
 

        

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI  

FACULTATEA DE DREPT  

 

 

 

                         

 TEZĂ DE DOCTORAT 

  -REZUMAT- 

                             APELUL ÎN PROCESUL PENAL 

 

 

Conducător Științific:  

Prof. universitar Dr. NICOLAE VOLONCIU 

 

 

                                                                        
       

 

                                                                                Doctorand:NINU LUMINIŢA  

 

 

 

 

 



 

CUVINTE CHEIE 

                                  

 Cuvinte cheie: căi de atac, ordinară, apel,  dublu grad de jurisdicţie,  titulari, termen, 

procedură, efecte, suspensiv, devolutiv, extensiv, non reformatio in pejus, cercetare 

judecătorească, proces echitabil,  soluţii, trimitere spre rejudecare 

 

     REZUMAT 

 

 Prezenta lucrare are ca obiectiv readucerea în  planul cercetării ştiinţifice a apelului penal, 

cale de atac ordinară în procesul penal român şi instituţie procesual penală cu vechi tradiţii la 

nivel european dar şi internaţional. Interesul faţă de această instituţie se justifică prin aceea că în 

România, prin Legea nr. 135/2010 a fost adoptat un nou Cod de procedură penală, intrat în 

vigoare la 1 februarie 2014, prin care au fost operate modificări substanţiale în sistemul căilor de 

egiuitorul a urmărit prin adoptarea Noului Cod de procedură penală să realizeze o atac. L

distincţie clară între căile ordinare şi cele extraordinare de atac, prin intermediul celor ordinare 

cauza fiind devoluată integral, în fapt şi în drept, în timp ce prin intermediul căilor extraordinare 

de atac, cauza este examinată limitat, pentru anumite motive prevăzute expres de lege. Optica 

legiuitorului a fost aceea de a reaşeza recursul în rândul căilor extraordinare de atac, readoptând 

în acest sens chiar şi denumirea sub care a fost reglementat în Codul de procedură penală din 

anul 1864 (recurs în casaţie), astfel încât numai anumite aspecte punctuale, de drept, să mai poată 

fi remediate în această cale de atac, ceea ce sporeşte cu atât mai mult preocuparea pentru 

existenţa unui cadru legislativ adecvat în ceea ce priveşte apelul şi care să facă din acesta o cale 

de atac accesibilă, efectivă, previzibilă, ancorată în istoria şi tradiţia dreptului românesc dar şi 

conformă cu exigenţele jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi  dreptului Uniunii 

Europene. 

 Rămânând singura cale ordinară de atac, apelul devoluează cauza integral, în fapt şi în 

drept, instanţa de apel putând reaprecia materialul probator aflat la dosar dar în egală măsură 

putând readministra probele deja administrate sau administra probe noi. 

Reluarea analizei apelului penal în noua sa configuraţie  în cadrul unei cercetări ştiinţifice 

aprofundate se justifică şi prin aceea că judecata în apel este de o importanţă crucială, decizia 



 

pronunţată în apel fiind definitivă şi punând capăt ciclului obişnuit al procesului, fiind cea care 

va fi pusă în executare şi căreia i se va ataşa autoritatea de lucru judecat. În contextul importanţei 

deosebite pe care a dobândit-o apelul penal în noua structură a procesului, am apreciat că trebuie 

analizate şi posibilele remedii ale încălcărilor care survin în apel, atât la nivel de reglementare cât 

De aceea, grija pentru existenţa unui cadru legislativ adecvat, de natură să şi jurisprudenţial. 

garanteze obţinerea unor hotărâri definitive legale şi corecte, este cu atât mai justificată. 

Lucrarea este fundamentată pe o analiză aprofundată a cadrului normativ vechi şi nou în 

materia apelului penal, a literaturii de specialitate, a dreptului comparat, dar mai ales, a 

 logică, comparativă şi istorică, jurisprudenţei, atât române cât şi străine. Prin utilizarea metodelor

urmăreşte să surprindă toate aspectele privind reglementarea actuală a apelului în procesul penal 

român, în special pe cele criticabile, dar să contribuie în egală măsură la îmbunătăţirea legislaţiei, 

prin formularea mai multor propuneri de lege ferenda de modificare a normelor care 

reglementează instituţia apelului penal. În egală măsură lucrarea va surprinde şi aspectele 

pozitive ale acestei instituţii a dreptului procesual penal, care în anumite puncte, aşa cum va 

releva incursiunea pe tărâmul apelului penal, se situează peste nivelul de reglementare existent în 

alte state din Uniunea Europeană.  

Lucrarea este  structurată pe opt capitole, fiecare dintre acestea având mai multe secţiuni 

şi subsecţiuni, în funcţie de necesitatea de structurare a aspectelor analizate. 

 Capitolul I, compus din cinci secţiuni, este dedicat analizei sistemului căilor de atac din 

România şi a modului în care a evoluat acest sistem de-a lungul legilor procesual penale 

succesive şi totodată, este dedicat examinării principiului  dublului grad de jurisdicţie în materie 

penală şi a modalităţii în care reglementarea apelului în ţara noastră răspunde exigenţelor acestui 

principiu. 

În secţiunea 1 am evidenţiat importanţa şi necesitatea căilor de atac în procesul penal. 

Importanţa căilor de atac este pusă în evidenţă de înscrierea dreptului de a ataca hotărârile 

judecătoreşti în chiar Constituţia României dar şi de consacrarea la nivel de principiu a dreptului  

fundamental de a apela la căile de atac,  în documente europene și internaționale precum Pactul 

internațional referitor la drepturile civile și politice, din 16 decembrie 1966 şi Protocolul nr. 7 

adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

Necesitatea de a ataca hotărârile judecătoreşti rezultă din aceea că perfecțiunea este un 

ideal și nu toate hotărârile judecătorești au la bază adevărul pur, după cum nu toate se bazează pe 



 

o corectă interpretare a legii şi aşa cum spunea profesorul Papadopol, dacă greşelile nu pot fi 

evitate întotdeauna, ar fi de neiertat ca odată comise să devină permanente, să se perpetueze. 

Secţiunea a doua este dedicată examinării dublului grad de jurisdicţie în materie penală, 

consacrat expres de art. 2 paragraful 1 al Protocolului 7 care  prevede  dreptul persoanei care a 

fost declarată vinovată de o infracţiune, de către un tribunal, să ceară examinarea „declaraţiei de 

vinovăţie” sau a condamnării sale, de către o instanţă superioară. Am arătat că în jurisprudenţa 

Curţii la Strasbourg s-a statuat că, în măsura în care dreptul de a ataca o hotărâre judecătorească 

este prevăzut în legislaţia unui stat parte la Convenţie, instanţa de apel este chemată, conform 

aceloraşi prevederi din Convenţie, să dezlege cauza, cu respectarea tuturor exigenţelor impuse  

de art. 6 pct. 1. 

