    Rejudecarea cauzei
    Rejudecarea cauzei se face potrivit regulilor de procedur  aplicabile etapei
procesuale pentru care s-a dispus redeschiderea procesului penal.

    CAPITOLUL VI
    Dispozi ii privind asigurarea unei practici judiciare unitare

    SEC IUNEA 1
    Recursul în interesul legii

    ART. 471
    Cererea de recurs în interesul legii
    (1) Pentru a se asigura interpretarea i aplicarea unitar  a legii de c tre toate
instan ele judec tore ti, procurorul general al Parchetului de pe lâng  Înalta
Curte de Casa ie i Justi ie, din oficiu sau la cererea ministrului justi iei, colegiul
de conducere al Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie sau colegiile de conducere ale
cur ilor de apel au îndatorirea s  cear  Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie s  se
pronun e asupra chestiunilor de drept care au fost solu ionate diferit de instan ele
judec tore ti.
    (2) Cererea trebuie s  cuprind  solu iile diferite date problemei de drept i
motivarea acestora, jurispruden a Cur ii Constitu ionale, a Înaltei Cur i de
Casa ie i Justi ie, a Cur ii Europene a Drepturilor Omului sau, dup  caz, a
Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene, opiniile exprimate în doctrin  relevante în
domeniu, precum i solu ia ce se propune a fi pronun at  în recursul în interesul
legii.
    (3) Cererea de recurs în interesul legii trebuie s  fie înso it , sub sanc iunea
respingerii ca inadmisibil , de copii ale hot rârilor judec tore ti definitive din
care rezult  c  problemele de drept care formeaz  obiectul judec ii au fost
solu ionate în mod diferit de instan ele judec tore ti.
    ART. 472
    Condi iile de admisibilitate
    Recursul în interesul legii este admisibil numai dac  se face dovada c
problemele de drept care formeaz  obiectul judec ii au fost solu ionate în mod
diferit prin hot râri judec tore ti definitive, care se anexeaz  la cerere.
    ART. 473



    Judecarea recursului în interesul legii
    (1) Recursul în interesul legii se judec  de un complet format din pre edintele
Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie, pre edin ii de sec ii din cadrul acesteia, un
num r de 14 judec tori din sec ia în a c rei competen  intr  chestiunea de drept
care a fost solu ionat  diferit de instan ele judec tore ti, precum i câte 2
judec tori din cadrul celorlalte sec ii. Pre edintele completului este pre edintele
Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie.
    (2) În cazul în care chestiunea de drept prezint  interes pentru dou  sau mai
multe sec ii, pre edintele Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie stabile te sec iile din
care provin cei 20 de judec tori.
    (3) Dup  sesizarea Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie, pre edintele acesteia va
lua m surile necesare pentru desemnarea aleatorie a judec torilor din cadrul
sec iei în a c rei competen  intr  chestiunea de drept care a fost solu ionat
diferit de instan ele judec tore ti, precum i a judec torilor din celelalte sec ii ce
intr  în alc tuirea completului prev zut la alin. (1).
    (4) La primirea cererii, pre edintele completului va desemna un judec tor din
cadrul sec iei în a c rei competen  intr  chestiunea de drept care a fost
solu ionat  diferit de instan ele judec tore ti, pentru a întocmi un raport asupra
recursului în interesul legii. În cazul în care chestiunea de drept prezint  interes
pentru dou  sau mai multe sec ii, pre edintele completului va desemna 3
judec tori din cadrul acestor sec ii pentru întocmirea raportului. Raportorii nu
sunt incompatibili.
    (5) În vederea întocmirii raportului, pre edintele completului poate solicita
unor speciali ti recunoscu i opinia scris  asupra chestiunilor de drept solu ionate
diferit.
    (6) Raportul va cuprinde solu iile diferite date problemei de drept i
argumentele pe care se fundamenteaz , jurispruden a relevant  a Cur ii
Constitu ionale, a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie, a Cur ii Europene a
Drepturilor Omului, a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene i opinia
speciali tilor consulta i, dac  este cazul, precum i doctrina în materie. Totodat ,
judec torul sau, dup  caz, judec torii raportori vor întocmi i vor motiva
proiectul solu iei ce se propune a fi dat  recursului în interesul legii.
    (7) edin a completului se convoac  de pre edintele acestuia, cu cel pu in 20
de zile înainte de desf urarea acesteia. Odat  cu convocarea, fiecare judec tor
va primi o copie a raportului i a solu iei propuse.
    (8) La edin  particip  to i judec torii completului. Dac  exist  motive
obiective, ace tia vor fi înlocui i, cu respectarea regulilor prev zute la alin. (3).
    (9) Recursul în interesul legii se sus ine în fa a completului, dup  caz, de
procurorul general al Parchetului de pe lâng  Înalta Curte de Casa ie i Justi ie
sau de procurorul desemnat de acesta, de judec torul desemnat de colegiul de
conducere al Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie, respectiv al cur ii de apel.



    (10) Recursul în interesul legii se judec  în cel mult 3 luni de la data sesiz rii
instan ei, iar solu ia se adopt  cu cel pu in dou  treimi din num rul judec torilor
completului. Nu se admit ab ineri de la vot.
    ART. 474
    Con inutul hot rârii i efectele ei
    (1) Asupra cererii de recurs în interesul legii completul Înaltei Cur i de
Casa ie i Justi ie se pronun  prin decizie.
    (2) Decizia se pronun  numai în interesul legii i nu are efecte asupra
hot rârilor judec tore ti examinate i nici cu privire la situa ia p ilor din acele
procese.
    (3) Decizia se motiveaz  în termen de cel mult 30 de zile de la pronun are i
se public  în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
    (4) Dezlegarea dat  problemelor de drept judecate este obligatorie pentru
instan e de la data public rii deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    SEC IUNEA a 2-a
    Sesizarea Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie în vederea pronun rii unei
hot râri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept

    ART. 475
    Obiectul sesiz rii
    Dac , în cursul judec ii, un complet de judecat  al Înaltei Cur i de Casa ie i
Justi ie, al cur ii de apel sau al tribunalului, învestit cu solu ionarea cauzei în
ultim  instan , constat  c  o problem  de drept de care depinde solu ionarea
cauzei respective a fost dezlegat  diferit în practica instan elor, va putea solicita
Sec iei penale a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie s  pronun e o hot râre
prealabil  prin care s  dea rezolvare problemei de drept cu care a fost sesizat .
    ART. 476
    Procedura de judecat
    (1) Sesizarea Sec iei penale a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie se face, din
oficiu sau la cererea p ilor, dup  dezbateri contradictorii i dac  sunt
îndeplinite condi iile prev zute la art. 475, prin încheiere, care nu este supus
niciunei c i de atac. Cererea p ilor trebuie s  fie înso it , sub sanc iunea
respingerii ca inadmisibil , de prezentarea dezleg rilor diferite în practica
instan elor ale problemei de drept sesizate.
    (2) Prin aceea i încheiere se poate suspenda judecarea cauzei pân  la
pronun area hot rârii prealabile pentru dezlegarea problemei de drept. În cazul
în care inculpatul se afl  în arest la domiciliu sau este arestat preventiv, se aplic
în mod corespunz tor prevederile art. 208 pe toat  durata suspend rii.
    (3) La primirea sesiz rii, pre edintele sec iei va desemna un judec tor pentru
a întocmi un raport asupra problemei de drept supuse judec ii. Dispozi iile art.
473 alin. (5) - (8) se aplic  în mod corespunz tor.



    (4) Raportul va fi comunicat p ilor, care, în termen de cel mult 15 zile de la
comunicare, pot depune, în scris, prin avocat, concluzii privind problema de
drept supus  judec ii.
    (5) Sesizarea se judec  f  citarea p ilor în cel mult 3 luni de la data
învestirii sec iei, iar solu ia se adopt  cu jum tate plus unu din num rul
judec torilor prezen i. Nu se admit ab ineri de la vot.
    ART. 477
    Con inutul i efectele hot rârii
    (1) Asupra sesiz rii sec ia se pronun  prin decizie, numai cu privire la
problema de drept supus  dezleg rii.
    (2) Dispozi iile art. 474 alin. (3) se aplic  în mod corespunz tor.
    (3) Dezlegarea dat  problemelor de drept este obligatorie pentru instan e,
inclusiv în cauza în leg tur  cu care s-a ridicat problema de drept, de la data
public rii deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    TITLUL IV
    Proceduri speciale

    CAPITOLUL I
    Acordul de recunoa tere a vinov iei

    ART. 478
    Titularii acordului de recunoa tere a vinov iei i limitele acestuia
    (1) În cursul urm ririi penale, dup  punerea în mi care a ac iunii penale,
inculpatul i procurorul pot încheia un acord, ca urmare a recunoa terii
vinov iei de c tre inculpat.
    (2) Efectele acordului de recunoa tere a vinov iei sunt supuse avizului
procurorului ierarhic superior.
    (3) Acordul de recunoa tere a vinov iei poate fi ini iat atât de c tre procuror,
cât i de c tre inculpat.
    (4) Limitele încheierii acordului de recunoa tere a vinov iei se stabilesc prin
avizul prealabil i scris al procurorului ierarhic superior.
    (5) Dac  ac iunea penal  s-a pus în mi care fa  de mai mul i inculpa i, se
poate încheia un acord de recunoa tere a vinov iei distinct cu fiecare dintre
ace tia, f  a fi adus  atingere prezum iei de nevinov ie a inculpa ilor pentru
care nu s-a încheiat acord.
    (6) Inculpa ii minori nu pot încheia acorduri de recunoa tere a vinov iei.
    ART. 479
    Obiectul acordului de recunoa tere a vinov iei
    Acordul de recunoa tere a vinov iei are ca obiect recunoa terea comiterii
faptei i acceptarea încadr rii juridice pentru care a fost pus  în mi care ac iunea
penal i prive te felul i cuantumul pedepsei, precum i forma de executare a
acesteia.



    ART. 480
    Condi iile încheierii acordului de recunoa tere a vinov iei
    (1) Acordul de recunoa tere a vinov iei se poate încheia numai cu privire la
infrac iunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel
mult 7 ani.
    (2) Acordul de recunoa tere a vinov iei se încheie atunci când, din probele
administrate, rezult  suficiente date cu privire la existen a faptei pentru care s-a
pus în mi care ac iunea penal i cu privire la vinov ia inculpatului. La
încheierea acordului de recunoa tere a vinov iei, asisten a juridic  este
obligatorie.
    (3) Inculpatul beneficiaz  de reducerea cu o treime a limitelor de pedeaps
prev zute de lege în cazul pedepsei închisorii i de reducerea cu o p trime a
limitelor de pedeaps  prev zute de lege în cazul pedepsei amenzii.
    ART. 481
    Forma acordului de recunoa tere a vinov iei
    (1) Acordul de recunoa tere a vinov iei se încheie în form  scris .
    (2) În situa ia în care se încheie acord de recunoa tere a vinov iei, procurorul
nu mai întocme te rechizitoriu cu privire la inculpa ii cu care a încheiat acord.
    ART. 482
    Con inutul acordului de recunoa tere a vinov iei
    Acordul de recunoa tere a vinov iei cuprinde:
    a) data i locul încheierii;
    b) numele, prenumele i calitatea celor între care se încheie;
    c) date privitoare la persoana inculpatului, prev zute la art. 107 alin. (1);
    d) descrierea faptei ce formeaz  obiectul acordului;
    e) încadrarea juridic  a faptei i pedeapsa prev zut  de lege;
    f) probele i mijloacele de prob ;
    g) declara ia expres  a inculpatului prin care recunoa te comiterea faptei i
accept  încadrarea juridic  pentru care a fost pus  în mi care ac iunea penal ;
    h) cererile procurorului;
    i) semn turile procurorului, ale inculpatului i ale avocatului.
    ART. 483
    Sesizarea instan ei cu acordul de recunoa tere a vinov iei
    (1) Dup  încheierea acordului de recunoa tere a vinov iei, procurorul
sesizeaz  instan a c reia i-ar reveni competen a s  judece cauza în fond i trimite
acesteia acordul de recunoa tere a vinov iei, înso it de dosarul de urm rire
penal .
    (2) În situa ia în care se încheie acordul numai cu privire la unele dintre fapte
sau numai cu privire la unii dintre inculpa i, iar pentru celelalte fapte sau
inculpa i se dispune trimiterea în judecat , sesizarea instan ei se face separat.
Procurorul înainteaz  instan ei numai actele de urm rire penal  care se refer  la
faptele i persoanele care au f cut obiectul acordului de recunoa tere a
vinov iei.



    (3) În cazul în care sunt incidente dispozi iile art. 23 alin. (1), procurorul
înainteaz  instan ei acordul de recunoa tere a vinov iei înso it de tranzac ie sau
de acordul de mediere.
    ART. 484
    Procedura în fa a instan ei
    (1) Dac  acordului de recunoa tere a vinov iei îi lipse te vreuna dintre
men iunile obligatorii sau dac  nu au fost respectate condi iile prev zute la art.
482 i 483, instan a dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile i sesizeaz
în acest sens conduc torul parchetului care a emis acordul.
    (2) Instan a se pronun  asupra acordului de recunoa tere a vinov iei prin
sentin , în urma unei proceduri necontradictorii, în edin  public , dup
ascultarea procurorului, a inculpatului i avocatului acestuia, precum i a p ii
civile, dac  este prezent .
    ART. 485
    Solu iile instan ei
    (1) Instan a, analizând acordul, pronun  una dintre urm toarele solu ii:
    a) admite acordul de recunoa tere a vinov iei i dispune condamnarea
inculpatului la o pedeaps  ale c rei limite au fost reduse conform art. 480 alin.
(3), dac  sunt îndeplinite condi iile prev zute la art. 480 - 482 cu privire la toate
faptele re inute în sarcina inculpatului, care au f cut obiectul acordului;
    b) respinge acordul de recunoa tere a vinov iei i trimite dosarul
procurorului în vederea continu rii urm ririi penale, dac  nu sunt îndeplinite
condi iile prev zute la art. 480 - 482.
    (2) Instan a poate admite acordul de recunoa tere a vinov iei numai cu
privire la unii dintre inculpa i.
    (3) În situa ia prev zut  la alin. (1) lit. b), instan a se pronun  din oficiu cu
privire la starea de arest a inculpa ilor.
    (4) Dispozi iile art. 396 alin. (9), art. 398 i art. 399 se aplic  în mod
corespunz tor.
    ART. 486
    Solu ionarea ac iunii civile
    (1) În cazul în care între p i s-a încheiat tranzac ie sau acord de mediere cu
privire la ac iunea civil , instan a ia act de aceasta prin sentin .
    (2) În celelalte cazuri instan a poate dispune disjungerea ac iunii civile i
trimiterea ei la instan a competent  potrivit legii civile, când solu ionarea laturii
civile ar întârzia solu ionarea procesului penal.
    ART. 487
    Cuprinsul sentin ei
    Sentin a cuprinde în mod obligatoriu:
    a) men iunile prev zute la art. 370 alin. (4), art. 403 i 404;
    b) fapta pentru care s-a încheiat acordul de recunoa tere a vinov iei i
încadrarea juridic  a acesteia.
    ART. 488



    Calea de atac
    (1) Sentin a pronun at  potrivit art. 485 poate fi atacat  cu apel în termen de
10 zile de la comunicare.
    (2) Dispozi iile art. 480 alin. (3) sunt aplicabile i în calea de atac a apelului.

