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SEC IA I PENAL  

1. Acord de recunoa tere a vinov iei. Con inutul acordului. Lipsa 
datelor obligatorii din cuprinsul acordului. Sanc iune 

– Codul procedur  penal : art. 468, art. 482, art. 485  

Lipsa unor elemente din cuprinsul acordului de recunoa tere a vinov iei, respectiv a 
datelor referitoare la pedeapsa complementar  a interzicerii unor drepturi, pedeapsa 
accesorie, m surile i obliga iile la care este supus inculpatul, num rul de zile de munc  
neremunerat  în folosul comunit ii ori durata termenului de supraveghere, nu pot fi 
suplinite în procedura remediu prev zut  de art. 484 alin. (1) C. pr. pen. atât timp cât nu 
reprezint  omisiuni ale actului de sesizare, ci reflect  îns i opinia procurorului. În acest caz, 
procedura remediu nu mai trebuie urmat , sanc iunea intervenit  fiind respingerea acordu-
lui de recunoa tere a vinov iei. 

    (sentin a penal  nr. 1080 din 26 iunie 2019) 



teoriei



a se vederea Decizia ICCJ nr. 5 din 20 martie 2017, publicat  
în M. Of. nr. 375 din 19 mai 2017

2. Schimbarea încadr rii juridice. Extinderea obiectului judec ii. 
Conflict de competen . Competen a material  a organului de 
urm rire penal  

– Codul procedur  penal : art. 386, art. 371, art. 346  

Competen a material  de efectuare a urm ririi penale în cazul infrac iunii de tentativ  
la omor calificat, prev. de art. 32 C. pen. raportat la art. 188-189 alin. (1) lit. d) C. pen. 
apar ine Parchetului de pe lâng  Tribunal, în conformitate cu dispozi iile art. 36 alin. (1)  
lit. a) C. pr. pen., iar nesocotirea acestor dispozi ii este sanc ionat  cu constatarea nulit ii 
absolute a actului de sesizare a instan ei i restituirea cauzei la parchet. 

(sentin a penal  nr. 450 din 14 martie 2019) 







in rem in 
personam



3. Recalcularea pedepsei în ipoteza judec rii ulterioare r mânerii 
definitive a unei hot râri penale a unor alte infrac iuni ce 
constituie acte materiale ale infrac iunilor pentru care s-a 
dispus condamnarea. Lipsa unei dispozi ii în Codul de procedur  
penal  care s  permit  recalcularea de c tre instan a de fond 

– Codul penal: art. 37 
– Codul procedur  penal : art. 585 alin. (1) lit. a), d)  

 
De i dispozi iile art. 37 C. pen. permit recalcularea pedepsei în ipoteza judec rii 

ulterioare r mânerii definitive a unei hot râri penale a unor alte infrac iuni ce constituie în 
fapt acte materiale ale infrac iunilor pentru care s-a dispus anterior condamnarea, în absen a 
unei dispozi ii procedurale care s  permit  desfiin area hot rârii definitive pronun ate pentru 
o parte din actele de executare ce fac parte din con inutul infrac iunii continuate, instan a 
investit  cu judecarea celorlalte acte nu poate proceda în cursul procesului penal la reunirea 
tuturor ac iunilor i inac iunilor infrac ionale pentru aplicarea unui tratament sanc ionator 
unic unit ii legale de infrac iune. Cu alte cuvinte, recalcularea pedepsei stipulat  de art. 37 
C. pen. constituie o ipotez  de modificare a pedepsei prev zut  de art. 585 alin. (1) lit. d) C. 
pr. pen. care poate avea loc numai dup  r mânerea definitiv  a hot rârilor judec tore ti. 

 
(sentin a penal  nr. 1479 din 2 octombrie 2019 - dosar nr. xxxxx/3/2019) 

fiica lui N i A, 
n scut  la data de 22.01.19xx, în Bucure ti, domiciliat  în Bucure ti, str. CM, nr. X, sector 5, 
posesoare a CI seria X nr. X, emis  de SPC Bucure ti S5, CNP X, cunoscut  cu 
antecedente penale, în prezent aflat  în Penitenciarul Craiova,



(Prezenta sentin  penal  a r mas definitiv  prin decizia penal  nr. 1685/A/17.12.2019 
pronun at  de Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia I penal , prin care a fost admis apelul 
inculpatei, aspectul de drept analizat nefiind cenzurat în calea de atac) 



4. Modalitatea de calcul a termenului în care procurorul trebuie s  
sesizeze Judec torul de drepturi i libert i cu propunerea de 
prelungire a m surii arest rii preventive. Termen peremptoriu 
calculat pe zile libere 

– Codul de procedur  penal : art. 235; art. 269 alin. (1), (2), (4) 

Termenul prev zut de art. 235 alin. (1) C. pr. pen. are caracter peremptoriu i se 
calculeaz  pe zile libere, conform textului de lege antereferit. În cazul în care se solicit  
prelungirea arest rii preventive pe o durat  de 30 de zile începând cu data de 26.03.2019, 
prima zi care nu intr  în calculul termenul este aceast  dat , de la care se calculeaz  regresiv 
cele 5 zile libere, astfel încât propunerea Parchetului înregistrat  pe rolul instan ei de fond la 
data de 19.03.2019 apare ca fiind formulat  în termen.  

(încheierea Completului de drepturi i libert i din 22 martie 2019 – 
 Dosar nr. xxxx/303/2019) 





 

prin 

admis  excep ia de neconstitu ionalitate invocat  i s-a constatat c  
dispozi iile art. 235  sunt constitu ionale în m sura în care nerespectarea 
termenului „cu cel pu in 5 zile înainte de expirarea duratei arest rii preventive” atrage 
inciden a art. 268  prin Decizia RIL nr. 20/2017, Înalta 
Curte de Casa ie i Justi ie a statuat c  termenul de 5 zile prev zut de art. 235   
C. pr. pen. se calculeaz  potrivit art. 269 , (  i (4) C. pr. pen.

(Definitiv ) 