Am arătat că în sistemul nostru de drept dublul grad de jurisdicţie în materie penală a fost 

o realitate aproape constantă, România bucurându-se de una dintre cele mai moderne proceduri 

penale şi că încă din vremea cât s-a aflat în vigoare Codul de procedură penală din 1864,  în 

majoritatea cazurilor s-a prevăzut posibilitatea de a exercita o cale de atac împotriva hotărârii 

pronunţate în primă instanţă, fie că era vorba despre apel, fie despre recurs în casaţie. În prezent, 

sub reglementarea Noului Cod de procedură penală, adoptat prin Legea 135/2010, toate 

sentinţele prin care prima instanţă soluţionează fondul acuzaţiei sunt supuse apelului, fiind 

asigurat pe deplin dreptul la două instanţe de judecată în materie penală şi în plus, examinarea 

practicii judiciare demonstrează că instanţele au transpus în practică, în măsură semnificativă,  

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu referire la efectivitatea celor două grade 

de jurisdicţie în materie penală, existând numeroase cazuri în care, făcând aplicarea directă a 

Protocolului nr. 7 la Convenţie, au trimis cauzele spre a fi rejudecate de prima instanţă atunci 

când au apreciat că judecata de prim grad nu a fost una efectivă sau a fost viciată fundamental. 

Secţiunile a treia şi a patra fac o clasificare a căilor de atac după mai multe criterii şi 

evidenţiază trăsăturile definitorii ale apelului penal. Astfel, în procesul penal principalele 

categorii de căi de atac sunt căile de atac ordinare şi extraordinare, de retractare şi de reformare, 

de fapt şi de drept. Prin arhitectura sa specială, conceput atât ca o cale de atac cât şi ca al doilea 

grad de jurisdicţie de fond, apelul are o serie de trăsături care îl diferenţiază de toate celelalte căi 

de atac, ordinare sau extraordinare. Este prevăzut în interesul general al societăţii,  este cale de 

atac ordinară, atât de fapt cât şi de drept, este cale de atac de reformare iar în anumite cazuri, şi 



 

cale de atac de anulare, atunci când sentinţa primei instanţe este desfiinţată fără realizarea unei 

noi judecăţi în apel. 

Secţiunea a cincea analizează istoricul şi evoluţia căilor de atac în procesul penal român, 

separat pentru căile ordinare de atac şi pentru căile extraordinare. Incursiunea în istoricul căilor 

de atac ne oferă imaginea unei evoluţii îndelungate a căilor de atac, ordinare şi extraordinare, 

influenţată de sistemele socio-politice care s-au succedat dar şi de evoluţia legislativă a altor state 

din Europa. În procesul penal român, sub imperiul legiuirilor penale care s-au succedat, au fost 

cunoscute patru căi ordinare de atac-opoziţia, apelul, recursul iar de la 1 februarie 2014, acestora 

li s-a adăugat şi contestaţia. Căile de atac extraordinare, ca remedii procesuale care au menirea să 

repare erorile pe care le conțin hotărârile judecătorești penale rămase definitive,  cunoscute în 

ţara noastră sunt: recursul extraordinar, recursul în anulare, recursul în interesul legii, revizuirea, 

contestația în anulare, recursul în casație şi redeschiderea procesului penal, ultima fiind introdusă 

prin Codul de procedură penală adoptat prin Legea nr. 135/2010. 

Originea apelului se află în dreptul roman, consulul Publius Valerius Publicola inițiind în 

anul 509 î.Chr. o lege, în baza căreia,  condamnatul avea dreptul de a apela la popor împotriva 

sentinței,  pe calea așa-zisei provocatio ad populum. Ca urmare a apelului, magistratul convoca 

adunarea populară în fața căreia își apăra propria hotărâre iar adunarea casa sau confirma sentința 

magistratului, neavând posibilitatea de a o modifica, în favoarea sau în defavoarea 

condamnatului. 

 În legislația românească apelul a cunoscut  mai multe perioade distincte în evoluția sa, 

dar și o perioadă în care a lipsit din sistemul căilor de atac când locul său a fost luat de recurs, în 

perioada 1948-1993.  

Codicele de procedură criminală din 2 decembrie 1864, inspirat din Codul de instrucțiune 

penală francez din anul 1808, a prevăzut apelul împotriva sentințelor pronunțate în materie 

corecțională de tribunale,  competența de a judeca apelul fiind dată curții de apel (curte apelativă) 

în circumscripția căreia se afla tribunalul care a pronunțat hotărârea apelată, dar şi împotriva 

unor sentinţe pronunţate în materie poliţienească. Codul de procedură penală Carol al II-lea din 

19 martie 1936 reglementa apelul împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de 

judecătorie sau tribunal. Deciziile curților cu jurați în materie criminală nu erau apelabile. Chiar 

și după desființarea acestor instanțe prin Legea pentru organizarea noilor instanțe criminale și 

pentru abrogarea unor dispoziții din Codul de procedură penală Carol al II-lea, din 6 august 



 

1938, când infracțiunile calificate drept crime au trecut în competența secțiilor criminale ale 

curților de apel, în materie criminală nu a fost reglementat dreptul de a face apel. Legea 345/29 

decembrie 1947 pentru modificarea Codului de procedură penală, în prezent abrogată, a eliminat 

apelul, cu ocazia așa - zisei reforme a justiției, până la care în țara noastră a existat sistemul celor 

trei grade de jurisdicție, fond, apel și recurs, dispunând expres în cuprinsul art. 439 C.pr.pen. că 

singura cale de atac ordinară este recursul.  

Prin Legea 92/1992 pentru organizarea judecătorească, în prezent abrogată ( prin Legea 

304/2004 privind organizarea judiciară) a fost reintrodus apelul, ca o cale ordinară de atac în care 

instanța superioară celei care a pronunțat  hotărârea, realizează o nouă judecată în fond a cauzei, 

cu aprecierea probatoriilor de la dosar dar și cu posibilitatea administrării unor noi probe. Prin 

Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării  proceselor, a fost eliminat 

apelul din competența tribunalului și tribunalului militar teritorial și nicio sentință pronunțată de 

judecătorie și tribunalul militar nu mai putea fi atacată cu apel, ci doar cu recurs. Curțile de apel 

au rămas instanțe de apel numai pentru exercitarea controlului judiciar asupra hotărârilor 

judecătorești pronunțate de tribunale în primă instanță. 

Prin Legea 135/2010 privind Noul Cod de procedură penală, intrată în vigoare de la 1 

februarie 2014, a fost din nou modificat sistemul căilor de atac, în sensul că apelul a rămas 

singura cale de atac ordinară, de reformare, în care se realizează o nouă judecată în fond a cauzei, 

revenindu-se la concepţia potrivit căreia apelul reprezintă un alt mod de judecată, neobligatoriu 

în evoluția procesului penal, în care se efectuează controlul judecătoresc, în măsura în care  

această cale de atac este declarată de procuror, părți sau alte persoane care justifică un interes,   

prevăzute expres de lege. 

Capitolul II este destinat examinării căilor de atac în dreptul comparat, având două 

secţiuni, una în care este analizat dreptul la două instanţe în  materie penală în alte state, la nivel 

european şi internaţional, cealaltă în care sunt examinate sistemele căilor de atac în unele state 

europene. 