    CAPITOLUL II
    Procedura privind tragerea la r spundere penal  a persoanei juridice

    ART. 489
    Dispozi ii generale
    (1) În cazul infrac iunilor s vâr ite de persoanele juridice prev zute la art. 135
alin. (1) din Codul penal în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori
în numele persoanei juridice, dispozi iile prezentului cod se aplic  în mod
corespunz tor, cu derog rile i complet rile prev zute în prezentul capitol.
    (2) Sunt aplicabile în procedura privind tragerea la r spundere penal  a
persoanei juridice i dispozi iile procedurii de camer  preliminar , care se aplic
în mod corespunz tor.
    ART. 490
    Obiectul ac iunii penale
    Ac iunea penal  are ca obiect tragerea la r spunderea penal  a persoanelor
juridice care au s vâr it infrac iuni.
    ART. 491
    Reprezentarea persoanei juridice
    (1) Persoana juridic  este reprezentat  la îndeplinirea actelor procesuale i
procedurale de reprezentantul s u legal la momentul procesului.
    (2) Dac  pentru aceea i fapt  sau pentru fapte conexe s-a pus în mi care
ac iunea penal i împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, acesta

i nume te un mandatar pentru a o reprezenta.
    (3) În cazul prev zut la alin. (2), dac  persoana juridic  nu i-a numit un
mandatar, acesta este desemnat de judec torul de drepturi i libert i din rândul
practicienilor în insolven , autoriza i potrivit legii. Practicienilor în insolven
astfel desemna i li se aplic , în mod corespunz tor, dispozi iile art. 273 alin. (1),
(2), (4) i (5).
    ART. 492
    Locul de citare a persoanei juridice
    Persoana juridic  se citeaz  la sediul acesteia. Dac  sediul este fictiv ori
persoana juridic  nu mai func ioneaz  la sediul declarat, iar noul sediu nu este
cunoscut, cita ia se afi eaz  la sediul organului judiciar, potrivit fazei procesuale
în care se afl  cauza.
    ART. 493
    M surile preventive
    (1) Judec torul de drepturi i libert i, în cursul urm ririi penale, la
propunerea procurorului, poate dispune, dac  exist  motive temeinice care



justific  suspiciunea rezonabil  c  persoana juridic  a s vâr it o fapt  prev zut
de legea penal i numai pentru a se asigura buna desf urare a procesului penal,
una sau mai multe dintre urm toarele m suri:
    a) suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice,
început  anterior sau în cursul urm ririi penale;
    b) suspendarea fuziunii, a diviz rii sau a reducerii capitalului social al
persoanei juridice, început  anterior sau în cursul urm ririi penale;
    c) interzicerea unor opera iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena
diminuarea activului patrimonial sau insolven a persoanei juridice;
    d) interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar;
    e) interzicerea desf ur rii activit ilor de natura celor cu ocazia c rora a fost
comis  infrac iunea.
    (2) În vederea asigur rii respect rii m surilor prev zute la alin. (1),
judec torul de drepturi i libert i poate obliga persoana juridic  la depunerea
unei cau iuni constând într-o sum  de bani care nu poate fi mai mic  de 10.000
lei. Cau iunea se restituie la data r mânerii definitive a hot rârii de condamnare
pronun ate în cauz , dac  persoana juridic  a respectat m sura sau m surile
preventive, precum i în cazul în care, prin hot râre definitiv , s-a dispus
achitarea persoanei juridice.
    (3) Cau iunea nu se restituie în cazul nerespect rii de c tre persoana juridic  a

surii sau m surilor preventive luate, f cându-se venit la bugetul statului la
data r mânerii definitive a hot rârii pronun ate în cauz .
    (4) M surile preventive prev zute la alin. (1) pot fi dispuse pe o perioad  de
cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii, dac  se men in temeiurile care au
determinat luarea acestora, fiecare prelungire neputând dep i 60 de zile.
    (5) M surile preventive se dispun de judec torul de drepturi i libert i prin
încheiere motivat  dat  în camera de consiliu, cu citarea persoanei juridice.
    (6) Participarea procurorului este obligatorie.
    (7) Împotriva încheierii judec torului de drepturi i libert i de la prima
instan  se poate face contesta ie la judec torul de drepturi i libert i de la
instan a ierarhic superioar  de c tre persoana juridic i procuror, în termen de
24 de ore de la pronun are, pentru cei prezen i, i de la comunicare, pentru
persoana juridic  lips .
    (8) Persoana juridic  poate face contesta ie numai împotriva încheierii prin
care judec torul de drepturi i libert i a dispus luarea uneia sau a mai multor

suri preventive. Procurorul poate face contesta ie numai împotriva încheierii
prin care judec torul de drepturi i libert i a respins propunerea de luare a uneia
sau a mai multor m suri preventive.
    (9) M surile preventive se revoc  la cererea procurorului sau persoanei
juridice, numai când se constat  c  nu mai exist  temeiurile care au justificat
luarea sau men inerea acestora. Dispozi iile alin. (5) - (7) se aplic  în mod
corespunz tor.



    (10) Împotriva reprezentantului persoanei juridice sau a mandatarului acesteia
pot fi luate m surile prev zute la art. 265 i art. 283 alin. (2), iar fa  de
practicianul în insolven , m sura prev zut  la art. 283 alin. (2).
    (11) Luarea m surilor preventive nu împiedic  luarea m surilor asigur torii
conform art. 249 - 256.
    ART. 494
    M surile asigur torii
    Fa  de persoana juridic  se pot lua, la cererea procurorului, m suri
asigur torii în vederea confisc rii speciale, repar rii pagubei produse prin
infrac iune, precum i pentru garantarea execut rii pedepsei amenzii.
    ART. 495
    Procedura de informare
    (1) Procurorul, în cursul urm ririi penale, comunic  organului care a autorizat
înfiin area persoanei juridice i organului care a înregistrat persoana juridic
punerea în mi care a ac iunii penale i trimiterea în judecat  a persoanei juridice,
la data dispunerii acestor m suri, în vederea efectu rii men iunilor
corespunz toare.
    (2) În cazul institu iilor care nu sunt supuse condi iei înregistr rii sau
autoriz rii pentru a dobândi personalitate juridic , informarea prev zut  la alin.
(1) se face c tre organul care a înfiin at acea institu ie.
    (3) Organele prev zute la alin. (1) i (2) sunt obligate s  comunice organului
judiciar, în termen de 24 de ore de la data înregistr rii, în copie certificat , orice
men iune înregistrat  de acestea cu privire la persoana juridic .
    (4) Persoana juridic  este obligat  s  comunice organului judiciar, în termen
de 24 de ore, inten ia de fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare, lichidare sau
reducere a capitalului social.
    (5) Dispozi iile alin. (1) - (3) se aplic  în mod corespunz tor i în cazul lu rii

surilor preventive fa  de persoana juridic .
    (6) Dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare la pedeapsa amenzii,
instan a de executare comunic  o copie de pe dispozitivul hot rârii organului
care a autorizat înfiin area persoanei juridice, organului care a înregistrat
persoana juridic , organului care a înfiin at institu ia nesupus  autoriz rii sau
înregistr rii, precum i organelor cu atribu ii de control i supraveghere a
persoanei juridice, în vederea efectu rii men iunilor corespunz toare.
    (7) Neîndeplinirea, de îndat  sau pân  la împlinirea termenelor prev zute, a
obliga iilor prev zute la alin. (3) - (5) constituie abatere judiciar i se
sanc ioneaz  cu amenda judiciar  prev zut  la art. 283 alin. (4).
    ART. 496
    Interzicerea fuziunii, a diviz rii, a reducerii capitalului social, a dizolv rii sau
lichid rii
    Dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare a persoanei juridice i
pân  la executarea pedepselor aplicate, nu se poate ini ia fuziunea, divizarea,
dizolvarea, lichidarea sau reducerea capitalului social al acesteia.



    ART. 497
    Punerea în executare a pedepsei amenzii
    (1) Persoana juridic  condamnat  la pedeapsa amenzii este obligat  s  depun
recipisa de plat  integral  a amenzii la instan a de executare, în termen de 3 luni
de la r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare.
    (2) Când persoana juridic  condamnat  se g se te în imposibilitatea de a
achita integral amenda în termenul prev zut la alin. (1), instan a de executare, la
cererea persoanei juridice, poate dispune e alonarea pl ii amenzii pe cel mult
un an, în rate lunare.
    (3) În cazul neîndeplinirii obliga iei de plat  a amenzii în termenul ar tat la
alin. (1) sau de neplat  a unei rate potrivit e alon rii, instan a de executare
comunic  un extras de pe acea parte din dispozitiv care prive te aplicarea sau

alonarea amenzii organelor competente, în vederea execut rii acesteia potrivit
procedurii de executare silit  a crean elor fiscale.
    ART. 498
    Punerea în executare a pedepsei complementare a dizolv rii persoanei juridice
    (1) O copie de pe dispozitivul hot rârii de condamnare prin care s-a aplicat
pedeapsa dizolv rii persoanei juridice se comunic , la data r mânerii definitive,
instan ei civile competente, care deschide procedura de lichidare i desemneaz
lichidatorul din rândul practicienilor în insolven  autoriza i potrivit legii.
Remunerarea lichidatorului se face din patrimoniul persoanei juridice sau, în
cazul lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit potrivit legii.
    (2) Copia dispozitivului hot rârii de condamnare se comunic , la data

mânerii definitive, organului care a autorizat înfiin area persoanei juridice i
organului care a înregistrat persoana juridic , pentru a lua m surile necesare.
    ART. 499
    Punerea în executare a pedepsei complementare a suspend rii activit ii
persoanei juridice
    O copie de pe dispozitivul hot rârii de condamnare prin care s-a aplicat
pedeapsa suspend rii activit ii sau a uneia dintre activit ile persoanei juridice
se comunic , la data r mânerii definitive, organului care a autorizat înfiin area
persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridic , organului care
a înfiin at institu ia nesupus  autoriz rii sau înregistr rii, precum i organelor cu
atribu ii de control i supraveghere a persoanei juridice, pentru a lua m surile
necesare.
    ART. 500
    Punerea în executare a pedepsei complementare a închiderii unor puncte de
lucru ale persoanei juridice
    O copie de pe dispozitivul hot rârii de condamnare prin care s-a aplicat
persoanei juridice pedeapsa închiderii unor puncte de lucru se comunic , la data

mânerii definitive, organului care a autorizat înfiin area persoanei juridice i
organului care a înregistrat persoana juridic , organului care a înfiin at institu ia



nesupus  autoriz rii sau înregistr rii, precum i organelor cu atribu ii de control
i supraveghere a persoanei juridice, pentru a lua m surile necesare.

    ART. 501
    Punerea în executare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei
juridice de a participa la procedurile de achizi ii publice
    (1) O copie de pe dispozitivul hot rârii prin care s-a aplicat persoanei juridice
pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de achizi ii publice se
comunic , la data r mânerii definitive:
    a) oficiului registrului comer ului, în vederea efectu rii formalit ilor de
publicitate în registrul comer ului;
    b) Ministerului Justi iei, în vederea efectu rii formalit ilor de publicitate în
Registrul na ional al persoanelor juridice f  scop patrimonial;
    c) oric rei autorit i care ine eviden a persoanelor juridice, în vederea
efectu rii formalit ilor de publicitate.
    (2) O copie de pe dispozitivul hot rârii de condamnare prin care s-a aplicat
persoanei juridice pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de achizi ii
publice se comunic , la data r mânerii definitive, organului care a autorizat
înfiin area persoanei juridice i organului care a înregistrat persoana juridic ,
pentru a lua m surile necesare.
    ART. 502
    Punerea în executare a pedepsei complementare a afi rii sau public rii
hot rârii de condamnare
    (1) Un extras al hot rârii de condamnare care prive te aplicarea pedepsei
complementare se comunic , la data r mânerii definitive, persoanei juridice
condamnate, pentru a-l afi a în forma, locul i pentru perioada stabilite de
instan a de judecat .
    (2) Un extras al hot rârii de condamnare care prive te aplicarea pedepsei
complementare se comunic , la data r mânerii definitive, persoanei juridice
condamnate, pentru a publica hot rârea în forma stabilit  de instan , pe
cheltuial  proprie, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte
mijloace de comunicare audiovizuale, desemnate de instan .
    (3) Persoana juridic  condamnat  înainteaz  instan ei de executare dovada
începerii execut rii afi rii sau, dup  caz, dovada execut rii public rii hot rârii
de condamnare, în termen de 30 de zile de la comunicarea hot rârii, dar nu mai
târziu de 10 zile de la începerea execut rii ori, dup  caz, de la executarea
pedepsei principale.
    (4) O copie de pe hot rârea de condamnare, în întregime sau în extras al
acesteia, se comunic  la data r mânerii definitive organului care a autorizat
înfiin area persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridic ,
organului care a înfiin at institu ia nesupus  autoriz rii sau înregistr rii, precum
i organelor cu atribu ii de control i supraveghere a persoanei juridice, pentru a

lua m surile necesare.
    ART. 503



    Supravegherea execut rii pedepselor complementare aplicate persoanelor
juridice
    (1) În caz de neexecutare cu rea-credin  a pedepselor complementare aplicate
persoanei juridice, instan a de executare aplic  dispozi iile art. 139 alin. (2) sau,
dup  caz, art. 140 alin. (2) ori (3) din Codul penal.
    (2) Sesizarea instan ei se face din oficiu de c tre judec torul delegat al
instan ei de executare ori de c tre organele c rora li s-a comunicat hot rârea
definitiv  de condamnare a persoanei juridice, potrivit art. 499 - 502.
    (3) Persoana juridic  este citat  la judecat .
    (4) Participarea procurorului este obligatorie.
    (5) Dup  concluziile procurorului i ascultarea persoanei juridice condamnate,
instan a se pronun  prin sentin .

