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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
           COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
   Bucureşti, 16.09.2004 

   Nr. P.L.X-257 
                                                                                      
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală 

 
În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 

sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, trimis cu 
adresa nr.P.L.X-257 din 26 aprilie 2004, înregistrată sub nr.31/426 din 27.04. 2004. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie şi ale art. 86 alin.3, pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională în cazul acestui proiect de lege.  

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 538 din 30.03. 2004, a avizat favorabil. 
Consiliul Economic şi Social cu adresa nr. 579 din 23. 03. 2004 a avizat favorabil proiectul de lege. 
Senatul, în şedinţa din 22 aprilie  2004, a adoptat proiectul de lege în calitate de primă Cameră sesizată. 
Comisia pentru drepturile omului culte şi problemele minorităţilor naţionale cu adresa nr. 25/214 din 5 mai 2004 a avizat 

favorabil proiectul de lege. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, modificarea Codului de procedură penală în sensul eliminării prevederilor 

referitoare la rolul procurorului în declararea recursului în anulare. De asemenea, se prevede o nouă cale de atac care permite sesizarea 
instanţelor pentru asigurarea apărării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cadrul procesului penal. 

Prin reglementările propuse se urmăreşte asigurarea compatibilităţii între legislaţia procesuală română şi legislaţia procesual 
penală a statelor membre ale Uniunii Europene. 

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a examinat proiectul de lege pe parcursul mai 
multor şedinţe, dezbaterile fiind finalizate la 16.09.2004. La dezbateri au participat, din partea Ministerului Justiţiei, Rodica   
Constantinovici, secretar de stat şi Nicoleta Iliescu - consilier, iar din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Ilie Botoş – procurorul general, Gabriela Ghiţă -  procuror general adjunct, precum şi Vasile Griga – judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 
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 Membrii comisiei au examinat expunerea de motive, textul proieictului de lege adoptat de Senat, propunerile Ministerului 
Justiţiei, precum şi  avizul favorabil al  Consiliului Legislativ. 

Cu prilejul examinării, membrii comisiei au constatat că proiectul de lege susţine eliminarea recursului în anulare fără a 
soluţiona problemele complexe care ar putea să apară prin eliminarea acestei instituţii procesual penale. 

În  urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, cu  amendamente 
admise, astfel cum rezultă din Anexa la prezentul raport.  

Din numărul total de 23 de membri ai comisiei, au fost prezenţi la dezbateri  21 deputaţi.  
În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 
 
 
 

                            PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
                                                                              
  
                      Prof. univ.dr. Ion NEAGU                                               Florin IORDACHE  
 
 
 
Consilier  
Dr. Gheorghe Stroe 
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ANEXA  
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

1. Art.I Codul de procedură penală, republicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
 
       Text nemodificat 

  
 
 

2.   1.Punctul 4 al articolului 29 se abrogă 
  
 

1. Punctul 4 al art.29 va avea următorul 
cuprins: 
“(4)  judecă contestaţiile în reformare.” 
 
 
Autor:  Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
  
 

    
Pentru a completa 
competenţa Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie cu 
instituţia contestaţiei în 
reformare nou introdusă 
prin prezentul proiect de 
lege. 
 

 
 
 
Camera 
Deputaţilor 
 
 
 
 

3. 2. Alineatul 2 al articolului 311 va avea 
următorul cuprins: 
“(2) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă 
asupra apelului, recursului, recursului în 
interesul legii, precum şi hotărârea 
pronunţată de instanţa de recurs în 
rejudecarea cauzei se numeşte decizie.” 

2. Alineatul 2 al articolului 311 va avea 
următorul cuprins: 
“(2) Hotărârea prin care instanţa se 
pronunţă asupra apelului, recursului, 
contestaţiei în reformare, recursul în 
interesul legii, precum şi hotărârea 
pronunţată de instanţa de recurs în 
rejudecarea cauzei se numeşte decizie.” 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 
 
Pentru integrarea hotărârii 
asupra contestaţiei în 
reformare, în categoria 
deciziilor. 