Am evidenţiat faptul că dreptul de apel este o componentă relativ recentă a procesului 

penal în dreptul comun (common law) deoarece timp de secole, aceste sisteme juridice, în 

contrast cu cele din Europa continentală, nu au oferit un mijloc prin care inculpaţii să-şi poată 

contesta în mod eficient condamnările. În sistemul de common law ideea că cei condamnaţi 

pentru crime ar putea avea dreptul să schimbe condamnarea are rădăcini la începutul secolului al 



 

XX-lea. Deşi apelul penal nu a fost cunoscut în aceste sisteme, totuşi condamnaţilor le erau puse 

la dispoziţie diferite forme de revizuire arhaică, cele mai vechi metode de revizuire a sentinţei 

fiind legate de juriu, în mod direct. Dorinţa de a controla juriile a condus în bună măsură la 

dezvoltarea legii comune, către sfârşitul sec. al XV-lea şi în sec. al XVI-lea, practica de 

sancţionare a juraţilor pentru că pronunţau achitări împotriva evidenţei probelor fiind una 

comună şi prezumţia existentă în aceste cazuri fiind aceea de corupţie. 

În Anglia cei mai influenţi opozanţi ai dreptului de apel au fost judecătorii englezi, 

aceştia susţinând că erau extrem de rare condamnările greşite şi în plus, au adus şi argumente 

empirice legate de costurile şi beneficiile apelurilor penale. În jurul sec. al XX-lea, opoziţia 

judecătorilor faţă de introducerea apelurilor penale a fost atenuată de două erori judiciare grave 

iar presiunea publică pentru introducerea apelurilor a crescut, astfel încât în anul 1907 a fost 

adoptată Legea privind apelul penal. În Statele Unite, până în anul 1879 Congresul american a 

permis instanţelor de judecată să revizuiască verdictele, în mod discreţionar, pe baza erorilor de 

procedură, iar între 1889-1891, Congresul a acordat  inculpaţilor condamnaţi,  drept de apel 

direct la Curtea Supremă a Statelor Unite, abia în anul 1911 această jurisdicţie fiind transferată 

instanţelor de judecată, din considerente de resurse. 

Apelul în Europa continentală îşi are originea în procedura inchizitorială, rădăcinile 

apelului penal în sistemul continental regăsindu-se în dreptul roman. Dezvoltarea apelului a fost 

întreruptă la vârste medii, pentru a se relansa după anul 1100 d.Hr., odată cu renaşterea studiilor 

de drept roman, din motive în primul rând instituţionale, fiind interconectată cu dorinţa modernă 

a statului şi a conducătorilor continentali de a-şi construi birocraţii şi de a-şi stabili controlul 

asupra autorităţilor provinciale şi  locale. În timpul epocii feudale şi a celei de mijloc, justiţia în 

Franţa a fost patrimonială, dreptul de administrare a justiţiei fiind dispersat între lorzii feudali. 

Administrarea justiţiei a fost cea mai importantă funcţie a guvernului şi cel mai bun mijloc de 

control. Reînfiinţarea unui sistem regal de justiţie a fost o componentă fundamentală a efortului 

regal de a cuceri puterile de guvernare, apelul fiind a doua metodă de creştere a puterii regale. 

Apelul era ideal pentru scopurile politice ale coroanei, supunând curţile senioriale controlului 

regal, până în anul 1670 fiind înfiinţat în Franţa un sistem generos de apeluri penale.  

Progrese similare în materia dreptului de apel au avut loc şi în alte părţi ale Europei. Până 

la sfârşitul sec. al XV-lea revizuirea de tip canonic a fost bine stabilită în Germania, determinată 

şi de potenţialul  acesteia de a exercita puterea politică. 



 

În cadrul aceluiaşi capitol am arătat că astăzi, două organisme multilaterale, Comitetul 

pentru Drepturile Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului, supraveghează aplicarea dreptului în cadrul Pactului Internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice şi Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale. Jurisprudenţa acestor două organisme, analizată în cadrul primei secţiuni este 

direct aplicabilă dreptului de apel aşa cum acesta este garantat în Europa continentală şi în 

sistemul de common law.  

Tot în Capitolul II, prima secţiune, am examinat efectivitatea dublului grad de jurisdicţie 

în materie penală în unele state din Europa dar şi de pe alte continente, arătând că aplicarea 

acestui principiu este nuanţată în legislaţiile multor state şi că, în orice caz, cunoaşte şi excepţii, 

nefiind întotdeauna asigurat un control judiciar deplin, în fapt şi în drept. Unele state europene 

(ex., Belgia, Luxemburg) au avut în vedere că însuşi raportul explicativ al Protocolului nr. 7 la 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului menţionează că examinarea cauzei de către 

jurisdicţia superioară este reglementată  diferit în  statele  membre ale Consiliului Europei, în 

unele dintre acestea al doilea grad de jurisdicţie limitându-se la  verificarea aplicării  legii, pe 

calea recursului în casaţie, statele dispunând de o anumită libertate în materie. În acest context, 

Belgia şi Luxemburg au ratificat cu rezerve art.14 paragraf 5 din Pactul internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice, arătând că textul  nu se va aplica persoanelor care în virtutea legii 

naţionale sunt  deferite direct unei jurisdicţii superioare.  

Şi Franţa, la momentul ratificării  Protocolului nr. 7 la Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului ( printr-un decret publicat în 24 ianuarie 1989), a declarat că examenul unei jurisdicţii 

superioare se poate limita şi la un control privind aplicarea legii (ca de exemplu recursul în 

casaţie împotriva deciziilor pronunţate de Curtea cu juraţi). 

O excepţie importantă de la dreptul de a avea examinată acuzaţia de două instanţe o 

constituie în sistemele de drept ale statelor mai sus menţionate, principiul evocării cauzei de 

către instanţa de control, existând reglementate numeroase cazuri în care, după anularea hotărârii 

primei instanţe pentru încălcarea normelor de procedură, instanţa de control evocă ea însăşi 

fondul cauzei.  

În Germania, împotriva hotărârilor pronunţate de tribunalele regionale, se poate formula 

numai apel pe probleme de drept, adică recurs (art. 333 C.pr.pen.), de competenţa Curţii Federale 



 

de Justiţie, în cadrul căruia se analizează numai încălcările legii nu şi fondul cauzei, cu unele 

excepţii, când Curtea evocă fondul. 

Secţiunea a doua a Capitolului II cuprinde o analiză a sistemului căilor de atac într-o serie 

de state europene, analiză care ne-a dat posibilitatea de a constata că şi în statele a căror legislaţie 

a fost examinată, apelul este calea ordinară de atac comună, în principiu devolutivă integral, care 

aduce cauza în faţa unei jurisdicţii superioare, unde este din nou examinată în fapt şi în drept.  

În unele state există încă opoziţia, cale ordinară de atac (ex. Franţa, Belgia), care este 

prevăzută pentru cazurile în care judecata a avut loc în lipsa părţilor.  

Am constatat totodată, că în majoritatea sistemelor de drept din Europa, predomină în 

rândul căilor extraordinare de atac, recursul în casaţie, centrat de obicei pe motive de legalitate ( 

recurs care este însă mai generos decât cel reglementat în dreptul nostru naţional şi care este unul 

deosebit de limitat) şi revizuirea, pentru erori de judecată, asemănătoare celei din dreptul nostru 

naţional. 