    CAPITOLUL III
    Procedura în cauzele cu infractori minori

    ART. 504
    Dispozi ii generale
    Urm rirea i judecarea infrac iunilor s vâr ite de minori, precum i punerea în
executare a hot rârilor privitoare la ace tia se fac potrivit procedurii obi nuite,
cu complet rile i derog rile prev zute în prezentul capitol i în sec iunea a 8-a a
cap. I din titlul V al p ii generale.
    ART. 505
    Persoanele chemate la organul de urm rire penal
    (1) Când suspectul ori inculpatul este un minor care nu a împlinit 16 ani, la
orice ascultare sau confruntare a minorului, organul de urm rire penal  citeaz

rin ii acestuia ori, dup  caz, pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori
supravegherea c reia se afl  temporar minorul, precum i direc ia general  de
asisten  social i protec ie a copilului din localitatea unde se desf oar
audierea.
    (2) Când suspectul sau inculpatul este un minor care a împlinit 16 ani, citarea
persoanelor prev zute la alin. (1) se dispune numai dac  organul de urm rire
penal  consider  necesar.
    (3) Neprezentarea persoanelor legal citate la ascultarea sau confruntarea
minorului nu împiedic  efectuarea acestor acte.
    ART. 506
    Referatul de evaluare a minorului
    (1) În cauzele cu inculpa i minori, organele de urm rire penal  pot s  solicite,
atunci când consider  necesar, efectuarea referatului de evaluare de c tre
serviciul de proba iune de pe lâng  tribunalul în a c rui circumscrip ie teritorial

i are locuin a minorul, potrivit legii.
    (2) În cauzele cu inculpa i minori, instan a de judecat  are obliga ia s
dispun  efectuarea referatului de evaluare de c tre serviciul de proba iune de pe



lâng  tribunalul în a c rui circumscrip ie î i are locuin a minorul, potrivit legii.
În situa ia în care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitat  în cursul
urm ririi penale, potrivit dispozi iilor alin. (1), dispunerea referatului de c tre
instan  este facultativ .
    (3) Referatul de evaluare are rolul de a furniza organului judiciar date privind
persoana minorului din perspectiv  psihocomportamental .
    (4) Referatul de evaluare se realizeaz  în conformitate cu structura i
con inutul prev zute de legisla ia special  ce reglementeaz  activitatea
serviciilor de proba iune.
    (5) Prin referatul de evaluare, serviciul de proba iune solicitat poate face
propuneri motivate cu privire la m surile educative ce pot fi luate fa  de minor.
    ART. 507
    Compunerea instan ei
    (1) Cauzele în care inculpatul este minor se judec  potrivit regulilor de
competen  obi nuite de c tre judec tori anume desemna i potrivit legii.
    (2) Instan a compus  potrivit dispozi iilor alin. (1) r mâne competent  s
judece potrivit dispozi iilor procedurale speciale privitoare la minori, chiar dac
între timp inculpatul a împlinit vârsta de 18 ani.
    (3) Inculpatul care a s vâr it infrac iunea în timpul când era minor este
judecat potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, dac  la data
sesiz rii instan ei nu a împlinit 18 ani.
    ART. 508
    Persoanele chemate la judecarea minorilor
    (1) La judecarea cauzei se citeaz  serviciul de proba iune, p rin ii minorului
sau, dup  caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea

reia se afl  temporar minorul.
    (2) Persoanele ar tate la alin. (1) au dreptul i îndatorirea s  dea l muriri, s
formuleze cereri i s  prezinte propuneri în privin a m surilor ce ar urma s  fie
luate.
    (3) Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedic  judecarea cauzei.
    ART. 509
    Desf urarea judec ii
    (1) Cauzele cu inculpa i minori se judec  de urgen i cu prec dere.
    (2) edin a de judecat  este nepublic . Cu încuviin area instan ei, la
desf urarea judec ii pot asista, în afar  de persoanele ar tate la art. 508, i alte
persoane.
    (3) Când inculpatul este minor cu vârsta mai mic  de 16 ani, instan a, dac
apreciaz  c  administrarea anumitor probe poate avea o influen  negativ
asupra sa, poate dispune îndep rtarea lui din edin . În acelea i condi ii pot fi
îndep rtate temporar din sala de judecat i p rin ii sau persoanele cu drept de
reprezentare.
    (4) La rechemarea în sal  a persoanelor prev zute la alin. (3) pre edintele
completului le aduce la cuno tin  actele esen iale efectuate în lipsa lor.



    (5) Ascultarea minorului va avea loc o singur  dat , iar reascultarea sa va fi
admis  de judec tor doar în cazuri temeinic justificate.
    ART. 510
    Inculpa ii minori cu majori
    (1) Când în aceea i cauz  sunt mai mul i inculpa i, dintre care unii minori i
al ii majori, i nu este posibil  disjungerea, judecata are loc potrivit dispozi iilor
art. 507 alin. (1) i dup  procedura obi nuit .
    (2) Cu privire la inculpa ii minori din aceste cauze se aplic  dispozi iile
referitoare la procedura în cauzele cu infractori minori.
    ART. 511
    Punerea în executare a m surilor educative neprivative de libertate
    În cazul în care s-a luat fa  de minor vreuna dintre m surile educative
neprivative de libertate, dup  r mânerea definitiv  a hot rârii se fixeaz  un
termen pentru când se dispune aducerea minorului i chemarea reprezentantului
serviciului de proba iune pentru punerea în executare a m surii luate.
    ART. 512
    Punerea în executare a pedepsei complementare a plas rii sub supraveghere
judiciar
    (1) Mandatarul judiciar i atribu iile acestuia privind supravegherea activit ii
persoanei juridice sunt cuprinse în dispozitivul hot rârii de condamnare prin
care s-a aplicat pedeapsa plas rii sub supraveghere judiciar .
    (2) Instan a desemneaz  un administrator judiciar atunci când apreciaz  c  se
impune implementarea unui plan de m suri speciale pentru a preveni comiterea
de noi infrac iuni. În acest caz, administratorul judiciar, desemnat prin hot rârea
de condamnare, asist  persoana juridic  în elaborarea planului de m suri, ce va
fi supus aprob rii judec torului delegat cu executarea, i va supraveghea
respectarea acestuia de c tre persoana juridic .
    (3) Hot rârea de condamnare prev zut  la alin. (1) i (2) este comunicat , la
data r mânerii definitive, administratorului judiciar sau mandatarului judiciar.
    (4) Mandatarul judiciar sau administratorul judiciar nu se poate substitui
organelor statutare în gestionarea activit ilor persoanei juridice.
    ART. 513
    Prelungirea sau înlocuirea m surilor educative neprivative de libertate
    (1) Prelungirea m surii educative neprivative de libertate în cazul în care
minorul nu respect , cu rea-credin , condi iile de executare i obliga iile impuse
se dispune de instan a care a pronun at aceast  m sur .
    (2) Înlocuirea m surii luate ini ial cu o alt  m sur  educativ  neprivativ  de
libertate mai sever  ori înlocuirea m surii luate ini ial cu o m sur  educativ
privativ  de libertate pentru vreuna dintre cauzele prev zute la art. 123 din
Codul penal se dispune de instan a care a pronun at aceast  m sur .
    ART. 514
    Punerea în executare a intern rii într-un centru educativ



    (1) În cazul în care s-a luat fa  de minor m sura educativ  a intern rii într-un
centru educativ, punerea în executare se face prin trimiterea unei copii de pe
hot râre organului de poli ie de la locul unde se afl  minorul, dup  r mânerea
definitiv  a hot rârii.
    (2) Organul de poli ie ia m suri pentru internarea minorului.
    (3) Cu ocazia punerii în executare a m surii educative a intern rii într-un
centru educativ, organul de poli ie poate p trunde în domiciliul sau re edin a
unei persoane f  învoirea acesteia, precum i în sediul unei persoane juridice

 învoirea reprezentantului legal al acesteia.
    (4) Dac  minorul fa  de care s-a luat m sura educativ  a intern rii într-un
centru educativ nu este g sit, organul de poli ie constat  aceasta printr-un
proces-verbal i sesizeaz  de îndat  organele competente pentru darea în
urm rire, precum i pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei.
Un exemplar al procesului-verbal se înainteaz  centrului educativ în care se va
face internarea.
    (5) Copia de pe hot râre se pred  cu ocazia execut rii m surii centrului
educativ în care minorul este internat.
    (6) Conduc torul centrului educativ comunic  de îndat  instan ei care a dispus

sura despre efectuarea intern rii.
    ART. 515
    Punerea în executare a intern rii într-un centru de deten ie
    (1) M sura educativ  a intern rii minorului într-un centru de deten ie se pune
în executare prin trimiterea unei copii a hot rârii definitive prin care s-a luat
aceast  m sur  organului de poli ie de la locul unde se afl  minorul, când acesta
este liber, ori comandantului locului de de inere, când acesta este arestat
preventiv.
    (2) Odat  cu punerea în executare a m surii educative a intern rii minorului
într-un centru de deten ie, judec torul delegat va emite i ordinul prin care
interzice minorului s  p seasc ara. Dispozi iile privind întocmirea i
con inutul ordinului în cazul punerii în executare a pedepsei închisorii se aplic
în mod corespunz tor.
    (3) Dac  executarea m surii revine organului de poli ie, dispozi iile art. 514
alin. (2) - (4) se aplic  în mod corespunz tor.
    (4) Copia de pe hot râre se pred  cu ocazia execut rii m surii centrului de
deten ie în care minorul este internat.
    (5) Conduc torul centrului de deten ie comunic  de îndat  instan ei care a
dispus m sura despre efectuarea intern rii.
    ART. 516
    Schimb rile privind m sura educativ  a intern rii într-un centru educativ
    (1) Men inerea m surii intern rii minorului într-un centru educativ,
prelungirea ori înlocuirea acesteia cu internarea într-un centru de deten ie în
cazurile prev zute la art. 125 alin. (3) din Codul penal se dispune de instan a



reia îi revine competen a s  judece noua infrac iune sau infrac iunea
concurent  s vâr it  anterior.
    (2) Înlocuirea intern rii minorului cu m sura educativ  a asist rii zilnice,
liberarea din centrul educativ la împlinirea vârstei de 18 ani se dispun, potrivit
dispozi iilor legii privind executarea pedepselor, de c tre instan a în a c rei
circumscrip ie teritorial  se afl  centrul educativ, corespunz toare în grad
instan ei de executare. Revenirea asupra înlocuirii sau liber rii, în cazul în care
acesta nu respect  cu rea-credin  condi iile de executare a m surii educative ori
obliga iile impuse, se dispun, din oficiu sau la sesizarea serviciului de
proba iune, de instan a care a judecat cauza în prim  instan .
    (3) În cazul prev zut la art. 125 alin. (7) din Codul penal, revenirea asupra
înlocuirii se dispune de instan a c reia îi revine competen a s  judece noua
infrac iune s vâr it  de minor.
    ART. 517
    Schimb rile privind m sura educativ  a intern rii într-un centru de deten ie
    (1) Prelungirea m surii intern rii minorului în centrul de deten ie în cazurile
prev zute la art. 125 alin. (3) din Codul penal se dispune de instan a c reia îi
revine competen a s  judece noua infrac iune sau infrac iunea concurent

vâr it  anterior.
    (2) Înlocuirea intern rii minorului cu m sura educativ  a asist rii zilnice,
liberarea din centrul de deten ie la împlinirea vârstei de 18 ani se dispun, potrivit
dispozi iilor legii privind executarea pedepselor, de instan a în a c rei
circumscrip ie teritorial  se afl  centrul de deten ie, corespunz toare în grad
instan ei de executare. Revenirea asupra înlocuirii sau liber rii, în cazul în care
acesta nu respect  cu rea-credin  condi iile de executare a m surii educative ori
obliga iile impuse, se dispune, din oficiu sau la sesizarea serviciului de
proba iune, de instan a care a judecat în prim  instan  pe minor.
    (3) În cazul prev zut la art. 125 alin. (7) din Codul penal, revenirea asupra
înlocuirii i prelungirea duratei intern rii se dispun de instan a c reia îi revine
competen a s  judece noua infrac iune s vâr it  de minor.
    ART. 518
    Schimbarea regimului de executare
    În cazurile prev zute la art. 126 din Codul penal, continuarea execut rii

surii educative privative de libertate într-un penitenciar de c tre persoana
internat  care a împlinit vârsta de 18 ani se poate dispune potrivit dispozi iilor
legii privind executarea pedepselor de instan a în a c rei circumscrip ie
teritorial  se afl  centrul educativ sau centrul de deten ie, corespunz toare în
grad instan ei de executare.
    ART. 519
    Amânarea sau întreruperea execut rii m surilor privative de libertate
    Executarea m surii educative a intern rii într-un centru educativ sau a m surii
educative a intern rii într-un centru de deten ie poate fi amânat  sau întrerupt  în
cazurile i în condi iile prev zute de lege.



    ART. 520
    Dispozi ii privind apelul
    Dispozi iile referitoare la judecata în prim  instan  în cauzele privitoare la
infrac iuni s vâr ite de minori se aplic  în mod corespunz tor i la judecata în
apel.