 
 
 
Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

4.   
  Text din Codul de procedură penală 
“c) partea vătămată, în cauzele în care 
acţiunea penală se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă, dar numai în ce 
priveşte latura penală” 

După punctul 2 se introduce un punct  
nou, pct.3 cu următorul cuprins: 
3. La articolul 362, alineatul 1 lit. c) va 
avea următorul cuprins: 
“c) partea vătămată” 
 
Autor: Ministerul Justiţiei 

Prin Decizia nr. 100 din 9 
martie 2004 Curtea 
Constituţională a constat 
că dispozitia  “în cauzele 
în care acţiunea penală se 
pune în mişcare la 
plângerea prealabilă, dar 
numai în ce priveşte latura 
penală” este 
neconstituţională. 
 

Camera 
deputaţilor 

5. 3. După articolul 408 se introduce un 
articol nou, art. 4081, cu următorul 
cuprins: 
“Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii 
Europene a Drepturilor Omului 
Art.4081.- Hotărârile definitive pronunţate în 
cauzele în care Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a constatat o încălcare a 
unui drept prevăzut de Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale pot fi supuse 
revizuirii. 
    Pot cere revizuirea: 
a) Persoana al cărei drept a fost încălcat; 
b) soţul şi rudele apropiate ale 

condamnatului, chiar şi după moartea 
acestuia; 

 
             
 
 
 
 
       3. Se elimină 

 
 
 
 
Prin introducerea în 
proiectul de lege a 
instituţiei contestaţiei în 
reformare completările 
propuse iniţial la instituţia 
revizuirii nu se mai  
justifică.  
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

c) procurorul, din oficiu. 
    Instanţa competentă să judece cererea de 
revizuire este instanţa care a judecat cauza 
în primă instanţă. 
   Cererea de revizuire se poate face în 
termen de un an de la data publicării 
hotărârii Curţii Europene a Drepturilor 
Omului în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
    După sesizare, instanţa poate dispune, din 
oficiu, la propunerea procurorului sau la 
cererea părţii, suspendarea executării 
hotărârii atacate şi poate reveni asupra 
suspendării acordate. 
   La judecarea cererii de revizuire părţile se 
citează. 
   Părţile prezente la judecarea cererii de 
revizuire au dreptul la cuvânt, chiar dacă nu 
au fost citate. 
  Dispoziţiile art. 402 se aplică în mod 
corespunzător. 
   Participarea procurorului este obligatorie. 
   Soluţiile instanţei de revizuire sunt cele 
prevăzute la art. 406 alin.1, 3 şi 4, care se 
aplică în mod corespunzător. 
   Instanţa nu va putea obliga statul  la plata 
unor despăgubiri care au fost acordate de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi 
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

încasate de victima încălcării unui drept 
prevăzut de Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor  
fundamentale. Statul are acţiune în regres 
împotriva aceluia care, cu rea credinţă sau 
din gravă neglijenţă, a provocat situaţia 
generatoare de daune. 
   Hotărârile instanţei de revizuire sunt 
supuse aceloraşi căi de atac ca şi hotărârile 
la care se referă revizuirea.” 

6. 4. Denumirea Secţiunii III din Capitolul 
IV la Titlului II va avea următorul 
cuprins: 
    “Secţiunea a III-a 
Recursul în interesul legii” 

4. Denumirea Secţiunii III din Capitolul 
IV Titlului II va avea următorul 
cuprins: 
“Secţiunea a III-a 
Contestaţia în reformare şi recursul în 
interesul legii” 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 
     Pentru corelarea titlului 
acestei secţiuni cu 
prevederile nou introduse 
în cuprinsul acesteia 

 
 
 
Camera 
deputaţilor 

7. 5. Articolele 409-4141 se abrogă 5. Articolele 409-4141 vor avea următorul 
cuprins: 
  Art.409. Contestaţia în reformare .  

Hotărârile definitive pot fi atacate 
cu contestaţie în reformare la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie de către inculpat sau  
procuror. 

 
Art. 410 Cazurile în care se poate face 
contestaţie în reformare 

    Pentru reglementarea 
instituţiei contestaţiei în 
reformare – ca o cale 
extraordinară de atac în 
cadrul legislaţiei privind 
procedura penală. 