Demersul comparativ ne-a permis să formulăm concluzia că prin comparaţie cu cazurile 

de recurs, ca o a doua cale de atac din anumite state europene, în niciunul dintre sistemele de 

drept analizate, recursul nu este atât de golit de conţinut ca cel recent instituit în procedura 

penală română. Aşa cum este reglementat actualmente, recursul în casaţie rămâne în sfera căilor 

de atac iluzorii, fără şanse de aplicare eficientă şi de corectare într-o manieră subsumată 

respectării principiului legalităţii în procedura penală, a încălcărilor legii produse în instanţa de 

apel. Numai dacă avem în vedere simplul fapt că nici măcar greşita încadrare juridică a faptelor 

definitiv judecate nu mai poate fi corectată, pe calea recursului în casaţie, opinia de mai sus pare 

cu atât mai justificată. Similar Codului de procedură penală german (art. 338 C.pr.pen. german), 

dar şi Codului de procedură penală francez (art. 593) am apreciat că ar trebui să fie prevăzută 

drept caz  de recurs în casaţie, nemotivarea hotărârii instanţei de apel, această cerinţă fiind una 

absolut esenţială în măsura în care cea care se execută este tocmai această ultimă decizie.  

Capitolul III, destinat obiectului şi subiecţilor apelului, analizează hotărârile care pot fi 

apelate dar şi sfera persoanelor îndreptăţite să formuleze apel. 

În prima secţiune, în ceea ce priveşte obiectul apelului, am evidenţiat evoluţia notabilă a 

acestuia de-a lungul reglementărilor succesive, evoluţie influenţată în prezent şi de dispariţia 

recursului din sistemul căilor ordinare de atac. În actuala reglementare sunt supuse apelului toate 

sentinţele prin care se dezleagă fondul acuzaţiei penale, reglementarea fiind net superioară celor 



 

anterioare, sub imperiul cărora nu toate sentinţele erau apelabile. Chiar dacă există şi în prezent  

sentinţe inapelabile (cum ar fi cele de declinare a competenţei, cele pronunţate în procedura 

strămutării, cele pronunţate în materia executării, etc.) acest fapt nu înseamnă încălcarea dublului 

grad de jurisdicţie în materie penală, deoarece toate sentinţele menţionate nu dezleagă fondul 

unei acuzaţii penale. 

Cât priveşte încheierile ca obiect al apelului, acestea sunt supuse apelului, ca regulă, 

odată cu sentinţa, cu excepţia acelor încheieri care potrivit legii, pot fi apelate singure. Există o 

singură încheiere apelabilă separat – încheierea prin care se dispune de către instanţă asupra 

cheltuielilor judiciare şi indemnizaţiilor cuvenite martorilor, experţilor, avocaţilor şi interpreţilor, 

încheiere care poate fi apelată separat de aceşti subiecţi procesuali, de îndată după pronunţarea 

încheierii şi cel mai târziu în termen de la 10 zile de la pronunţarea sentinţei asupra fondului, 

astfel cum prevăd dispoziţiile art. 409 alin. (1) litera e) coroborate cu dispoziţiile art. 410 alin. (2) 

C.pr.pen. 

Există şi încheieri care nu pot fi atacate odată cu fondul, fie pentru că sunt supuse altor 

căi de atac (contestaţie, recurs), fie pentru  că sunt definitive din momentul pronunţării lor (ca de 

exemplu, încheierea prin care se soluţionează abţinerea sau recuzarea, încheierea prin care 

instanţa soluţionează cererea de reducere sau de anulare a amenzii judiciare, etc.).  

În categoria încheierilor inapelabile, nici odată cu fondul, nici separat, menţionăm  

încheierea prin care s-au aplicat amenzi judiciare martorului, expertului,  interpretului sau 

avocatului, în cursul procesului, încheiere care  după modificarea Codului de procedură penală 

prin OUG nr. 18/2016 poate face numai  obiectul unei cereri de anulare sau reducere a amenzii, 

în condiţiile art. 284 C.pr.pen., nefiind supusă apelului.   

 În fine, o altă categorie de încheieri care nu cunosc calea de atac a apelului, o constituie 

încheierile prin care instanţele resping cererile de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţii 

de neconstituţionalitate a unor dispoziţii legale, excepţii invocate în faţa instanţelor judecătoreşti. 

Dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea 

Curţii Constituţionale prevăd că în cazul în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia, 

apreciază că este inadmisibilă, deoarece nu întruneşte cerinţele prevăzute de alin. (1), (2) sau (3), 

respinge prin încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, încheiere care  

poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară. 



 

Curtea Constituţională, în considerentele Deciziei nr. 321/09.05.2017, a dat lămuriri 

obligatorii asupra naturii căii de atac (recurs) şi asupra instanţei competente să o soluţioneze 

(instanţa imediat superioară), reţinând că este vorba despre o cale de atac pe care legiuitorul a 

conceput-o distinct de orice calificare procesual civilă sau penală, numai în privinţa acelor 

hotărâri prin care instanţa respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. A reţinut că acest 

recurs este un remediu judiciar care nu preia niciunul dintre elementele caracteristice ale 

recursului din Codul de procedură penală sau civilă, fiind comun ambelor materii şi având natura 

unei căi de atac speciale, cu o fizionomie juridică proprie, ce nu poate fi catalogată nici recurs în 

sensul propriu al termenului prevăzut de Codul de procedură civilă şi nici apel, contestaţie sau 

plângere, în sensul Codului de procedură penală. 

După pronunţarea acestei decizii, la nivelul instanţelor judecătoreşti s-a înregistrat 

jurisprudenţă neunitară cu privire la competenţa funcţională a completului care soluţionează 

calea de atac, în funcţie de faza procesuală în care excepţia de neconstituţionalitate este invocată 

(urmărire penală, cameră preliminară şi judecată), opiniile conturate fiind expuse pe larg în 

secţiunea mai sus menţionată. 

În secţiunea a doua a Capitolului III am realizat o analiză a titularilor dreptului de apel şi 

a întinderii vocaţiei acestora de a apela hotărârea primei instanţe prin comparaţie atât cu 

legislaţia română anterioară dar şi cu legislaţia altor state europene. Demersul comparativ ne-a 

permis să tragem concluzia că actuala reglementare este una care acordă o largă vocaţie de a 

ataca hotărârea tuturor părţilor şi participanţilor procesuali, sfera dreptului de apel în România 

fiind net superioară celei existente în alte state europene. 

Am constatat că reglementarea privind titularii dreptului de apel, prevăzuţi în mod expres 

în dispoziţiile art. 409 C.pr.pen.,  este îmbunătăţită faţă de cele anterioare. 

 Dreptul procurorului de a face apel a redevenit unul plenar, nedeterminat, în raport cu 

perioada scurtă în care a cunoscut o restrângere (după modificarea art. 362 alin. (1) lit.a) 

C.pr.pen. 1968 prin Legea 356/2006, când procurorul nu a mai putut ataca latura civilă, în lipsa 

apelului părţii civile). Concepţia noului cod a avut în vedere cele statuate de Curtea 

Constituţională prin Decizia nr. 190/26 februarie 2008, în care s-a reţinut că şi pe latura civilă a 

cauzei există interese generale care trebuie protejate iar apărătorul intereselor generale este 

procurorul. Cu toate acestea, am constatat că există în continuare jurisprudenţă izolată care 



 

apreciază că  latura civilă a cauzei se referă la aspecte private şi că în lipsa apelului părţii civile, 

apelul procurorului pe latura civilă este considerat inadmisibil. 