    CAPITOLUL IV
    Procedura d rii în urm rire

    ART. 521
    Darea în urm rire
    (1) Darea în urm rire se solicit i se dispune pentru identificarea, c utarea,
localizarea i prinderea unei persoane în scopul aducerii acesteia în fa a
organelor judiciare ori punerii în executare a anumitor hot râri judec tore ti.
    (2) Darea în urm rire se solicit i se dispune în urm toarele cazuri:
    a) nu s-a putut executa un mandat de arestare preventiv , un mandat de
executare a unei pedepse privative de libertate, o m sur  educativ  privativ  de
libertate, m sura intern rii medicale sau m sura expulz rii, întrucât persoana
fa  de care s-a luat una dintre aceste m suri nu a fost g sit ;
    b) persoana a evadat din starea legal  de re inere sau de inere ori a fugit dintr-
un centru educativ, centru de deten ie sau din unitatea în care executa m sura
intern rii medicale;
    c) în vederea depist rii unei persoane urm rite interna ional despre care exist
date c  se afl  în România.
    (3) Darea în urm rire se solicit  de:
    a) organul de poli ie care a constatat imposibilitatea execut rii m surii
prev zute la alin. (2) lit. a);
    b) administra ia locului de de inere, centrul educativ sau unitatea medical
prev zut  la alin. (2) lit. b);
    c) organul judiciar competent potrivit legii speciale, în cazul prev zut la alin.
(2) lit. c);
    (4) Darea în urm rire se dispune prin ordin de Inspectoratul General al Poli iei
Române.
    (5) Ordinul de dare în urm rire se comunic  în cel mai scurt timp organelor
competente s  elibereze pa aportul, care au obliga ia s  refuze eliberarea
pa aportului sau, dup  caz, s  ridice provizoriu pa aportul pe durata m surii,
precum i organelor de frontier  pentru darea în consemn.
    (6) De asemenea, ordinul de dare în urm rire se comunic  în copie:
    a) celui în fa a c ruia urmeaz  s  fie adus  persoana urm rit  în momentul
prinderii;
    b) organului judiciar competent care supravegheaz  activitatea de urm rire a
persoanei date în urm rire.
    ART. 522



    Urm rirea
    (1) Ordinul de dare în urm rire se pune în executare de îndat  de c tre
structurile competente ale Ministerului Administra iei i Internelor care vor
desf ura, la nivel na ional, activit i de identificare, c utare, localizare i
prindere a persoanei urm rite.
    (2) Institu iile publice sunt obligate s  sprijine, în condi iile legii i conform
competen elor legale, organele de poli ie care efectueaz  urm rirea unei
persoane date în urm rire.
    (3) Activitatea de urm rire a unei persoane arestate preventiv, desf urat  de
organele de poli ie, este supravegheat  de procurori anume desemna i din cadrul
parchetului de pe lâng  curtea de apel în a c rui circumscrip ie se afl  sediul
instan ei competente care a solu ionat în fond propunerea de arestare preventiv .
Când mandatul de arestare preventiv  a fost emis într-o cauz  de competen a
Parchetului de pe lâng  Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, supravegherea
activit ii de urm rire revine procurorului care efectueaz  sau a efectuat
urm rirea penal  în cauz .
    (4) În celelalte cazuri, activitatea de urm rire a persoanelor date în urm rire
este supravegheat  de procurori anume desemna i din cadrul parchetului de pe
lâng  curtea de apel în a c rui circumscrip ie se afl  sediul instan ei de executare
ori al altei instan e competente potrivit legii speciale.
    ART. 523
    Activit ile ce pot fi efectuate în procedura urm ririi
    (1) În vederea identific rii, c ut rii, localiz rii i prinderii persoanelor date în
urm rire pot fi efectuate, în condi iile prev zute de lege, urm toarele activit i:
    a) supravegherea tehnic ;
    b) re inerea, predarea i perchezi ionarea coresponden ei i a obiectelor;
    c) perchezi ia;
    d) ridicarea de obiecte sau înscrisuri;
    e) monitorizarea tranzac iilor financiare i dezv luirea datelor financiare.
    (2) Activit ile prev zute la alin. (1) lit. a) - c) i e) pot fi efectuate numai:
    a) în baza mandatului emis de judec torul de drepturi i libert i de la instan a
competent  s  judece cauza în prim  instan  sau de la instan a de executare i
cu respectarea procedurii prev zute la art. 139, respectiv art. 147;
    b) numai în baza mandatului emis de judec torul de drepturi i libert i de la
instan a competent  potrivit legii speciale, cu respectarea procedurii prev zute la
art. 157 - 160, în cazurile prev zute la art. 521 alin. (2) lit. c).
    (3) Activit ile prev zute la alin. (1) lit. d) pot fi efectuate numai cu
autorizarea procurorului care supravegheaz  activitatea organelor de poli ie care
efectueaz  urm rirea persoanei date în urm rire.
    ART. 524
    Supravegherea tehnic  în procedura d rii în urm rire
    (1) Supravegherea tehnic  poate fi dispus  pe o durat  de cel mult 30 de zile,
la cererea procurorului, de judec torul de drepturi i libert i de la instan a



competent , dac  acesta apreciaz  c  identificarea, c utarea, localizarea i
prinderea persoanelor date în urm rire nu pot fi f cute prin alte mijloace ori ar fi
mult întârziate.
    (2) Dispozi iile art. 139 - 143 se aplic  în mod corespunz tor.
    (3) Prelungirea mandatului de supraveghere tehnic  în procedura d rii în
urm rire se face potrivit dispozi iilor art. 144, care se aplic  în mod
corespunz tor.
    ART. 525
    Monitorizarea tranzac iilor financiare i dezv luirea datelor financiare
    (1) Monitorizarea tranzac iilor financiare i dezv luirea datelor financiare, în
vederea identific rii, c ut rii, localiz rii i prinderii persoanelor date în
urm rire, pot fi dispuse pe o durat  de cel mult 30 de zile, la cererea
procurorului, de judec torul de drepturi i libert i de la instan a competent .
    (2) Dispozi iile art. 139 se aplic  în mod corespunz tor.
    (3) M sura poate fi reînnoit , înainte sau dup  expirarea celei anterioare, în
acelea i condi ii, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând
dep i 30 de zile. Durata total  a monitoriz rii, cu privire la aceea i persoan ,
pentru prinderea unei persoane urm rite nu poate dep i 120 de zile în aceea i
cauz .
    (4) Procurorul solicit  judec torului de drepturi i libert i încetarea imediat
a activit ii de supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate
acestora, dac  nu mai exist  motivele care au justificat-o.
    ART. 526
    Revocarea urm ririi
    (1) Urm rirea se revoc  în momentul prinderii persoanei urm rite sau atunci
când au disp rut temeiurile care au justificat darea în urm rire.
    (2) Revocarea se dispune prin ordin de Inspectoratul General al Poli iei
Române, care se transmite în copie, de îndat :
    a) parchetului competent care supravegheaz  activitatea de urm rire a
persoanei date în urm rire;
    b) organelor competente s  elibereze pa aportul i organelor de frontier .
    (3) Procurorul care supravegheaz  activitatea de urm rire a persoanei date în
urm rire solicit  de îndat  judec torului de drepturi i libert i încetarea
activit ilor de supraveghere luate conform art. 524 i 525.

    CAPITOLUL V
    Procedura reabilit rii

    ART. 527
    Reabilitarea
    Reabilitarea are loc fie de drept, în cazurile prev zute la art. 150 sau 165 din
Codul penal, fie la cerere, acordat  de instan a de judecat , în condi iile
prev zute în prezentul capitol.



    ART. 528
    Reabilitarea de drept
    (1) La împlinirea termenului de 3 ani prev zut la art. 165 din Codul penal,
dac  persoana condamnat  nu a mai s vâr it o alt  infrac iune, autoritatea care
ine eviden a cazierului judiciar va terge din oficiu men iunile privind pedeapsa

aplicat  condamnatului.
    (2) La împlinirea termenului de 3 ani prev zut la art. 150 din Codul penal,
organul care a autorizat înfiin area persoanei juridice i organul care a înregistrat
persoana juridic  va terge din oficiu men iunile privind pedeapsa aplicat
persoanei juridice.
    ART. 529
    Reabilitarea judec toreasc
    Competent  s  se pronun e asupra reabilit rii judec tore ti este fie instan a
care a judecat în prim  instan  cauza în care s-a pronun at condamnarea pentru
care se cere reabilitarea, fie instan a corespunz toare în a c rei circumscrip ie
domiciliaz  condamnatul sau în care a avut ultimul domiciliu, dac  la data
introducerii cererii domiciliaz  în str in tate.
    ART. 530
    Cererea de reabilitare
    (1) Cererea de reabilitare judec toreasc  se formuleaz  de c tre condamnat,
iar dup  moartea acestuia, de so  sau de rudele apropiate. So ul sau rudele
apropiate pot continua procedura de reabilitare pornit  anterior decesului.
    (2) Reabilitarea judec toreasc  se dispune în cazurile i condi iile prev zute la
art. 166 i 168 din Codul penal.
    (3) În cerere trebuie s  se men ioneze:
    a) adresa condamnatului, iar când cererea este f cut  de alt  persoan , adresa
acesteia;
    b) condamnarea pentru care se cere reabilitarea i fapta pentru care a fost
pronun at  acea condamnare;
    c) localit ile unde condamnatul a locuit i locurile de munc  din tot intervalul
de timp de la executarea pedepsei i pân  la introducerea cererii, iar în cazul
când executarea pedepsei a fost prescris , de la data r mânerii definitive a
hot rârii i pân  la introducerea cererii;
    d) temeiurile cererii;
    e) indica ii utile pentru identificarea dosarului i orice alte date pentru
solu ionarea cererii.
    (4) La cerere se anexeaz  actele din care reiese c  sunt îndeplinite condi iile
reabilit rii.
    ART. 531
    M surile premerg toare
    Dup  fixarea termenului de solu ionare a cererii de reabilitare se dispune
citarea persoanei care a solicitat reabilitarea i a persoanelor a c ror ascultare
instan a o consider  necesar , se iau m suri pentru aducerea dosarului în care s-a



pronun at condamnarea i se solicit  copia fi ei cazierului judiciar al
condamnatului.
    ART. 532
    Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condi iilor de form i fond
    (1) Cererea de reabilitare se respinge pentru neîndeplinirea condi iilor de
form i fond în urm toarele cazuri:
    a) a fost introdus  înainte de termenul legal;
    b) lipse te men iunea prev zut  la art. 530 alin. (3) lit. a) i peti ionarul nu s-a
prezentat la termenul de înf are;
    c) lipse te vreuna dintre men iunile prev zute la art. 530 alin. (3) lit. b) - e) i
peti ionarul nu a completat cererea la termenul de înf are i nici la termenul
ce i s-a acordat în vederea complet rii.
    (2) În cazul prev zut la alin. (1) lit. a), cererea poate fi repetat  dup
împlinirea termenului legal, iar în cazurile prev zute la alin. (1) lit. b) i c),
oricând.
    (3) În cazul prescrip iei execut rii pedepsei, nu poate depune cerere de
reabilitare persoana prev zut  la art. 530 alin. (1), dac  lipsa execut rii este
imputabil  persoanei condamnate.
    ART. 533
    Solu ionarea cererii
    (1) La termenul fixat, în edin  nepublic , instan a ascult  persoanele citate
prezente, concluziile procurorului i ale peti ionarului i verific  dac  sunt
îndeplinite condi iile cerute de lege pentru admiterea reabilit rii.
    (2) Dac  înainte de solu ionarea cererii de reabilitare fa  de condamnat a fost
pus  în mi care ac iunea penal  pentru alt  infrac iune, examinarea cererii se
suspend  pân  la solu ionarea definitiv  a acelei cauze.
    ART. 534
    Situa iile privind desp gubirile civile
    (1) Când condamnatul sau persoana care a f cut cererea de reabilitare
dovede te c  nu i-a fost cu putin  s  achite desp gubirile civile i cheltuielile
judiciare, instan a, apreciind împrejur rile, poate dispune reabilitarea sau poate

 acorde un termen pentru achitarea în întregime sau în parte a sumei datorate.
    (2) Termenul prev zut la alin. (1) nu poate dep i 6 luni.
    (3) În caz de obliga ie solidar , instan a fixeaz  suma ce trebuie achitat , în
vederea reabilit rii, de condamnat sau de urma ii s i.
    (4) Drepturile acordate p ii civile prin hot rârea de condamnare nu se
modific  prin hot rârea dat  asupra reabilit rii.
    ART. 535
    Contesta ia
    Sentin a prin care instan a rezolv  cererea de reabilitare este supus
contesta iei în termen de 10 zile de la comunicare, care se solu ioneaz  de
instan a ierarhic superioar . Judecarea contesta iei la hot rârea primei instan e se



face în edin  nepublic , cu citarea petentului. Participarea procurorului este
obligatorie. Decizia instan ei prin care se solu ioneaz  contesta ia este definitiv .
    ART. 536
    Anularea reabilit rii
    (1) În cazul prev zut la art. 171 din Codul penal, instan a prev zut  la art. 529
dispune anularea reabilit rii, din oficiu sau la cererea procurorului.
    (2) Dispozi iile art. 533 se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 537
    Men iunile despre reabilitare
    Dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de reabilitare sau de anulare a acesteia,
instan a dispune s  se fac  men iune despre aceasta pe hot rârea prin care s-a
pronun at condamnarea.

    CAPITOLUL VI
    Procedura repar rii pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare
judiciar  sau în caz de privare nelegal  de libertate ori în alte cazuri

    ART. 538
    Dreptul la repararea pagubei în caz de eroare judiciar
    (1) Persoana care a fost condamnat  definitiv, indiferent dac  pedeapsa
aplicat  sau m sura educativ  privativ  de libertate a fost sau nu pus  în
executare, are dreptul la repararea de c tre stat a pagubei suferite în cazul în
care, în urma rejudec rii cauzei, dup  anularea sau desfiin area hot rârii de
condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovede te c  s-a
produs o eroare judiciar , s-a pronun at o hot râre definitiv  de achitare.
    (2) Dispozi iile alin. (1) se aplic i în cazul redeschiderii procesului penal cu
privire la condamnatul judecat în lips , dac  dup  rejudecare s-a pronun at o
hot râre definitiv  de achitare.
    (3) Persoana prev zut  la alin. (1) i persoana prev zut  la alin. (2) nu vor fi
îndrept ite s  cear  repararea de c tre stat a pagubei suferite dac , prin
declara ii mincinoase ori în orice alt fel, au determinat condamnarea, în afara
cazurilor în care au fost obligate s  procedeze astfel.
    (4) Nu este îndrept it  la repararea pagubei nici persoana condamnat  c reia
îi este imputabil  în tot sau în parte nedescoperirea în timp util a faptului
necunoscut sau recent descoperit.
    ART. 539
    Dreptul la repararea pagubei în cazul priv rii nelegale de libertate
    (1) Are dreptul la repararea pagubei i persoana care, în cursul procesului
penal, a fost privat  nelegal de libertate.
    (2) Privarea nelegal  de libertate trebuie s  fie stabilit , dup  caz, prin
ordonan  a procurorului, prin încheierea definitiv  a judec torului de drepturi i
libert i sau a judec torului de camer  preliminar , precum i prin încheierea



definitiv  sau hot rârea definitiv  a instan ei de judecat  învestit  cu judecarea
cauzei.
    ART. 540
    Felul i întinderea repara iei
    (1) La stabilirea întinderii repara iei se ine seama de durata priv rii nelegale
de libertate, precum i de consecin ele produse asupra persoanei, asupra familiei
celui privat de libertate ori asupra celui aflat în situa ia prev zut  la art. 538.
    (2) Repara ia const  în plata unei sume de bani sau în constituirea unei rente
viagere ori în obliga ia ca, pe cheltuiala statului, cel re inut sau arestat nelegal s
fie încredin at unui institut de asisten  social i medical .
    (3) La alegerea felului repara iei i la întinderea acesteia se va ine seama de
situa ia celui îndrept it la repararea pagubei i de natura daunei produse.
    (4) Persoanelor îndrept ite la repararea pagubei, care înainte de privarea de
libertate ori de încarcerare ca urmare a punerii în executare a unei pedepse ori

