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SEC IA I PENAL  

 

1. Acordul de recunoa tere a vinov iei. Determinarea competen ei 

Determinarea competen ei

– Codul de procedur  penal : art. 483 alin. (2) 

În cazul participa iei penale, competen a instan ei nu se poate stabili decât în raport cu 
inculpa ii cu care a fost încheiat acordul de recunoa tere a vinov iei i, respectiv, cu 
infrac iunile re inute în sarcina lor, deoarece numai acest acord constituie obiectul sesiz rii. 
Competen  nu poate fi determinat  prin raportare la calitatea de avoca i a altor participan i 
la s vâr irea unora dintre acele infrac iuni, întrucât, pe de o parte, în cazul a doi dintre 
ace tia, ac iunea penal  s-a stins deja, potrivit art. 17 alin. (2) C. pr. pen., prin r mânerea 
definitiv  a hot rârilor judec tore ti de amânare a aplic rii pedepselor stabilite în sarcina lor, 
iar, în cazul celui de-al treilea, cauza a fost disjuns  de c tre procurori, urm rirea penal  
continuând fa  de acesta într-un alt dosar decât cel în care a fost încheiat acordul de 
recunoa tere a vinov iei. 

 
(sentin a penal  nr. 216/F din data de 24 octombrie 2018) 



in rem

in personam 



 



2. Infrac iunea de m rturie mincinoas . Dreptul martorului de a nu 

se autoincrimina 

– Codul penal: art. 273 
 

Nu i se poate pretinde unei persoane despre care exist  indicii ale participa iei la 
s vâr irea unei fapte penale, audiat  ca martor, s  aleag  între a coopera cu anchetatorii, a 
r spunde i a furniza acestora informa ii incriminatoare la adresa ei (riscând astfel s  fie tras  
la r spundere penal  pentru activitatea infrac ional  în leg tur  cu care este întrebat  i în 
care a fost implicat ) i a refuza o astfel de cooperare, nefurnizând informa ii sau min ind 
(riscând astfel s  fie tras  la r spundere penal  pentru infrac iunea de m rturie mincinoas , 
din cauza refuzului s u de a coopera sau de a spune adev rul). În situa ia în care, în 
declara ia dat  în aceast  calitate, nu spune tot ceea ce tie sau face afirma ii 
necorespunz toare adev rului cu privire la fapte i împrejur ri care l-ar putea incrimina pe el 
însu i, nu se poate re ine, în sarcina lui, s vâr irea infrac iunii de m rturie mincinoas . 

 
(decizia penal  nr. 380/A din data de 15 martie 2018) 









3.  Propunere de luare a unei m suri preventive. Determinarea 
competen ei 

– Cod de procedur  penal : art. 36 
– Cod penal: art. 250, art. 360 

Judec torul de drepturi i libert i nu are competen a func ional  de a dispune 
schimbarea încadr rii juridice a faptelor pentru care sunt cerceta i inculpa ii, r mânând 
competent s  judece propunerea de luare a m surii arestului la domiciliu chiar i în situa ia 
în care apreciaz , în fondul cauzei i dup  ascultarea concluziilor reprezentantului 
Ministerului Public, a avoca ilor i a inculpa ilor, c , spre exemplu, pentru infrac iunea ce 
atrage competen a instan ei respective nu sunt îndeplinite cerin ele pentru a se dispune 
luarea m surii preventive. cum în cauz  se efectueaz  cercet ri, printre altele, i sub aspectul 
infrac iunii prev zut  de art. 360 C. pen., pentru care, potrivit art. 36 alin. (1) lit. a) C. pr. 
pen., competen a revine tribunalului, este competent s  solu ioneze propunerea de luare a 
m surii arestului la domiciliu judec torul de drepturi i libert i de la aceast  instan , 
indiferent de aprecierile sale ulterioare asupra fondului propunerii respective.  

 
(încheierea penal  din data de 15 martie 2018) 