 
 
Camera 
deputaţilor 



 7

Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

      Împotriva hotărârilor definitive se 
poate face contestaţie în reformare în 
următoarele cazuri: 

1. când Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a constatat o încălcare a unui drept 
prevăzut de Convenţia Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a 
libertăţilor fundamentale, de natură a 
influenţa soluţionarea cauzei; 

2. s-a comis o eroare gravă în 
interpretarea sau administrarea probelor; 

3. hotărârea este contrară legii sau s-a 
făcut o greşită aplicare a legii de natură să 
influenţeze soluţia procesului; 
    4. instanţa nu s-a pronunţat asupra unei 
fapte reţinute în sarcina inculpatului prin 
actul de sesizare; 

5. când nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale unei infracţiuni sau când 
instanţa a pronunţat o hotărâre de 
condamnare pentru o altă faptă decât cea 
pentru care condamnatul a fost trimis în 
judecată, cu excepţia cazurilor prevăzute în 
art. 334-337; 

6. când inculpatul a fost condamnat 
pentru o faptă care nu este prevăzută de 
legea penală; 

7. când s-au aplicat pedepse vădit greşit 
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

individualizate în raport cu prevederile art. 
72 din Codul penal sau în alte limite decât 
cele prevăzute de lege. 

8. când persoana condamnată a fost mai 
înainte judecată în mod definitiv pentru 
aceeaşi faptă sau dacă există o cauză de 
înlăturare a răspunderii penale, pedeapsa a 
fost graţiată ori a intervenit decesul 
inculpatului; 

9. când,  în mod greşit, inculpatul a fost 
achitat pentru motivul că fapta săvârşită de 
el nu este prevăzută de legea penală sau 
când, în mod greşit, s-a dispus încetarea 
procesului penal pentru motivul că există 
autoritate de lucru judecat sau o cauză de 
înlăturare a răspunderii penale ori că a 
intervenit decesul inculpatului; 

10. când faptei săvârşite i s-a dat o 
greşită încadrare juridică; 

11. când judecătorii de fond au comis 
un exces de putere, în sensul că au trecut în 
domeniul altei puteri constituite în stat; 

12. în toate cazurile de nulităţi absolute 
prevăzute de lege; 

13. judecata a avut loc fără citarea 
legală a inculpatului, în condiţiile legii; 

14. când nu a fost efectuată expertiza 
psihiatrică a inculpatului în cazurile şi în 
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

condiţiile prevăzute de art. 117 alin. 1 şi 2; 
15. instanţa a admis o cale de atac 

neprevăzută de lege sau introdusă tardiv. 
 
Art. 411. – Termenul de introducere a 
contestaţiei în reformare 
    Contestaţia în reformare în favoarea 
celui condamnat poate fi introdusă oricând, 
chiar după moartea acestuia, cu privire la 
latura penală.  

Dispoziţiile alineatului precedent se 
aplică şi în cazul când contestaţia în 
reformare se face în favoarea persoanei 
faţă de care s-a încetat procesul penal. 
   În cazul prevăzut în art.410 pct.1, 
contestaţia în reformare se introduce în 
termen de un an de la data publicării 
hotărârii Curţii Europene a Drepturilor 
Omului în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

În celelalte cazuri, contestaţia în 
reformare poate fi introdusă numai în 
termen de un an de la data când hotărârea a 
rămas definitivă. 

Instanţele de judecată sunt obligate 
ca în termen de 10 zile de la solicitarea 
dosarelor  de către Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie să le înainteze în vederea 
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

soluţionării contestaţiei în reformare. 
 
   Art. 412. Suspendarea executării 
    După sesizare Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie poate dispune din oficiu sau la 
cererea oricăruia dintre titularii contestaţiei 
în reformare suspendarea executării 
hotărârii atacate. De asemenea, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie poate reveni 
asupra suspendării acordate. 
      Dispoziţiile alin.1 se aplică şi în cazul 
în care cel condamnat a început executarea 
pedepsei. 
     Aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor 
de suspendare a executării se face prin 
instanţa de executare. 
 
Art.4121  Retragerea contestaţiei în 
reformare. 
      Titularii contestaţiei în reformare pot 
retrage contestaţia până la închiderea 
dezbaterilor. 
 

Art. 413. – Admiterea în principiu a 
contestaţiei în reformare 

Contestaţia în reformare, motivată în 
fapt şi întemeiată în drept, conform art 
410, adresată Înaltei Curţi de Casaţie şi 
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

Justiţie se examinează de un complet de 3 
judecători, stabilit de preşedintele sau 
vicepreşedintele Curţii, care verifică dacă 
aceasta este făcută în condiţiile prevăzute 
de lege şi dacă din datele dosarului rezultă 
probe suficiente pentru admiterea în 
principiu a contestaţiei. 