suri educative privative de libertate erau încadrate în munc , li se calculeaz ,
la vechimea în munc  stabilit  potrivit legii, i timpul cât au fost private de
libertate.
    (5) Repara ia este în toate cazurile suportat  de stat, prin Ministerul Finan elor
Publice.
    ART. 541
    Ac iunea pentru repararea pagubei
    (1) Ac iunea pentru repararea pagubei poate fi pornit  de persoana
îndrept it , potrivit art. 538 i 539, iar dup  moartea acesteia poate fi continuat
sau pornit  de c tre persoanele care se aflau în între inerea sa la data decesului.
    (2) Ac iunea poate fi introdus  în termen de 6 luni de la data r mânerii
definitive a hot rârii instan ei de judecat , precum i a ordonan ei sau
încheierilor organelor judiciare, prin care s-a constatat eroarea judiciar ,
respectiv privarea nelegal  de libertate.
    (3) Pentru ob inerea repar rii pagubei, persoana îndrept it  se poate adresa
tribunalului în a c rei circumscrip ie domiciliaz , chemând în judecat  civil
statul, care este citat prin Ministerul Finan elor Publice.
    (4) Ac iunea este scutit  de taxa judiciar  de timbru.
    ART. 542
    Ac iunea în regres
    (1) În cazul în care repararea pagubei a fost acordat  potrivit art. 541, precum
i în situa ia în care statul român a fost condamnat de c tre o instan

interna ional  pentru vreunul dintre cazurile prev zute la art. 538 i 539,
ac iunea în regres pentru recuperarea sumei achitate poate fi îndreptat
împotriva persoanei care, cu rea-credin  sau din culp  grav , a provocat situa ia
generatoare de daune sau împotriva institu iei la care aceasta este asigurat
pentru desp gubiri în caz de prejudicii provocate în exerci iul profesiunii.
    (2) Statul trebuie s  dovedeasc  în cadrul ac iunii în regres, prin ordonan a
procurorului sau hot râre penal  definitiv , c  cel asigurat în condi iile alin. (1)



a produs cu rea-credin  sau din culp  grav  profesional  eroarea judiciar  sau
privarea nelegal  de libertate cauzatoare de prejudicii.

    CAPITOLUL VII
    Procedura în caz de dispari ie a dosarelor judiciare i a înscrisurilor judiciare

    ART. 543
    Constatarea dispari iei dosarului sau înscrisului
    (1) În cazul dispari iei unui dosar judiciar sau a unui înscris care apar ine unui
astfel de dosar, organul de urm rire penal  sau pre edintele instan ei la care se

sea dosarul ori înscrisul întocme te un proces-verbal prin care constat
dispari ia i arat  m surile care s-au luat pentru g sirea lui.
    (2) În baza procesului-verbal, se procedeaz  potrivit dispozi iilor prev zute în
prezentul capitol.
    ART. 544
    Obiectul procedurii speciale
    (1) Când dosarul sau înscrisul disp rut este reclamat de un interes justificat i
nu poate fi ref cut potrivit procedurii obi nuite, procurorul prin ordonan  ori
instan a de judecat  prin încheiere dispune, dup  caz, înlocuirea sau
reconstituirea dosarului sau înscrisului cu privire la care s-a constatat dispari ia.
    (2) Instan a se pronun  prin încheiere, f  citarea p ilor, în afar  de cazul
când instan a consider  necesar  chemarea acestora.
    (3) Încheierea nu este supus  niciunei c i de atac.
    ART. 545
    Competen a în cazul înlocuirii sau reconstituirii
    (1) Înlocuirea sau reconstituirea se efectueaz  de organul de urm rire penal
ori de instan a de judecat  înaintea c reia cauza se g se te pendinte, iar în
cauzele definitiv solu ionate, de instan a la care dosarul se g se te în conservare.
    (2) Când constatarea dispari iei s-a f cut de un organ de urm rire penal  sau
de o instan  de judecat , altele decât cele ar tate la alin. (1), organul de
urm rire penal  ori instan a de judecat  care a constatat dispari ia trimite
organului de urm rire penal  sau instan ei de judecat  competente toate
materialele necesare efectu rii înlocuirii ori reconstituirii înscrisului disp rut.
    (3) În cazul dispari iei unui dosar judiciar în cursul procedurii de camer
preliminar , înlocuirea sau reconstituirea se efectueaz  de instan a în cadrul

reia func ioneaz  camera preliminar .
    ART. 546
    Înlocuirea înscrisului
    (1) Înlocuirea înscrisului disp rut are loc atunci când exist  copii oficiale de
pe acel înscris. Organul de urm rire penal  sau instan a de judecat  ia m suri
pentru ob inerea copiei.
    (2) Copia ob inut ine locul înscrisului original pân  la g sirea acestuia.



    (3) Persoanei sau autorit ii care a predat copia oficial  i se elibereaz  o copie
certificat  de pe aceasta.
    ART. 547
    Reconstituirea înscrisului sau dosarului
    (1) Când nu exist  o copie oficial  de pe înscrisul disp rut, se procedeaz  la
reconstituirea acestuia.
    (2) Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea înscrisurilor pe care le
con inea.
    (3) În vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de prob  prev zute
de lege.
    (4) Rezultatul reconstituirii se constat , dup  caz, prin ordonan a procurorului
sau prin hot rârea instan ei dat  cu citarea p ilor, dup  ascultarea acestora i a
procurorului.
    (5) Neprezentarea p ilor legal citate nu împiedic  judecarea cauzei.
    (6) Hot rârea de reconstituire este supus  apelului.
    (7) Împotriva ordonan ei procurorului privind rezultatul reconstituirii orice
persoan  care justific  un interes legitim poate face plângere, dispozi iile art.
336 - 339 aplicându-se în mod corespunz tor.

    CAPITOLUL VIII
    Procedura privind cooperarea judiciar  interna ional i punerea în aplicare a
tratatelor interna ionale în materie penal

    SEC IUNEA 1
    Dispozi ii generale

    ART. 548
    Dispozi ii privind asisten a judiciar  interna ional
    (1) Cooperarea judiciar  interna ional  va fi solicitat  sau acordat  în
conformitate cu dispozi iile tratatelor interna ionale interesând cooperarea
judiciar  interna ional  în materie penal  la care România este parte, precum i
cu dispozi iile cuprinse în legea special i în prezentul capitol, dac  în tratatele
interna ionale nu se prevede altfel.
    (2) Actele membrilor str ini deta i ai unei echipe comune de anchet
efectuate în baza i conform acordului încheiat i dispozi iilor conduc torului
echipei au o valoare similar  actelor efectuate de c tre organele de urm rire
penal  române.

    SEC IUNEA a 2-a
    Recunoa terea unor acte judiciare str ine

    ART. 549
    Executarea dispozi iilor civile dintr-o hot râre judec toreasc  penal  str in



    Executarea dispozi iilor civile dintr-o hot râre judec toreasc  penal  str in
se face potrivit regulilor prev zute pentru executarea hot rârilor civile str ine.

    TITLUL V
    Executarea hot rârilor penale

    CAPITOLUL I
    Dispozi ii generale

    ART. 550
    Hot rârile executorii
    (1) Hot rârile instan elor penale devin executorii la data când au r mas
definitive.
    (2) Hot rârile nedefinitive sunt executorii atunci când legea dispune aceasta.
    ART. 551
    R mânerea definitiv  a hot rârii primei instan e
    Hot rârile primei instan e r mân definitive:
    1. la data pronun rii, când hot rârea nu este supus  contesta iei sau apelului;
    2. la data expir rii termenului de apel sau de introducere a contesta iei:
    a) când nu s-a declarat apel sau contesta ie în termen;
    b) când apelul sau, dup  caz, contesta ia declarat  a fost retras  în untrul
termenului;
    3. la data retragerii apelului sau, dup  caz, a contesta iei, dac  aceasta s-a
produs dup  expirarea termenului de apel sau de introducere a contesta iei;
    4. la data pronun rii hot rârii prin care s-a respins apelul sau, dup  caz,
contesta ia.
    ART. 552
    R mânerea definitiv  a hot rârii instan ei de apel i a hot rârii pronun ate în
calea de atac a contesta iei
    (1) Hot rârea instan ei de apel r mâne definitiv  la data pronun rii acesteia,
atunci când apelul a fost admis i procesul a luat sfâr it în fa a instan ei de apel.
    (2) Hot rârea pronun at  în calea de atac a contesta iei r mâne definitiv  la
data pronun rii acesteia, atunci când contesta ia a fost admis i procesul a luat
sfâr it în fa a instan ei care o judec .
    ART. 553
    Instan a de executare
    (1) Hot rârea instan ei penale, r mas  definitiv  la prima instan  de judecat
sau la instan a ierarhic superioar  ori la instan a de apel, se pune în executare de

tre prima instan  de judecat .
    (2) Hot rârile pronun ate în prim  instan  de c tre Înalta Curte de Casa ie i
Justi ie se pun în executare, dup  caz, de Tribunalul Bucure ti sau de tribunalul
militar.



    (3) Când hot rârea r mâne definitiv  în fa a instan ei de apel sau în fa a
instan ei ierarhic superioare, aceasta trimite instan ei de executare un extras din
acea hot râre, cu datele necesare punerii în executare, în ziua pronun rii
hot rârii de c tre instan a de apel sau, dup  caz, de c tre instan a ierarhic
superioar .
    (4) Dispozi iile alin. (1) - (3) sunt aplicabile i în cazul hot rârilor
nedefinitive, dar executorii, cu excep ia celor privind m surile de siguran ,

surile asigur torii i m surile preventive, care se pun în executare, dup  caz,
de judec torul de drepturi i libert i, judec torul de camer  preliminar  sau de
instan a care le-a dispus.
    (5) Când hot rârea instan ei de apel a fost modificat  prin hot rârea Înaltei
Cur i de Casa ie i Justi ie, pronun at  în recurs în casa ie, Înalta Curte de
Casa ie i Justi ie procedeaz  potrivit alin. (3).
    ART. 554
    Judec torul delegat cu executarea
    (1) Instan a de executare deleag  unul sau mai mul i dintre judec torii s i
pentru efectuarea punerii în executare.
    (2) Dac  la punerea în executare a hot rârii sau în cursul execut rii se ive te
vreo nel murire sau împiedicare la executare, judec torul delegat cu executarea
poate sesiza instan a de executare, care va proceda potrivit dispozi iilor art. 595
i 596.

    CAPITOLUL II
    Punerea în executare a hot rârilor

    SEC IUNEA 1
    Punerea în executare a pedepselor principale

    ART. 555
    Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a deten iunii pe via i a
pedepsei accesorii
    (1) Pedeapsa închisorii i pedeapsa deten iunii pe via  se pun în executare
prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de executare se emite de
judec torul delegat cu executarea în ziua r mânerii definitive a hot rârii la
instan a de fond sau, dup  caz, în ziua primirii extrasului prev zut la art. 553
alin. (3), se întocme te în 3 exemplare i cuprinde: denumirea instan ei de
executare, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului, num rul i
data hot rârii care se execut i denumirea instan ei care a pronun at-o, pedeapsa
pronun at i textul de lege aplicat, pedeapsa accesorie aplicat , timpul re inerii
i arest rii preventive ori al arestului la domiciliu sau al intern rii medicale, care

s-a dedus din durata pedepsei, men iunea dac  cel condamnat este recidivist,
precum i, dup  caz, men iunea prev zut  la art. 404 alin. (7), ordinul de arestare



i de de inere, semn tura judec torului delegat, precum i tampila instan ei de
executare.
    (2) În cazul în care cel condamnat se afl  în stare de libertate, odat  cu
emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau a pedepsei
deten iunii pe via , judec torul delegat cu executarea emite i un ordin prin care
interzice condamnatului s  p seasc ara. Ordinul se întocme te în 3
exemplare i cuprinde: denumirea instan ei de executare, data emiterii, datele
privitoare la persoana condamnatului, pedeapsa pronun at  împotriva acestuia,
num rul i data hot rârii de condamnare, denumirea instan ei care a pronun at-o,
num rul mandatului de executare a pedepsei emis pe numele condamnatului,
dispozi ia de interzicere a p sirii rii, semn tura judec torului delegat,
precum i tampila instan ei de executare.
    ART. 556
    Trimiterea spre executare a mandatului
    (1) Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului de executare se trimit dou
exemplare organului de poli ie, când condamnatul este liber, sau, dup  caz,
comandantului locului de de inere, când condamnatul este arestat.
    (2) Pentru aducerea la îndeplinire a ordinului de interzicere a p sirii rii se
trimite de îndat  câte un exemplar organului competent s  elibereze pa aportul
i Inspectoratului General al Poli iei de Frontier .

    (3) În cazul în care cel condamnat se afl  în stare de libertate, organele de
executare prev zute la alin. (1) i (2) au obliga ia de a lua m surile prev zute de
lege în vederea punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei i a
ordinului de interzicere a p sirii rii, în ziua primirii acestora.
    ART. 557
    Executarea mandatului de executare a pedepsei i a ordinului de interzicere a

sirii rii
    (1) Pe baza mandatului de executare, organul de poli ie procedeaz  la
arestarea condamnatului. Celui arestat i se înmâneaz  un exemplar al mandatului
i este dus la locul de de inere cel mai apropiat, unde organul de poli ie pred

cel lalt exemplar al mandatului de executare.
    (2) În vederea punerii în executare a mandatului emis în executarea unei
hot râri definitive de condamnare, organul de poli ie poate p trunde în
domiciliul sau re edin a unei persoane f  învoirea acesteia, precum i în sediul
unei persoane juridice f  învoirea reprezentantului legal al acesteia.
    (3) Dispozi iile art. 229 privind luarea m surilor de ocrotire sunt aplicabile în
mod corespunz tor, obliga ia de încuno tin are revenind organului de poli ie.
    (4) Dac  persoana împotriva c reia s-a emis mandatul nu este g sit , organul
de poli ie constat  aceasta printr-un proces-verbal i ia m suri pentru darea în
urm rire, precum i pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei.
Un exemplar de pe procesul-verbal împreun  cu un exemplar al mandatului de
executare se trimit instan ei care a emis mandatul.