Inculpatului, titular al apelului, i-a fost recunoscut în mod constant în legislaţia procesual 

penală română, dreptul plenar de a face apel, explicabil  prin faptul că inculpatul este subiect 

pasiv al ambelor acţiuni, penală şi civilă. Avocatul inculpatului, fie ales, fie desemnat din oficiu,  

poate declara apel în numele inculpatului, în această situaţie nefiind necesar ca apelul să fie 

însuşit de către inculpat, deoarece potrivit art. 92 alin. (7) C.pr.pen., avocatul are dreptul să 

formuleze cereri, memorii, plângeri, să exercite drepturile procesuale ale acestuia, or, între 

acestea se regăseşte şi dreptul de a ataca hotărârea. Este însă necesar ca avocatul să aibă probată 

această calitate prin împuternicire avocaţială aflată la dosarul primei instanţe. În practică s-a 

decis covârşitor că avocatul care nu l-a asistat pe inculpat la judecarea cauzei în care s-a 

pronunţat hotărârea supusă apelului, acţionează ca reprezentant convenţional, deci trebuie să aibă 

procură specială.  

Atunci când apelul este declarat de avocat ca substituit procesual al inculpatului, 

inculpatul are dreptul de a nu însuşi apelul declarat în numele său iar din studierea jurisprudenţei 

am constatat că soluţiile pe care instanţele de apel le pronunţă în astfel de situaţii sunt 

neuniforme, în opinia noastră soluţia corectă fiind aceea a respingerii apelului ca inadmisibil, 

deoarece un atare apel, deşi este declarat de o persoană îndreptăţită la apel (ca substituit), acesta 

nu corespunde intereselor procesuale ale apelantului. 

Reglementarea actuală în ceea ce o priveşte pe partea civilă este favorabilă acesteia, în 

reglementările anterioare, dreptul părţii civile de a declara apel pe latura penală fiind negat, până 

la declararea ca neconstituţionale a dispoziţiilor art. 362 alin. (1) lit.d) C.pr.pen., prin Decizia nr. 

482/9 noiembrie 2004 a Curţii Constituţionale, după publicarea căreia părţii civile i-a fost 

recunoscut drept de apel şi pe latura penală. Reglementarea din dreptul procesual penal român 

este superioară reglementărilor existente în alte state europene (Franţa, Belgia, Luxemburg, 

Italia) care dau drept de apel părţii civile numai pe latura civilă. 

Persoana vătămată ca titular al dreptului de apel poate ataca hotărârea numai în ceea ce 

priveşte latura penală, din acest punct de vedere situaţia persoanei vătămate fiind cu mult 

îmbunătăţită faţă de cea existentă în reglementările anterioare, când dreptul de apel, fie nu a 

existat, decât dacă era constituită şi parte civilă (1864, 1936), fie a fost restrâns la anumite 

infracţiuni (1968). 



 

În ceea ce o priveşte pe partea responsabilă civilmente, care are drept de apel pe latura 

civilă şi condiţionat, şi pe latura penală, am considerat că dintre soluțiile adoptate în evoluția 

legislativă, relativ la dreptul părții responsabile civilmente de a declara apel, actuala soluție este 

cea mai potrivită, întrucât respectă pe de o parte Decizia Curții Constituționale nr. 482/2004, în 

care s-a reținut că părții responsabile civilmente nu îi este străin interesul pentru soluţionarea 

laturii penale a procesului, în condiţiile în care de stabilirea existenţei faptei penale şi a 

vinovăţiei inculpatului judecat în cauză depinde si soluţionarea laturii civile a procesului, pe de 

altă parte ține seama și de faptul că această parte nu are un interes legitim în a critica orice aspect 

al laturii penale, care vizează aspectele de ordin personal ale răspunderii penale și care în mod 

obiectiv nu au și nu pot avea vreo influență asupra răspunderii patrimoniale.  

În ceea ce priveşte dreptul altor subiecţi procesuali de a declara apel, precum martorul, 

expertul, interpretul, apelul acestora este unul limitat, putându-se exercita numai cu privire la 

dispoziţiile instanţei referitoare la cheltuielile ocazionate de participarea la proces  ori cu privire 

la amenzile judiciare aplicate de prima instanţă, ca urmare a  abaterilor  judiciare reţinute în 

sarcina acestora. În urma modificării dispoziţiilor art. 409 alin. (1) litera e) C.pr.pen., prin OUG 

nr. 18/2016, martorul, expertul, interpretul, pot formula apel împotriva dispoziţiei de aplicare a 

amenzii judiciare, numai în măsura în care aceasta s-a dispus odată cu sentinţa asupra fondului 

cauzei. Dacă amenda judiciară a fost aplicată prin încheiere, înainte de finalizarea procesului, 

împotriva dispoziţiei de amendare, se poate formula numai cerere de anulare şi respectiv cerere 

de reducere a amenzii, în conformitate cu dispoziţiile art. 284 C.pr.pen.  

Tot în aceeaşi secţiune, am examinat dreptul de apel al titularilor apelului în alte state 

europene, analiză care ne-a permis să tragem concluzia  că reglementarea din legislaţia noastră 

naţională este mult mai generoasă în raport cu cea a altor state. De pildă, luând ca exemplu 

Franţa, Belgia, Luxemburg, deşi dispoziţiile legale nu conţin referiri exprese cu privire la 

întinderea dreptului de apel al procurorului, la nivel doctrinar dar mai ales pe calea deciziilor de 

interpretare s-a stabilit că procurorul nu poate face apel pe latura civilă a cauzei, care se referă la 

interese private şi mai mult, nici nu este necesară prezenţa procurorului la dezbaterile din apel 

referitoare la despăgubiri. Tot astfel, în ceea ce ce-l priveşte pe inculpat, pe cale jurisprudenţială, 

în anumite state (ex, Franţa) s-au adus limitări dreptului de apel, în sensul că nu poate face apel 

prin reprezentant dacă s-a sustras de la executarea unui mandat de aducere emis împotriva lui iar 



 

în multe state, inculpatul nu poate face apel împotriva sentinţelor de condamnare la pedeapsa 

amenzii penale. 

În ceea ce o priveşte pe partea civilă, în  majoritatea statelor europene, aceasta nu poate 

face apel decât în ceea ce priveşte despăgubirile civile, nu însă şi în ceea ce priveşte  acţiunea 

penală. 

În Capitolul IV  cu denumirea marginală ,,Declararea şi motivarea apelului” împărţit 

în cinci secţiuni, am analizat pe larg termenul de declarare a apelului, declararea şi motivarea 

apelului, instanţa  la care se depune declaraţia de apel, renunţarea la apel şi retragerea apelului. 

 În prima secţiune am arătat că în materia termenului pentru declararea acestuia, deşi 

durata a rămas aceeaşi ca în vechile reglementări, de 10 zile, momentul în care termenul începe 

să curgă este diferit, fiind schimbată regula existentă, a curgerii termenului de apel, de la 

pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Spre deosebire de 

reglementarea anterioară din Codul de procedură penală din 1968, în actuala reglementare nu 

mai prezintă importanţă faptul că părţile sau persoana vătămată au fost prezente sau nu la 

dezbateri ori la pronunţare. Şi pentru procuror termenul de apel curge de la comunicarea copiei 

minutei unităţii de parchet din care face parte indiferent că acesta a participat sau nu la judecată. 