Completul de 3 judecători dispune, prin 
încheiere, admiterea în principiu a 
contestaţiei în reformare sau prin sentinţă 
motivată respingerea acesteia. 

În cazul respingerii contestaţiei sentinţa 
poate fi atacată cu recurs la Secţia  penală a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în 
termen de 20 de zile de la comunicare.  

În cazul admiteri recursului, Secţia 
penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
reţine spre judecare contestaţia în 
reformare. 

După admiterea în principiu a 
contestaţiei, completul de 3 judecători 
sesizează Secţia penală a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie cu judecarea acesteia. 

 
Art. 414. – Judecarea contestaţie în 

reformare 
(1) La judecarea contestaţiei în reformare 
inculpatul este  citat. 
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

(2) Participarea procurorului este 
obligatorie. 

3) Instanţa învestită cu judecarea 
contestaţiei în reformare ascultă inculpatul 
şi verifică hotărârile atacate sub aspectul 
motivelor invocate, pe baza probelor 
existente. 

 
Art.414 1  Soluţiile  

   Soluţiile instanţei care judecă contestaţia 
în reformare sunt urmatoarele: 

1. respinge contestaţia în reformare şi 
menţine hotărârea atacată: 

a) în cazul în care contestaţia este 
tardivă sau inadmisibilă; 

     b) în cazul În care contestaţia este 
nefondată. 
     2. admite contestaţia, desfiinţează în tot 
sau în parte hotărârea atacată, rejudecă şi 
pronunţă o nouă hotărâre; 
   3. admite contestaţia, desfiinţează în tot 
sau în parte hotărârea atacată şi dispune 
rejudecarea de către instanţa a cărei 
hotărâre a fost desfiinţată pentru vreunul 
din cazurile de nulitate absolută prevăzute 
de lege, cu excepţia cazului de 
necompetenţă, când se dispune rejudecarea 
de către instanţa competentă.  Rejudecarea 
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

de către instanţa a cărei hotărâre a fost 
desfiinţată se dispune şi atunci când 
judecarea la acea instanţă a avut loc în 
lipsa inculpatului care a formulat 
contestaţia în reformare nelegal citat, 
precum şi atunci când este necesară 
administrarea de probe noi. 
     Soluţia dată pe latura penală, în măsura 
în care se impune, se răsfrânge asupra 
laturii civile. 

Când condamnatul se găseşte în curs de 
executare a pedepsei, Inalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, admiţând contestaţia în 
reformare şi pronunţând desfiinţarea cu 
trimitere, dispune asupra stării de libertate 
a acestuia. 

În cazul rejudecării cauzei, după 
desfiinţarea hotărârii cu trimitere spre 
rejudecare, dispoziţiile art 38518 şi 38519 se 
aplică în mod corespunzător. 
    În cazul contestaţiei în reformare în  
favoarea unui condamnat decedat sau care 
decedează după introducerea contestaţiei, 
aceasta va fi judecată, iar în caz de 
admitere, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
pe baza lucrărilor din dosar sau instanţa de 
trimitere, când a fost necesară completarea 
probelor, va hotărî potrivit dispoziţiilor  
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Nr. 
crt. 

 
Textul iniţial 

 

 
Text adoptat de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

Cameră 
Decizională 

art. 13 alin. 2 şi 3, care se aplică în mod 
corespunzător.” 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
             
 
 

7. Art II. Cauzele privind recursurile în anulare 
declarate până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi vor continua să fie judecate de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit 
dispoziţiilor în vigoare la data declarării 
recursurilor în anulare. 

      
 
      Text nemodificat 

 
 

 
 
 

8.  Art.III Litera b) a art. 20 din Legea 
304/2004 privind organizarea judiciară 
publicată în Monitorul Oficial al României 
Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004 se 
completează şi va avea următorul cuprins: 
“ b) recursurile, precum şi  alte căi 
extraordinare de atac, în condiţiile legii. 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 
         

      
    Pentru corelare ca 
urmare a modificărilor 
aduse Codului de 
procedură penală prin 
prezentul proiect de lege. 
 

 
 
 
Camera 
Deputaţilor 

 