    (5) Dac  persoana condamnat  refuz  s  se supun  mandatului sau încearc  s
fug , va fi constrâns  la aceasta.
    (6) Când condamnatul se afl  în stare de de inere, un exemplar al mandatului
de executare i se înmâneaz  de c tre comandantul locului de de inere.
    (7) Comandantul locului de de inere consemneaz  într-un proces-verbal data
de la care condamnatul a început executarea pedepsei.
    (8) O copie de pe procesul-verbal se trimite de îndat  instan ei de executare.
    (9) Pe baza ordinului de interzicere a p sirii rii, organele în drept refuz
celui condamnat eliberarea pa aportului sau, dup  caz, procedeaz  la ridicarea
acestuia i iau m suri pentru darea condamnatului în consemn la punctele de
trecere a frontierei.
    ART. 558
    Încuno tin area despre arestare în vederea execut rii mandatului
    (1) Imediat dup  arestarea în vederea execut rii mandatului, condamnatul are
dreptul de a încuno tin a personal sau de a solicita administra iei locului de
de inere s  încuno tin eze un membru al familiei sale ori o alt  persoan
desemnat  de acesta despre arestare i despre locul unde este de inut.
    (2) Dac  persoana condamnat  nu este cet ean român, aceasta are i dreptul
de a încuno tin a sau de a solicita încuno tin area misiunii diplomatice ori
oficiului consular al statului al c rui cet ean este sau, dup  caz, a unei
organiza ii interna ionale umanitare, dac  nu dore te s  beneficieze de asisten a
autorit ilor din ara sa de origine, ori a reprezentan ei organiza iei interna ionale
competente, dac  este refugiat sau, din orice alt motiv, se afl  sub protec ia unei
astfel de organiza ii.
    ART. 559
    Punerea în executare a amenzii penale
    (1) Persoana condamnat  la pedeapsa amenzii este obligat  s  depun  recipisa
de plat  integral  a amenzii la instan a de executare, în termen de 3 luni de la

mânerea definitiv  a hot rârii.
    (2) Când cel condamnat se afl  în imposibilitate de a achita integral amenda
în termenul prev zut la alin. (1), instan a de executare, la cererea condamnatului,
poate dispune e alonarea pl ii amenzii pe o perioad  de cel mult 2 ani, în rate
lunare.
    (3) În caz de neîndeplinire a obliga iei în termenul ar tat la alin. (1), instan a
de executare comunic  un extras de pe acea parte din dispozitiv care prive te
aplicarea amenzii organelor competente, în vederea execut rii amenzii potrivit
dispozi iilor legale privind executarea silit  a crean elor fiscale i cu procedura
prev zut  de aceste dispozi ii.
    ART. 560
    Înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul
comunit ii



    (1) Instan a competent  s  dispun  înlocuirea obliga iei de plat  a amenzii
neexecutate cu obliga ia de a presta o munc  neremunerat  în folosul
comunit ii, potrivit art. 64 alin. (1) din Codul penal, este instan a de executare.
    (2) Sesizarea instan ei se face din oficiu sau de c tre organul care, potrivit
legii, execut  amenda ori de c tre persoana condamnat .
    (3) Obliga ia de a presta o munc  neremunerat  în folosul comunit ii se pune
în executare prin trimiterea unei copii de pe hot râre serviciului de proba iune.
    ART. 561
    Înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunit ii cu închisoarea
    (1) Instan a competent  s  dispun , potrivit art. 64 alin. (5) lit. a) din Codul
penal, înlocuirea muncii în folosul comunit ii cu închisoarea este instan a de
executare, iar în cazul prev zut la art. 64 alin. (5) lit. b) din Codul penal, instan a
care judec  în prim  instan  infrac iunea s vâr it  înainte de executarea
integral  a muncii în folosul comunit ii.
    (2) Sesizarea instan ei se face din oficiu sau de c tre organul care, potrivit
legii, execut  amenda ori la sesizarea serviciului de proba iune.
    (3) Punerea în executare a hot rârii se face potrivit art. 555 - 557.

    SEC IUNEA a 2-a
    Punerea în executare a pedepselor complementare

    ART. 562
    Interzicerea exerci iului unor drepturi
    Pedeapsa interzicerii exerci iului unor drepturi se pune în executare prin
trimiterea de c tre instan a de executare a unei copii de pe dispozitivul hot rârii
consiliului local în a c rui circumscrip ie î i are domiciliul condamnatul, precum
i organului care supravegheaz  exercitarea acestor drepturi.

    ART. 563
    Interzicerea str inului de a se afla pe teritoriul României
    (1) Când prin hot rârea de condamnare la pedeapsa închisorii s-a aplicat
pedeapsa complementar  a interzicerii dreptului str inului de a se afla pe
teritoriul României, se face men iune în mandatul de executare a pedepsei
închisorii ca la data liber rii condamnatul s  fie predat organului de poli ie, care
va proceda la îndep rtarea sa de pe teritoriul României.
    (2) Dac  pedeapsa complementar  nu înso te pedeapsa închisorii,
comunicarea se face organului de poli ie, imediat ce hot rârea a r mas
definitiv .
    (3) În vederea punerii în executare a pedepsei interzicerii str inului de a se
afla pe teritoriul României, organul de poli ie poate p trunde în domiciliul sau
re edin a unei persoane f  învoirea acesteia, precum i în sediul unei persoane
juridice f  învoirea reprezentantului legal al acesteia.
    (4) Dac  persoana fa  de care s-a luat pedeapsa complementar  a interzicerii
de a se afla pe teritoriul României nu este g sit , organul de poli ie constat



aceasta printr-un proces-verbal i ia m suri pentru darea în urm rire, precum i
pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei. Un exemplar al
procesului-verbal se trimite instan ei de executare.
    ART. 564
    Degradarea militar
    Pedeapsa degrad rii militare se pune în executare prin trimiterea de c tre
instan a de executare a unei copii de pe hot râre comandantului unit ii militare
din care a f cut parte persoana condamnat .
    ART. 565
    Publicarea hot rârii de condamnare
    Pedeapsa public rii hot rârii de condamnare se pune în executare prin
trimiterea extrasului, în forma stabilit  de instan , unui cotidian local ce apare
în circumscrip ia instan ei care a pronun at hot rârea de condamnare sau unui
cotidian na ional, în vederea public rii, pe cheltuiala persoanei condamnate.

    SEC IUNEA a 3-a
    Punerea în executare a m surilor de siguran

    ART. 566
    Obligarea la tratament medical
    (1) M sura de siguran  a oblig rii la tratament medical luat  printr-o hot râre
definitiv  se pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv i a
copiei de pe raportul de expertiz  medico-legal  autorit ii de s tate public
din jude ul pe teritoriul c ruia locuie te persoana fa  de care s-a luat aceast

sur . Autoritatea de s tate public  va comunica de îndat  persoanei fa  de
care s-a luat m sura oblig rii la tratament medical unitatea sanitar  la care
urmeaz  s  efectueze tratamentul.
    (2) Instan a de executare comunic  persoanei fa  de care s-a luat m sura
oblig rii la tratament medical c  este obligat  s  se prezinte de îndat  la unitatea
sanitar  la care urmeaz  s  i se efectueze tratamentul, atr gându-i-se aten ia c
în caz de nerespectare a m surii luate se va dispune internarea medical .
    (3) În cazul în care obligarea la tratament medical înso te pedeapsa
închisorii ori a deten iunii pe via  sau prive te o persoan  aflat  în stare de
de inere, comunicarea prev zut  la alin. (1) se face administra iei locului de
de inere.
    ART. 567
    Obliga iile în leg tur  cu tratamentul medical
    (1) Unitatea sanitar  la care f ptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea
tratamentului medical este obligat  s  comunice instan ei:
    a) dac  persoana obligat  la tratament s-a prezentat pentru a urma tratamentul;
    b) dac  persoana obligat  la tratament se sustrage de la efectuarea
tratamentului dup  prezentare;



    c) dac , din cauza înr ut irii st rii de s tate a persoanei fa  de care s-a luat
sura oblig rii la tratament medical, este necesar  internarea medical ;

    d) dac , datorit  amelior rii st rii de s tate a persoanei fa  de care s-a luat
sura de siguran  a oblig rii la tratament medical, efectuarea tratamentului

medical nu se mai impune.
    (2) În cazul când unitatea sanitar  nu se afl  în circumscrip ia instan ei care a
dispus executarea, comunicarea prev zut  la alin. (1) lit. b) - d) se face
judec toriei în a c rei circumscrip ie se afl  unitatea sanitar .
    (3) Dispozi iile alin. (1) lit. b) - d) i ale alin. (2) se aplic  în mod
corespunz tor i în cazul prev zut la art. 566 alin. (3).
    ART. 568
    Înlocuirea sau încetarea oblig rii la tratament medical
    (1) Primind comunicarea, instan a de executare sau instan a prev zut  la art.
567 alin. (2) dispune internarea medical , în situa iile prev zute la art. 567 alin.
(1) lit. a) i b), iar în situa iile prev zute la art. 567 alin. (1) lit. c) i d) efectuarea
unei expertize medico-legale cu privire la starea de s tate a persoanei fa  de
care este luat  m sura de siguran .
    (2) În cazurile prev zute la art. 567 alin. (1) lit. c) i d), persoana obligat  la
tratament medical are dreptul de a cere s  fie examinat i de un medic de
specialitate desemnat de aceasta, ale c rui concluzii sunt înaintate instan ei
prev zute la alin. (1).
    (3) Dac  persoana obligat  la tratament medical refuz  s  se prezinte la
examinare în vederea efectu rii expertizei, se vor aplica dispozi iile art. 184 alin.
(4).
    (4) Dup  primirea raportului de expertiz  medico-legal i a concluziilor
medicului de specialitate prev zut la alin. (2), instan a, în edin  public ,
ascult  concluziile procurorului, ale persoanei fa  de care este luat  m sura de
siguran i ale avocatului acesteia, precum i ale expertului i medicului
desemnat de aceasta, atunci când consider  necesar, i dispune fie încetarea

surii oblig rii la tratament medical, fie internarea medical .
    (5) Dac  persoana fa  de care s-a luat m sura de siguran  nu are avocat, i se
asigur  un avocat din oficiu.
    (6) O copie de pe hot rârea definitiv  a instan ei prev zute la art. 567 alin. (2)
se comunic  instan ei de executare.
    ART. 569
    Internarea medical
    (1) M sura de siguran  a intern rii medicale luat  printr-o hot râre definitiv
se pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv i a unei copii de
pe raportul de expertiz  medico-legal  autorit ii de s tate public  din jude ul
pe teritoriul c ruia locuie te persoana fa  de care s-a luat aceast  m sur .
    (2) Judec torul delegat cu executarea care func ioneaz  la instan a de
executare comunic  judec toriei în a c rei circumscrip ie se afl  unitatea



sanitar  la care s-a f cut internarea data la care aceasta s-a efectuat, în vederea
lu rii în supraveghere.
    (3) Dup  primirea comunic rii, judec torul delegat cu executarea de la
judec toria în a c rei circumscrip ie se afl  unitatea sanitar  verific  periodic,
dar nu mai târziu de 12 luni, dac  internarea medical  mai este necesar . În acest
scop, judec torul delegat cu executarea dispune efectuarea unei expertize
medico-legale cu privire la starea de s tate a persoanei fa  de care s-a luat

sura intern rii medicale i, dup  primirea acesteia, sesizeaz  judec toria în a
rei circumscrip ie se afl  unitatea sanitar  pentru a dispune asupra men inerii,

înlocuirii sau încet rii m surii.
    ART. 570
    Obliga iile în leg tur  cu internarea medical
    (1) Autoritatea de s tate public  este obligat  s  asigure internarea,
încuno tin ând despre aceasta instan a de executare.
    (2) În cazul în care persoana fa  de care s-a luat m sura intern rii medicale
refuz  s  se supun  intern rii, executarea acestei m suri se va face cu sprijinul
organelor de poli ie. În vederea execut rii m surii intern rii medicale, organul
de poli ie poate p trunde în domiciliul sau re edin a unei persoane f  învoirea
acesteia, precum i în sediul unei persoane juridice f  învoirea
reprezentantului legal al acesteia.
    (3) Dac  persoana fa  de care s-a luat m sura intern rii medicale nu este

sit , autoritatea de s tate public  sesizeaz  organele de poli ie pentru darea
în urm rire, precum i pentru darea în consemn la punctele de trecere a
frontierei. Un exemplar al sesiz rii adresate organelor de poli ie se trimite
instan ei de executare.
    (4) Unitatea sanitar  la care s-a f cut internarea are obliga ia, în cazul în care
consider  c  internarea nu mai este necesar , s  încuno tin eze judec toria în a

rei circumscrip ie se g se te unitatea sanitar .
    ART. 571
    Men inerea, înlocuirea sau încetarea m surii intern rii medicale
    (1) Judec toria, dup  primirea încuno tin rii prev zute la art. 570 alin. (4),
dispune efectuarea unei expertize medico-legale.
    (2) Instan a se pronun  asupra sesiz rii prev zute la art. 569 alin. (3) sau a
încuno tin rii prev zute la art. 570 alin. (4), dup  ascultarea concluziilor
procurorului, ale persoanei fa  de care este luat  m sura intern rii, atunci când
aducerea acesteia în fa a instan ei este posibil , ale avocatului s u, precum i ale
expertului care a întocmit expertiza medico-legal , atunci când consider
necesar, i dispune, dup  caz, men inerea intern rii medicale, încetarea acesteia
sau înlocuirea cu m sura oblig rii la tratament medical.
    (3) Încetarea sau înlocuirea m surii intern rii poate fi cerut i de persoana
internat  sau de procuror. În acest caz, judec toria dispune efectuarea expertizei
medico-legale. Dispozi iile art. 568 alin. (4) se aplic  în mod corespunz tor.
    (4) Dac  persoana internat  nu are avocat, i se asigur  un avocat din oficiu.