Am arătat că modificarea soluţiei legislative a răspuns unei necesităţi obiective, rezultate din 

practica instanţelor dar şi din lipsa de utilitate a vechilor dispoziţii de drept procesual penal 

deoarece, deși vechea reglementare procesual penală [art. 358 alin. (2) C.pr.pen. din 1968] 

prevedea că la pronunțarea hotărârii președintele completului explică părților prezente că pot 

declara apel,  iar acestea aveau posibilitatea de a declara apel și cu ocazia pronunțării [art. 363 

alin. (3) Cod procedură penală din 1968], cu toate acestea, potrivit dispozițiilor art. 310 alin. (2) 

din codul  mai sus menționat, părțile nu se citau la pronunțarea hotărârii (dispoziție existentă și în 

reglementarea actuală). Prin urmare, se ajungea în situația în care, mai ales în caz de amânare 

succesivă a pronunțării, părțile să nu asiste aproape niciodată la pronunțarea hotărârii în ședință 

publică, motiv pentru care, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, termenul de apel curgea de la 

comunicarea dispozitivului și nu de la pronunțare.   

 Pentru ca data comunicării minutei să constituie momentul de debut al curgerii 

termenului de apel, este necesar ca minuta să fie comunicată cu respectarea dispoziţiilor 

procesuale prevăzute de art. 257-264 C.pr.pen.. Ori de câte ori minuta nu a fost legal comunicată, 

termenul de apel nu se va socoti împlinit la expirarea celor 10 zile de la comunicarea realizată 



 

greşit, părţile şi subiecţii procesuali fiind în termenul de declarare a apelurilor, atâta vreme cât 

minuta nu le-a fost legal comunicată.  

 Cu referire la dies a quo am menţionat şi despre orientarea actuală a jurisprudenţei de a 

admite aplicarea principiului echipolenţei, în sensul de a echivala comunicarea unui alt act 

procesual (de pildă a mandatului de executare) cu comunicarea minutei, din acest punct de 

vedere având loc un reviriment jurisprudenţial. 

 Cu referire la termenul de apel, am constatat că în chestiunea împlinirii dies ad quem,  

trebuie avute în vedere dispoziţiile art. 270 C.pr.pen., referitoare la actele considerate ca fiind 

făcute în termen. Din acest punct de vedere, apelul declarat de inculpat sau de o altă parte aflată 

în detenţie este considerat în termen dacă a fost depus în interiorul termenului la administraţia 

locului de deţinere, indiferent de momentul înregistrării declaraţiei de apel la instanţă. Este de 

asemenea, în termen, apelul declarat şi trimis cu scrisoare recomandată la instanţă, dacă 

scrisoarea recomandată este depusă la oficiul poştal până în ultima zi a termenului de apel, chiar 

dacă apelul este înregistrat la instanţă după împlinirea termenului de apel. Data depunerii la 

oficiul poştal rezultă din recipisa de depunere a scrisorii recomandate. În schimb, dacă apelul 

este expediat cu scrisoare obişnuită, acesta va fi socotit în termen, doar dacă s-a înregistrat la 

instanţă în interiorul termenului de apel. În fine, nu este declarat în termen apelul procurorului 

înregistrat până în ultima zi a termenului de apel în registrul de ieşire al parchetului, dar 

înregistrat la instanţă, după împlinirea termenului de apel, deoarece actele procurorului primesc, 

ca regulă, dată certă atunci când sunt înregistrate în registrul de ieşire al parchetului cu excepţia 

căilor de atac, a căror dată este cea a înregistrării la instanţă. 

  Tot cu referire la dies ad quem există anumite particularităţi determinate de inexistenţa 

unor reglementări exprese cu privire la depunerea apelului în ultima zi a termenului, după 

programul de lucru, prin fax, mail sau alte mijloace de transmitere, altele decât cele prevăzute în  

codul de procedură penală, evidenţiind aplicarea de către instanţele de apel a dispoziţiilor art. 

182 alin. (1) şi (2) C.pr.civ., potrivit cu care dacă actul trebuie depus la instanţă, termenul este 

împlinit la ora la care activitatea încetează în mod legal. În acelaşi sens s-au pronunţat, e 

adevărat, în materie civilă  atât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept,  prin Decizia nr. 34/ 15 mai 2017340 dar şi Curtea Constituţională, prin 

Decizia  nr. 605/2016341 cu referire la modalitatea  de calcul a termenelor de procedură pe zile, 

raţiunile fiind aceleaşi şi pentru materia procesual penală. 



 

 În ceea ce priveşte repunerea în termenul de apel am arătat că este necesar ca 

nedeclararea apelului în termenul legal să se fi datorat unei cauze temeinice de împiedicare, 

cauză care reprezintă o împrejurare obiectivă care a pus procurorul, partea sau persoana vătămată 

în imposibilitatea de a declara calea de atac înăuntrul termenului legal.  Deşi legea nu prevede 

care sunt cauzele temeinice de împiedicare, doctrina mai veche dar şi mai nouă a încercat să 

contureze noţiunea de cauze temeinice de împiedicare, apreciind  că aceste cauze temeinice de 

împiedicare sunt, de regulă, cauzele de forţă majoră sau cazurile fortuite, cum ar fi un accident, o 

boală, o calamitate naturală. Doctrina şi jurisprudenţa au abordat într-o manieră corectă faptul  

menţionării greşite a soluţiei în condică sau comunicarea unei hotărâri greşite, alta decât aceea 

pronunţată în realitate, în acord cu acestea apreciind la rândul nostru, că aducerea la cunoştinţa 

procurorului, părţilor sau persoanei vătămate a unei alte soluţii decât cea reală, reprezintă o cauză 

temeinică  de împiedicare a exercitării apelului în termen, deoarece fie procurorul, fie părţile, nu 

au putut în mod obiectiv acţiona în cunoştinţă de cauză, în conformitate cu propriul interes 

procesual, având reprezentarea unei alte rezolvări a procesului, rezolvare care este posibil să-i fi 

mulţumit. 

 Cât priveşte cea de-a doua condiţie pentru repunerea în termenul de declarare a apelului, 

aceea a formulării cererii de apel în cel mult 10 zile de la încetarea cauzei temeinice de 

împiedicare, am arătat că aceasta s-a schimbat faţă de vechea prevedere cuprinsă în art. 364 

C.pr.pen. 1968,  potrivit cu care cererea de apel trebuia formulată în cel mult 10 zile de la 

începerea executării pedepsei sau a despăgubirilor civile. Am apreciat că dispoziţiile procesual 

penale actuale sunt mai potrivite, deoarece, aşa cum era reglementată cea de-a doua condiţie în 

vechea reglementare, crea la prima vedere impresia că repunerea în termen era un remediu 

procesual accesibil numai inculpatului şi părţii responsabile civilmente, deoarece numai 

împotriva lor se putea face executarea, fie că ne referim la pedeapsă, fie la despăgubiri civile. 

Termenul de maxim 10 zile de la începerea executării pedepsei era oricum un termen necunoscut 

părţii civile, astfel încât, o eventuală cerere de repunere în termen a acesteia nu avea nicio 

legătură cu momentul începerii executării pedepsei.    