    (5) O copie de pe hot rârea definitiv  prin care s-a dispus men inerea,
înlocuirea sau încetarea intern rii medicale se comunic  instan ei de executare.
    ART. 572
    M surile de siguran  provizorii
    (1) În cazul în care m sura oblig rii la tratament medical sau a intern rii
medicale a fost luat  în mod provizoriu în cursul urm ririi penale sau al
judec ii, punerea în executare se face de c tre judec torul de drepturi i libert i
sau de instan a de judecat  care a luat aceast  m sur .
    (2) Dispozi iile prev zute la art. 566 - 571 se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 573
    Interzicerea exercit rii dreptului de a ocupa o func ie sau de a exercita o
profesie ori o alt  activitate
    (1) M sura de siguran  a interzicerii unei func ii, profesii sau activit i se
pune în executare prin comunicarea unei copii de pe dispozitiv organului în
drept s  aduc  la îndeplinire aceste m suri i s  supravegheze respectarea lor.
    (2) Acest organ are îndatorirea s  asigure executarea m surii luate i s
sesizeze organul de urm rire penal  în caz de sustragere de la executarea m surii
de siguran .
    (3) Persoana cu privire la care s-a luat m sura prev zut  la art. 111 alin. (1)
din Codul penal poate cere instan ei de executare revocarea m surii, în condi iile
art. 111 alin. (2) din Codul penal.
    (4) Solu ionarea cererii se face cu citarea persoanei fa  de care este luat

sura, dup  ascultarea concluziilor avocatului acesteia i ale procurorului.
    ART. 574
    Executarea confisc rii speciale
    M sura de siguran  a confisc rii speciale luat  prin hot rârea instan ei de
judecat  se execut  dup  cum urmeaz :
    a) dac  lucrurile confiscate se afl  în p strarea organelor de poli ie sau a altor
institu ii, instan a de executare trimite o copie de pe dispozitivul hot rârii
organului la care se afl . Dup  primirea copiei de pe dispozitiv, lucrurile
confiscate se predau organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit
dispozi iilor legii;
    b) atunci când confiscarea prive te sume de bani ce nu au fost consemnate la
unit i bancare, instan a de executare trimite o copie de pe dispozitivul hot rârii
organelor fiscale, în vederea execut rii confisc rii potrivit dispozi iilor privind
crean ele bugetare;
    c) când s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate, aceasta se face în prezen a
judec torului delegat cu executarea, întocmindu-se proces-verbal care se depune
la dosarul cauzei.

    SEC IUNEA a 4-a
    Punerea în executare a altor dispozi ii



    ART. 575
    Avertismentul
    (1) Executarea avertismentului are loc de îndat , în edin a în care s-a
pronun at hot rârea.
    (2) Dac  avertismentul nu poate fi executat îndat  dup  pronun are, punerea
în executare a acestuia se face la r mânerea definitiv  a hot rârii, prin
comunicarea unei copii de pe aceasta persoanei c reia i se aplic .
    ART. 576
    M surile i obliga iile impuse de instan
    (1) Punerea în executare a m surilor i obliga iilor prev zute la art. 85 alin.
(1) i (2) din Codul penal, a dispozi iilor art. 87, 93, 95, art. 101 alin. (1) i (2) i
ale art. 103 din Codul penal se face prin trimiterea unei copii de pe hot râre
serviciului de proba iune competent.
    (2) În cazul obliga iilor prev zute la art. 85 alin. (2) lit. g) - j) i la art. 101
alin. (2) lit. d) - g) din Codul penal, un extras de pe dispozitivul hot rârii se
trimite organului sau autorit ii competente s  verifice respectarea acestora.

    SEC IUNEA a 5-a
    Punerea în executare a amenzii judiciare i a cheltuielilor judiciare avansate
de stat

    ART. 577
    Amenzile judiciare
    (1) Amenda judiciar  se pune în executare de c tre organul judiciar care a
aplicat-o.
    (2) Punerea în executare se face prin trimiterea unui extras de pe acea parte
din dispozitiv care prive te aplicarea amenzii judiciare organului care, potrivit
legii, execut  amenda penal .
    (3) Executarea amenzilor judiciare se face de organul ar tat la alin. (2).
    ART. 578
    Cheltuielile judiciare avansate de stat
    (1) Dispozi ia din hot rârea penal  sau din ordonan a 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 prive te aplicarea
cheltuielilor judiciare organului care, potrivit legii, execut  amenda penal .
    (2) În situa ia în care persoana obligat  la plata cheltuielilor judiciare c tre
stat nu depune recipisa de plat  integral  a acestora la instan a de executare sau
la unitatea de parchet, în termen de 3 luni de la r mânerea definitiv  a hot rârii
sau a ordonan ei procurorului, executarea cheltuielilor judiciare se face de
organul ar tat la alin. (1).

    SEC IUNEA a 6-a
    Punerea în executare a dispozi iilor civile din hot râre



    ART. 579
    Restituirea lucrurilor i valorificarea celor neridicate
    (1) Când prin hot rârea penal  s-a dispus restituirea unor lucruri care se afl
în p strarea sau la dispozi ia instan ei de executare, restituirea se face de c tre
judec torul delegat cu executarea, prin remiterea acelor lucruri persoanelor în
drept. În acest scop, sunt încuno tin ate persoanele c rora urmeaz  s  li se
restituie lucrurile.
    (2) Dac  în termen de 6 luni de la primirea încuno tin rii persoanele chemate
nu se prezint  pentru a le primi, lucrurile trec în proprietatea statului.
Judec torul delegat cu executarea constat  aceasta prin încheiere i dispune
predarea lucrurilor organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit
dispozi iilor legii.
    (3) Dac  restituirea lucrurilor nu s-a putut efectua, deoarece nu se cunosc
persoanele c rora ar trebui s  le fie restituite i nimeni nu le-a reclamat în
termen de 6 luni de la r mânerea definitiv  a hot rârii, sunt aplicabile în mod
corespunz tor dispozi iile alin. (2).
    (4) Când restituirea lucrurilor a fost dispus  de c tre procuror sau de c tre
organul de cercetare penal , acesta procedeaz  potrivit prevederilor alin. (1) -
(3).
    (5) Când prin hot rârea penal  s-a dispus restituirea unor lucruri care se afl
în p strarea organelor de cercetare penal , restituirea se face de c tre acestea,
dup  primirea extrasului de pe hot rârea penal  prin care s-a dispus restituirea
lucrurilor, procedând potrivit alin. (1).
    (6) Dac  în termen de 6 luni de la primirea încuno tin rii persoanele chemate
nu se prezint  pentru a le primi, lucrurile trec în proprietatea statului. Organul de
cercetare constat  aceasta prin proces-verbal i procedeaz  potrivit alin. (2).
Dispozi iile alin. (3) se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 580
    Înscrisurile declarate false
    (1) Dispozi ia hot rârii penale care declar  un înscris ca fiind fals în totul sau
în parte se execut  sau se pune în executare de c tre judec torul delegat cu
executarea.
    (2) Când înscrisul declarat fals a fost anulat în totalitatea lui, se face men iune
despre aceasta pe fiecare pagin , iar în caz de anulare par ial , numai pe paginile
care con in falsul.
    (3) Înscrisul declarat fals r mâne la dosarul cauzei.
    (4) În cazul în care este necesar ca despre înscrisul declarat fals s  se fac
men iune în scriptele unei institu ii publice, i se trimite acesteia o copie de pe
hot râre.
    (5) În situa ia în care, din orice motive, înscrisul falsificat nu se afl , în
original, la dosar, instan a va trimite o copie de pe hot râre institu iilor publice



care de in o copie a acestuia sau care de in înregistrarea unor men iuni cu privire
la acesta.
    (6) Instan a poate dispune, când constat  existen a unui interes legitim,
eliberarea unei copii, cu men iunile ar tate la alin. (2), de pe înscrisul sub
semn tur  privat  falsificat. În acelea i condi ii, instan a poate dispune
restituirea înscrisului oficial par ial falsificat.
    ART. 581
    Desp gubirile civile i cheltuielile judiciare
    Dispozi iile din hot rârea penal  privitoare la desp gubirile civile i la
cheltuielile judiciare cuvenite p ilor se execut  potrivit legii civile.

    CAPITOLUL III
    Alte dispozi ii privind executarea

    SEC IUNEA 1
    Schimb ri în executarea unor hot râri

    ART. 582
    Revocarea sau anularea amân rii aplic rii pedepsei
    (1) Asupra revoc rii sau anul rii amân rii aplic rii pedepsei prev zute la art.
88 ori 89 din Codul penal se pronun , din oficiu sau la sesizarea procurorului,
instan a care judec  ori a judecat în prim  instan  infrac iunea ce ar putea atrage
revocarea sau anularea.
    (2) Dac  pân  la expirarea termenului prev zut la art. 86 alin. (4) lit. c) din
Codul penal persoana cu privire la care s-a dispus amânarea aplic rii pedepsei
nu a respectat obliga iile civile stabilite prin hot rârea de condamnare, serviciul
de proba iune competent sesizeaz  instan a care a pronun at în prim  instan
amânarea, în vederea revoc rii acesteia. Sesizarea poate fi f cut i de procuror
sau de partea interesat , pân  la expirarea termenului de supraveghere.
    ART. 583
    Revocarea sau anularea suspend rii execut rii pedepsei
    (1) Asupra revoc rii sau anul rii suspend rii execut rii pedepsei sub
supraveghere prev zute la art. 96 ori 97 din Codul penal se pronun , din oficiu
sau la sesizarea procurorului, instan a care judec  ori a judecat în prim  instan
infrac iunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.
    (2) Dac  pân  la expirarea termenului prev zut la art. 93 alin. (5) din Codul
penal condamnatul nu a respectat obliga iile civile stabilite prin hot rârea de
condamnare, serviciul de proba iune competent sesizeaz  instan a care a
pronun at în prim  instan  suspendarea, în vederea revoc rii acesteia. Sesizarea
poate fi f cut i de procuror sau de partea interesat , pân  la expirarea
termenului de supraveghere.
    ART. 584
    Înlocuirea pedepsei deten iunii pe via



    (1) Înlocuirea pedepsei deten iunii pe via  cu pedeapsa închisorii se dispune,
la cererea procurorului ori a persoanei condamnate, de c tre instan a de
executare, iar dac  persoana condamnat  se afl  în stare de de inere, de c tre
instan a corespunz toare în a c rei circumscrip ie se afl  locul de de inere.
    (2) Hot rârea de înlocuire, r mas  definitiv , se pune în executare potrivit
dispozi iilor art. 555 - 557.
    ART. 585
    Alte modific ri de pedepse
    (1) Pedeapsa pronun at  poate fi modificat , dac  la punerea în executare a
hot rârii sau în cursul execut rii pedepsei se constat , pe baza unei alte hot râri
definitive, existen a vreuneia dintre urm toarele situa ii:
    a) concursul de infrac iuni;
    b) recidiva;
    c) acte care intr  în con inutul aceleia i infrac iuni.
    (2) Instan a competent  s  dispun  asupra modific rii pedepsei este instan a
de executare a ultimei hot râri sau, în cazul în care persoana condamnat  se afl
în stare de de inere, instan a corespunz toare în a c rei circumscrip ie se afl
locul de de inere.
    (3) Sesizarea instan ei se face din oficiu, la cererea procurorului ori a celui
condamnat.
    (4) La primirea cererii, pre edintele completului de judecat  dispune ata area
la dosar a înscrisurilor i luarea tuturor m surilor necesare solu ion rii cauzei.
    ART. 586
    Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
    (1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în cazul prev zut la
art. 63 din Codul penal, se dispune de instan a de executare.
    (2) Sesizarea instan ei se face din oficiu sau de c tre organul care, potrivit
legii, execut  amenda.
    (3) Condamnatul este citat la judecarea sesiz rii, iar dac  nu are avocat
instan a nume te unul din oficiu.
    (4) Condamnatul privat de libertate va fi adus la judecat .
    (5) Hot rârea de înlocuire, r mas  definitiv , se pune în executare potrivit
dispozi iilor art. 555 - 557. În situa ia în care amenda a înso it pedeapsa
închisorii, se va emite un nou mandat de executare pentru pedeapsa rezultat
potrivit art. 63 alin. (2) din Codul penal.
    (6) Dac  persoana condamnat  achit  amenda pe parcursul solu ion rii cauzei,
sesizarea va fi respins  ca neîntemeiat .
    ART. 587
    Liberarea condi ionat
    (1) Liberarea condi ionat  se dispune, la cererea sau la propunerea f cut
potrivit dispozi iilor legii privind executarea pedepselor, de c tre judec toria în a

rei circumscrip ie se afl  locul de de inere.



    (2) Când instan a constat  c  nu sunt îndeplinite condi iile pentru acordarea
liber rii condi ionate, prin hot rârea de respingere fixeaz  termenul dup
expirarea c ruia propunerea sau cererea va putea fi reînnoit . Termenul nu poate
fi mai mare de un an i curge de la r mânerea definitiv  a hot rârii.
    (3) Hot rârea judec toriei poate fi atacat  cu contesta ie la tribunalul în a c rei
circumscrip ie se afl  locul de de inere, în termen de 3 zile de la comunicare.
Contesta ia formulat  de procuror este suspensiv  de executare.
    (4) O copie de pe hot rârea r mas  definitiv  se comunic  serviciului de
proba iune competent, precum i poli iei de proximitate.
    ART. 588
    Anularea i revocarea liber rii condi ionate
    (1) Asupra anul rii liber rii condi ionate prev zute la art. 105 alin. (1) din
Codul penal se pronun , din oficiu sau la sesizarea procurorului, instan a care
judec  ori a judecat în prim  instan  infrac iunea care atrage anularea.
    (2) Instan a prev zut  la alin. (1) se pronun i asupra revoc rii liber rii
condi ionate, în situa ia prev zut  la art. 104 alin. (2) din Codul penal.
    (3) Instan a prev zut  la art. 587 alin. (1) se pronun i asupra revoc rii
liber rii condi ionate, în situa ia prev zut  la art. 104 alin. (1) din Codul penal,
precum i în cazul când instan a care l-a judecat pe condamnat pentru o alt
infrac iune nu s-a pronun at în aceast  privin .
    (4) Instan a în fa a c reia hot rârea a r mas definitiv  este obligat  s
comunice locului de de inere o copie de pe dispozitivul prin care s-a dispus
revocarea liber rii condi ionate.

    SEC IUNEA a 2-a
    Amânarea execut rii pedepsei închisorii sau a deten iunii pe via

    ART. 589
    Cazurile de amânare
    (1) Executarea pedepsei închisorii sau a deten iunii pe via  poate fi amânat
în urm toarele cazuri:
    a) când se constat  pe baza unei expertize medico-legale c  persoana
condamnat  sufer  de o boal  ce nu poate fi tratat  în re eaua sanitar  a
Administra iei Na ionale a Penitenciarelor i face imposibil  executarea
imediat  a pedepsei, iar instan a constat , pe baza probelor, c  specificul bolii nu
permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în re eaua sanitar  a
Ministerului S ii i apreciaz  c  amânarea execut rii i l sarea în libertate
nu prezint  un pericol pentru ordinea public . În aceast  situa ie, executarea
pedepsei se amân  pentru o durat  determinat ;
    b) când o condamnat  este gravid  sau are un copil mai mic de un an. În
aceste cazuri, executarea pedepsei se amân  pân  la încetarea cauzei care a
determinat amânarea.