 Am arătat că formularea cererii de repunere în termenul de apel nu are drept consecinţă 

automată, suspendarea executării hotărârii primei instanţe, care este definitivă şi se bucură de 

putere executorie, suspendarea fiind o soluţie lăsată la aprecierea instanţei de apel, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 411 alin. (3) C.pr.pen.. În schimb, admiterea cererii de repunere 



 

în termenul de apel formulată de către părţi, persoana  vătămată sau procuror are drept consecinţă 

suspendarea obligatorie a executării hotărârii apelate, chiar dacă legiuitorul nu a prevăzut  acest 

lucru. Această soluţie rezultă din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 411 alin. (2) 

C.pr.pen., potrivit cărora, hotărârea apelată este definitivă până la momentul în care instanţa de 

apel admite cererea de repunere în termenul de apel. Suspendarea executării hotărârii atacate 

devine obligatorie în cazul în care instanţa de apel, admiţând cererea de repunere în termen, 

dispune, fie trimiterea, fie  reţinerea acesteia spre rejudecare. Am evidenţiat cu referire la acest  

ultim aspect că practica judiciară nu este unitară, în lipsa unor reglementări exprese. 

 Am dedicat o subsecţiune aparte necesităţii diferenţierii cererii de repunere în termenul de 

apel de cererea de redeschidere a procesului penal. Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de 

procedură penală, care a instituit un remediu procesual aparte pentru cei judecaţi în lipsă și 

anume redeschiderea procesului penal,  în practica judiciară au existat și situaţii în care apelurile 

tardiv declarate şi cererile de repunere în termenul de apel  formulate de părţile interesate au fost 

calificate, în funcţie de circumstanţe, ca fiind cereri de redeschidere a procesului penal, 

întemeiate pe dispoziţiile art. 466 C.pr.pen. şi trimise la instanţa competentă pentru a fi analizate 

şi soluţionate în această procedură. Calificarea corectă a cererii de apel formulate tardiv este în 

opinia noastră esenţială, deoarece  nu doar procedura de soluţionare şi competenţa instanţei sunt 

diferite, dar mai ales,  soluţiile ce se pot pronunţa, redeschiderea putând avea drept consecinţă, în 

funcţie de circumstanţe, reluarea judecăţii de la prima instanţă, spre deosebire de repunerea în 

termenul de apel, care poate avea drept consecinţă, numai judecarea pe fond a apelului. 

Repunerea în termenul de apel presupune că apelantul care a solicitat repunerea a fost prezent la 

proces sau, deşi nu a fost prezent, nu a fost judecat in absentia, iar din cauze mai presus de 

voinţa sa a pierdut termenul de apel. Redeschiderea procesului penal presupune că persoana 

condamnată sau faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aceasta, a 

fost judecată în lipsă, adică: nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod 

oficial de proces; a avut cunoştinţă de proces dar a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei 

şi nu a putut încunoştiinţa instanţa despre imposibilitatea de prezentare. 

 În secţiunea a doua am arătat că noutăţi aduse de noul Cod de procedură penală au operat 

şi în materia declaraţiei de apel, care nu mai poate fi făcută pe cale orală, la pronunţare, fiind 

abandonată soluţia legislativă prevăzută de art. 366 alin. (4) C.pr.pen. din 1968 care prevedea 

posibilitatea declarării orale a apelului cu ocazia pronunţării sentinţei. În prezent declaraţia scrisă 



 

de apel este o condiţie a valabilităţii acestuia -art. 412 alin. (1) C.pr.pen., valabilitate care nu se 

raportează însă la anumite formule sacramentale. Am constatat şi în această privinţă 

aplicabilitatea art.199 C.pr.civ. care admite investirea instanţei şi cu cereri transmise prin poştă 

electronică, dispoziţiile procesual civile fiind izvor de drept pentru toate materiile, acolo unde nu 

există norme contradictorii, potrivit art. 2 alin. (2) C.pr.civ.. 

 Declarația de apel nu este totuna cu motivele de apel, care se pot depune și de obicei, se 

depun printr-un memoriu separat, după redactarea sentinței. Aceasta nu exclude, însă, ca 

motivarea apelului să se facă prin însăși declarația de apel, atunci când apelantului sau avocatului 

său îi sunt clare de îndată după comunicarea minutei criticile pe care dorește să le aducă sentinței 

pronunțate în primă instanță. 

  De asemenea, spre deosebire de reglementarea anterioară motivarea apelului se face în 

scris, potrivit art. 412 alin. (4) C.pr.pen. Cu toate acestea, deşi formularea textului de lege este 

una imperativă, legiuitorul nu a prevăzut nicio sancţiune pentru nerespectarea acestei obligaţii iar 

în faţa instanţelor de apel, motivarea orală,  în ziua judecăţii este o practică frecventă. Din  

această perspectivă legislaţia noastră este mult mai permisivă şi face din apel o cale de atac mai 

accesibilă decât legislaţia altor state (ex., Italia, Belgia, unde în caz de nemotivare scrisă apelul 

se respinge ca inadmisibil).  

  Nici la nivel de reglementare şi nici doctrinar sau jurisprudenţial, nu există o limitare a 

acestor motive de apel, ele constituindu-i-se din orice nemulţumire concretă pe care apelantul o 

are în legătură cu sentinţa primei instanţe, toate viciile de procedură şi de judecată care, în opinia 

apelantului, afectează sentinţa pronunţată. 

  Tot în legătură cu motivele de apel, s-a pus întrebarea dacă acestea pot privi şi 

considerentele sentinţei pronunţate în primă instanţă sau numai dispozitivul. Jurisprudenţa a 

confirmat că şi considerentele sentinţei primei instanţe pot fi criticate şi examinate pe calea 

apelului iar lipsa motivării sau o motivare străină de cauză constituie motiv de desfiinţare a 

sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare. 

 Declaraţia de apel, însoţită sau nu de motivele de apel, se depune la instanţa care a 

pronunţat hotărârea apelată (judex a quo), locul depunerii fiind unul cu tradiţie în legislaţia 

procesual penală română.  

 Renunţarea şi retragerea apelului sunt acte de dispoziţie aflate în continuare la îndemâna 

apelanţilor, reglementarea actuală fiind similară celei anterioare.  În ceea ce priveşte renunţarea 



 

am constatat că s-a perpetuat omisiunea existentă în vechea reglementare procesuală, deoarece 

procurorul dar şi martorul, expertul, interpretul şi avocatul (titulari ai dreptului de apel)  precum 

şi orice alte persoane fizice sau juridice ale căror drepturi legitime au fost vătămate nu au 

posibilitatea de a renunţa la apel. Aceeaşi este situaţia şi în cazul retragerii apelului, posibilitatea 

retragerii fiind prevăzută pentru procuror, părţi şi persoana vătămată, nu însă şi pentru martor, 

expert, avocat sau alte persoane ale căror drepturi legitime au fost vătămate printr-un act sau 

măsură ale primei instanţe, care trebuie să aibă posibilitatea de a-şi retrage apelul, conform 

interesului propriu procesual. Spre deosebire de renunţarea la apel, retragerea nu este 

retractabilă, textul art. 415 C.pr.pen. care reglementează retragerea neprevăzând în mod expres 

posibilitatea revenirii asupra retragerii. Irevocabilitatea declaraţiei de retragere a apelului a fost 

consacrată şi la nivel jurisprudenţial.  