    (2) În cazul prev zut la alin. (1) lit. a), amânarea execut rii pedepsei nu poate
fi dispus  dac  cel condamnat i-a provocat singur starea de boal , prin refuzul
tratamentului medical, al interven iei chirurgicale, prin ac iuni de autoagresiune
sau prin alte ac iuni v toare, sau în situa ia în care se sustrage efectu rii
expertizei medico-legale.
    (3) Cererea de amânare a execut rii pedepsei închisorii sau a deten iunii pe
via  poate fi f cut  de procuror i de condamnat.
    (4) Cererea poate fi retras  de persoana care a formulat-o.
    (5) Hot rârile prin care se dispune amânarea execut rii pedepsei sunt
executorii de la data pronun rii.
    (6) În cazul în care în timpul amân rii execut rii pedepsei pe numele
condamnatului este emis un alt mandat de executare a pedepsei închisorii, acesta
nu poate fi executat pân  la expirarea termenului de amânare stabilit de instan
sau, dup  caz, pân  la încetarea cauzei care a determinat amânarea.
    (7) Hot rârea prin care instan a se pronun  asupra cererii de amânare a
execut rii pedepsei poate fi atacat  cu contesta ie la instan a ierarhic superioar ,
în termen de 3 zile de la comunicare.
    ART. 590
    Obliga iile condamnatului în cazul amân rii execut rii
    (1) Pe durata amân rii execut rii pedepsei, condamnatul trebuie s  respecte
urm toarele obliga ii:
    a) s  nu dep easc  limita teritorial  fixat  decât în condi iile stabilite de
instan ;
    b) s  ia leg tura, în termenul stabilit de instan , cu organul de poli ie
desemnat de aceasta în cuprinsul hot rârii de amânare a execut rii pedepsei
închisorii pentru a fi luat în eviden i a stabili mijlocul de comunicare
permanent  cu organul de supraveghere, precum i s  se prezinte la instan  ori
de câte ori este chemat;
    c) s  nu î i schimbe locuin a f  informarea prealabil  a instan ei care a
dispus amânarea;
    d) s  nu de in , s  nu foloseasc i s  nu poarte nicio categorie de arme;
    e) pentru cazul prev zut la art. 589 alin. (1) lit. a), s  se prezinte de îndat  la
unitatea sanitar  la care urmeaz  s  fac  tratamentul, iar pentru cazul prev zut la
art. 589 alin. (1) lit. b), s  îngrijeasc  copilul mai mic de un an.
    (2) Pe durata amân rii execut rii pedepsei, instan a poate impune
condamnatului s  respecte una sau mai multe dintre urm toarele obliga ii:
    a) s  nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifest ri sportive, culturale
ori la alte adun ri publice, stabilite de instan ;
    b) s  nu comunice cu persoana v mat  sau cu membri de familie ai acesteia,
cu persoanele cu care a comis infrac iunea sau cu alte persoane, stabilite de
instan , ori s  nu se apropie de acestea;
    c) s  nu conduc  niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite.



    (3) Obliga iile prev zute la alin. (2) pot fi impuse în m sura în care au fost
aplicate în con inutul pedepsei complementare a interzicerii exercit rii unor
drepturi.
    ART. 591
    Instan a competent
    (1) Instan a competent  s  se pronun e asupra acord rii amân rii execut rii
pedepsei este instan a de executare.
    (2) În cazul prev zut la art. 589 alin. (1) lit. a), cererea de amânare a
execut rii pedepsei se depune la judec torul delegat cu executarea, înso it  de
înscrisuri medicale. Judec torul delegat cu executarea verific  competen a
instan ei i dispune, dup  caz, prin încheiere, declinarea competen ei de
solu ionare a cauzei sau efectuarea expertizei medico-legale. Dup  primirea
raportului de expertiz  medico-legal  cauza se solu ioneaz  de instan a de
executare, potrivit dispozi iilor prezentului capitol.
    (3) Instan a de executare comunic  hot rârea prin care s-a dispus amânarea
execut rii pedepsei, în ziua pronun rii, organului de poli ie desemnat în
cuprinsul hot rârii de amânare a execut rii pedepsei închisorii pentru a lua în
eviden  persoana, jandarmeriei, poli iei de proximitate, organelor competente

 elibereze pa aportul, organelor de frontier , precum i altor institu ii, în
vederea asigur rii respect rii obliga iilor impuse. Organele în drept refuz
eliberarea pa aportului sau, dup  caz, ridic  provizoriu pa aportul pe durata
amân rii.
    (4) În caz de înc lcare cu rea-credin  a obliga iilor stabilite potrivit art. 590,
instan a de executare revoc  amânarea i dispune punerea în executare a
pedepsei privative de libertate. Organul de poli ie desemnat de instan  în
cuprinsul hot rârii cu supravegherea celui fa  de care s-a dispus amânarea
execut rii pedepsei verific  periodic respectarea obliga iilor de c tre condamnat
i întocme te lunar un raport în acest sens c tre instan a de executare.

    (5) În cazul în care constat  înc lc ri ale obliga iilor stabilite potrivit art. 590,
organul de poli ie sesizeaz , de îndat , instan a de executare.
    (6) Instan a de executare ine eviden a amân rilor acordate i, la expirarea
termenului, ia m suri pentru emiterea mandatului de executare, iar dac
mandatul a fost emis, ia m suri pentru aducerea lui la îndeplinire. Dac  nu s-a
stabilit un termen de amânare, judec torul delegat cu executarea al instan ei de
executare este obligat s  sesizeze instan a de executare în vederea verific rii
subzisten ei temeiurilor amân rii, iar când se constat  c  acestea au încetat, s  ia

suri pentru emiterea mandatului de executare ori pentru aducerea lui la
îndeplinire.

    SEC IUNEA a 3-a
    Întreruperea execut rii pedepsei închisorii sau a deten iunii pe via

    ART. 592



    Cazurile de întrerupere
    (1) Executarea pedepsei închisorii sau a deten iunii pe via  poate fi întrerupt
în cazurile i în condi iile prev zute la art. 589, la cererea persoanelor ar tate la
alin. (3) al aceluia i articol, iar în cazul prev zut la art. 589 alin. (1) lit. a), i de

tre administra ia penitenciarului.
    (2) Dispozi iile art. 590 i art. 591 alin. (2) - (5) se aplic  în mod
corespunz tor.
    (3) Contesta ia formulat  de procuror este suspensiv  de executare.
    ART. 593
    Instan a competent
    (1) Instan a competent  s  dispun  asupra întreruperii execut rii pedepsei este
instan a în a c rei circumscrip ie se afl  locul de de inere, corespunz toare în
grad instan ei de executare.
    (2) Cererea de prelungire a întreruperii anterior acordate se solu ioneaz  de
instan a care a dispus întreruperea execut rii pedepsei.
    (3) Hot rârea prin care instan a se pronun  asupra cererii de întrerupere a
execut rii pedepsei poate fi atacat  cu contesta ie la instan a ierarhic superioar ,
în termen de 3 zile de la comunicare.
    ART. 594
    Eviden a întreruperii execut rii pedepsei
    (1) Instan a care a dispus întreruperea execut rii pedepsei comunic  de îndat
aceast  m sur  instan ei de executare, locului de de inere i organului de poli ie.
    (2) Instan a de executare i administra ia locului de de inere in eviden a
întreruperilor acordate. Dac  la expirarea termenului de întrerupere persoana
condamnat  la pedeapsa închisorii nu se prezint  la locul de de inere,
administra ia trimite de îndat  o copie de pe mandatul de executare organului de
poli ie, în vederea execut rii. Pe copia mandatului de executare se men ioneaz
i cât a mai r mas de executat din durata pedepsei.

    (3) Administra ia locului de de inere comunic  instan ei de executare data la
care a reînceput executarea pedepsei.
    (4) Timpul cât executarea a fost întrerupt  nu se socote te în executarea
pedepsei.
    (5) Pedeapsa accesorie se execut i pe durata întreruperii execut rii pedepsei
închisorii sau a deten iunii pe via .

    SEC IUNEA a 4-a
    Înl turarea sau modificarea pedepsei

    ART. 595
    Intervenirea unei legi penale noi
    (1) Când dup  r mânerea definitiv  a hot rârii de condamnare sau a hot rârii
prin care s-a aplicat o m sur  educativ  intervine o lege ce nu mai prevede ca
infrac iune fapta pentru care s-a pronun at condamnarea ori o lege care prevede



o pedeaps  sau o m sur  educativ  mai u oar  decât cea care se execut  ori
urmeaz  a se executa, instan a ia m suri pentru aducerea la îndeplinire, dup
caz, a dispozi iilor art. 4 i 6 din Codul penal.
    (2) Aplicarea dispozi iilor alin. (1) se face din oficiu sau la cererea
procurorului ori a persoanei condamnate de c tre instan a de executare, iar dac
persoana condamnat  se afl  în executarea pedepsei sau a unei m suri educative,
de c tre instan a corespunz toare în grad în a c rei circumscrip ie se afl  locul
de de inere sau, dup  caz, centrul educativ ori centrul de deten ie.
    ART. 596
    Amnistia i gra ierea
    (1) Aplicarea amnistiei i a gra ierii, atunci când intervin dup  r mânerea
definitiv  a hot rârii, se face de c tre judec torul delegat cu executarea de la
instan a de executare, iar dac  cel condamnat se afl  în executarea pedepsei, de

tre judec torul delegat cu executarea de la instan a corespunz toare în a c rei
circumscrip ie se afl  locul de de inere.
    (2) Judec torul se pronun  prin încheiere executorie, dat  în camera de
consiliu, cu participarea procurorului.
    (3) Împotriva încheierii pronun ate potrivit alin. (2) se poate declara
contesta ie de c tre procuror, în termen de 3 zile de la pronun are. Contesta ia
este suspensiv  de executare.

    CAPITOLUL IV
    Dispozi ii comune

    ART. 597
    Procedura la instan a de executare
    (1) Când rezolvarea situa iilor reglementate în prezentul titlu este dat  în
competen a instan ei de executare, pre edintele completului de judecat  dispune
citarea p ilor interesate i, în cazurile prev zute la art. 90, ia m suri pentru
desemnarea unui avocat din oficiu. La judecarea cazurilor de întrerupere a
execut rii pedepsei închisorii sau a deten iunii pe via  se citeaz i
administra ia penitenciarului în care execut  pedeapsa condamnatul.
    (2) Condamnatul aflat în stare de deten ie sau internat într-un centru educativ
este adus la judecat .
    (3) Participarea procurorului este obligatorie.
    (4) Dup  ascultarea concluziilor procurorului i a p ilor, instan a se
pronun  prin sentin .
    (5) Dispozi iile cuprinse în titlul III al p ii speciale privind judecata care nu
sunt contrare dispozi iilor prezentului capitol se aplic  în mod corespunz tor.
    (6) Dispozi iile alin. (1) - (5) se aplic i în cazul în care rezolvarea uneia
dintre situa iile reglementate în prezentul titlu este dat  în competen a instan ei
în a c rei circumscrip ie se afl  locul de de inere. În acest caz, solu ia se
comunic  instan ei de executare.



    (7) Hot rârile pronun ate în prim  instan  în materia execut rii potrivit
prezentului titlu pot fi atacate cu contesta ie la instan a ierarhic superioar , în
termen de 3 zile de la comunicare.
    (8) Judecarea contesta iei la hot rârea primei instan e se face în edin
public , cu citarea persoanei condamnate. Condamnatul aflat în stare de deten ie
sau internat într-un centru educativ este adus la judecat . Participarea
procurorului este obligatorie. Decizia instan ei prin care se solu ioneaz
contesta ia este definitiv . Prevederile alin. (5) se aplic  în mod corespunz tor.
    ART. 598
    Contesta ia la executare
    (1) Contesta ia împotriva execut rii hot rârii penale se poate face în
urm toarele cazuri:
    a) când s-a pus în executare o hot râre care nu era definitiv ;
    b) când executarea este îndreptat  împotriva altei persoane decât cea
prev zut  în hot rârea de condamnare;
    c) când se ive te vreo nel murire cu privire la hot rârea care se execut  sau
vreo împiedicare la executare;
    d) când se invoc  amnistia, prescrip ia, gra ierea sau orice alt  cauz  de
stingere ori de mic orare a pedepsei.
    (2) În cazurile prev zute la alin. (1) lit. a), b) i d), contesta ia se face, dup
caz, la instan a prev zut  la art. 597 alin. (1) sau (6), iar în cazul prev zut la alin.
(1) lit. c), la instan a care a pronun at hot rârea ce se execut . În cazul în care
nel murirea prive te o dispozi ie dintr-o hot râre pronun at  în apel sau în recurs
în casa ie, competen a revine, dup  caz, instan ei de apel sau Înaltei Cur i de
Casa ie i Justi ie.
    ART. 599
    Rezolvarea contesta iei la executare
    (1) Procedura de rezolvare a contesta iei la executare este cea prev zut  la art.
597.
    (2) În cazul ar tat la art. 598 alin. (1) lit. d), dac  din hot rârea pus  în
executare nu rezult  datele i situa iile de existen a c rora depinde solu ionarea
contesta iei, constatarea acestora se face de c tre instan a competent  s  judece
contesta ia.
    (3) Cererea poate fi retras  de condamnat sau de procuror, când este formulat
de acesta.
    (4) Dup  pronun area solu iei definitive ca urmare a admiterii contesta iei la
executare, se face o nou  punere în executare conform procedurii prev zute de
prezentul titlu.
    ART. 600
    Contesta ia privind executarea dispozi iilor civile
    (1) Contesta ia privind executarea dispozi iilor civile ale hot rârii se face, în
cazurile prev zute la art. 598 alin. (1) lit. a) i b), la instan a de executare
prev zut  la art. 597, iar în cazul prev zut la art. 598 alin. (1) lit. c), la instan a



care a pronun at hot rârea ce se execut . Dispozi iile art. 598 alin. (2) teza a II-a
se aplic  în mod corespunz tor.
    (2) Dispozi iile art. 597 alin. (1) - (5) se aplic  în mod corespunz tor.
    (3) Contesta ia împotriva actelor de executare se solu ioneaz  de c tre instan a
civil  potrivit legii civile.
    ART. 601
    Contesta ia privitoare la amenzile judiciare
    (1) Contesta ia împotriva execut rii amenzilor judiciare se solu ioneaz  de

tre instan a care le-a pus în executare.
    (2) Dispozi iile art. 597 alin. (1) - (5) se aplic  în mod corespunz tor.

    TITLUL VI
    Dispozi ii finale

    ART. 602
    Termenii explica i în Codul penal
    Termenii sau expresiile al c ror în eles este anume explicat în Codul penal au
acela i în eles i în Codul de procedur  penal .
    ART. 603
    Intrarea în vigoare
    (1) Prezentul cod intr  în vigoare la data care va fi stabilit  prin legea de
punere în aplicare a acestuia.
    (2) În termen de 12 luni de la data public rii prezentului cod în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare
proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedur  penal .

    Aceast  lege a fost adoptat  de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constitu ia României, republicat .
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