 Spre deosebire de alte state din Europa retragerea apelului nu este limitată la un anume 

moment al apelului (ex., în Franţa inculpatul îşi poate retrage apelul înainte de audiere, în Italia, 

procurorul îşi poate retrage apelul la momente diferite, în funcţie de unitatea de parchet căreia îi 

aparţine). 

 Capitolul V, destinat efectelor apelului, alcătuit din patru secţiuni, analizează în 

amănunt toate cele patru efecte ale apelului, suspensiv de executare, devolutiv, extensiv şi al 

neagravării situaţiei în propriul apel. În privinţa efectelor apelului nu au operat modificări în noul 

Cod de procedură penală.  

 În ceea ce priveşte efectul suspensiv, potrivit art. 416 C.pr.pen., produce efect suspensiv 

al executării hotărârii primei instanțe, numai apelul declarat în termen. Constatarea de către 

instanța de apel a faptului că apelul a fost declarat în termen legal, cu consecința repunerii în 

termen, are efect suspensiv de executare a hotărârii primei instanțe, chiar dacă dispozițiile 

procesual penale nu prevăd acest lucru în mod expres, însă rezultă cu claritate din interpretarea 

per a contrario a dispozițiilor art. 411 alin. (2) C.pr.pen., potrivit cărora, hotărârea ( a primei 

instanțe) este definitivă numai până la momentul în care instanța de apel admite cererea de 

repunere în termen. Nu doar declararea apelului suspendă executarea hotărârii apelate, ci însuși 

termenul de apel are acest efect suspensiv, hotărârea neputând fi pusă în executare atâta vreme 

cât acest termen nu s-a împlinit pentru  titularii dreptului de a face apel.   

 De la efectul suspensiv al apelului au fost prevăzute situații de excepție, în care, anumite 

dispoziții din hotărârea primei instanțe se pun în executare înainte ca hotărârea să rămână 



 

definitivă, astfel de situaţii existând atât sub reglementările procesual penale anterioare dar şi sub 

actuala reglementare. Excepțiile de la caracterul suspensiv al executării pot fi regăsite în 

cuprinsul diferitelor dispoziții de drept procesual penal, nefiind prevăzute  ca atare (de altfel nici 

în vechile coduri  nu s-au bucurat de o reglementare aparte), în special în cadrul dispozițiilor 

referitoare la rezolvarea acțiunii penale și civile prin hotărârea de primă instanță. Astfel, 

dispozițiile din hotărâri care se bucură de putere executorie, deși hotărârea nu este definitivă, 

sunt:  dispoziția privind luarea măsurilor asiguratorii și restituirea lucrurilor [art. 397 alin.(4)  

C.pr.pen]; dispoziția din hotărâre privind menținerea, revocarea, înlocuirea ori încetarea de drept 

a măsurii preventive sub care se află inculpatul, la momentul pronunțării soluţiei asupra  fondului 

cauzei [ art. 399 alin. (4) C.pr.pen.]; dispoziția de punere în libertate a inculpatului arestat 

preventiv, în cazul în care instanța pronunță o soluție de renunțare la aplicarea pedepsei, amânare 

a aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal [ art. 399 alin. (4) C.pr.pen.]; 

dispoziția privind punerea în libertate a inculpatului arestat preventiv, atunci când instanța 

pronunță o pedeapsă cu închisoarea cel mult egală cu durata reținerii și arestării preventive, o 

pedeapsă cu închisoarea cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, o pedeapsă cu 

amenda, care nu însoțește pedeapsa închisorii, o măsură educativă neprivativă de libertate; 

dispoziția privind aplicarea sancțiunii avertismentului, în cazul în care instanța pronunță 

renunțarea la aplicarea pedepsei, în condițiile art. 81 C.pen.. 

 Efectul suspensiv se produce nu numai în ceea ce priveşte latura penală ci şi în ceea ce 

priveşte latura civilă a cauzei. Am arătat în acest sens că spre deosebire de legiuitorul civil, care 

a avut în vedere că anumite drepturi  de natură civilă se bucură de un grad mai mare de protecţie 

decât altele sau trebuie realizate mai urgent decât altele şi în aceste condiţii, chiar dacă au fost 

stabilite printr-o hotărâre judecătorească pronunţată în primă instanţă, acestea se bucură  în  mod 

provizoriu de caracter executoriu, înainte de rămânerea definitivă a hotărârii, legiuitorul penal nu 

s-a preocupat de acest aspect, motiv pentru care am formulat o serie de propuneri de modificare a 

legii în acest sens. 

 În ceea ce priveşte efectul devolutiv al apelului, am arătat că acesta are o reglementare 

similară celei din Codul de procedură 1968, iar ambele reglementări sunt inferioare celei 

corespunzătoare din Codul Carol al II-lea, în care devoluţiunea apelului era mult mai bine 

reglementată. Prin efectul său devolutiv apelul nu va provoca o rejudecare a cauzei în întregul 

său, ci o judecată independentă, care va avea ca scop numai reexaminarea acelor aspecte greșit 



 

sau nelegal dezlegate de prima instanță, criticate pe calea apelului, în limitele calităţii apelantului 

şi cu privire la persoana la care apelul se referă. Aceasta înseamnă că dacă prima instanță nu a 

rezolvat aspecte esențiale ale cauzei, efectul devolutiv al apelului nu poate suplini aceste 

neajunsuri și nu transferă în sarcina instanței de apel obligația de a rezolva cauza, sub anumite 

aspecte, în primă și ultimă instanță.  

 Deşi concepțiile doctrinare și orientarea jurisprudențială, cu privire la limitele 

devoluţiunii  au fost și sunt împărțite,  în opinia noastră, datorită formulării prea largi, ambigue, a 

dispozițiilor textului care le reglementează, potrivit cărora, în limitele calității apelantului și ale 

calității persoanei la care se referă declarația de apel, instanța este obligată să examineze cauza 

sub toate aspectele de fapt și de drept, cu toate acestea am apreciat că devoluţiunea este 

determinată de următorii  factori: persoana apelantului şi calitatea pe care acesta o are în proces, 

persoana vizată de declaraţia de apel, criticile concrete formulate, termenul în care au fost 

prezentate motivele de apel.  

 Cele mai importante limite ale devoluţiunii apelului sunt cele conferite de calitatea 

apelantului, astfel cum acestea rezultă din dispoziţiile art. 409 C.pr.pen., potrivit cărora, 

procurorul, inculpatul şi partea civilă pot  face apel atât pe latura penală cât și pe latura civilă,  

partea responsabilă  civilmente - în ceea ce privește latura civilă iar în ceea ce privește latura 

penală, numai în măsura în care această latură a influențat soluția asupra acţiunii civile, persoana 

vătămată – numai în ceea ce privește latura penală, martorul, expertul, interpretul și avocatul - în 

ceea ce privește cheltuielile judiciare, indemnizațiile cuvenite acestora și amenzile judiciare 

aplicate, orice altă  persoană ale cărei drepturi legitime au fost vătămate printr-o măsură sau 

printr-un act al instanței - în ceea ce privește dispozițiile care au cauzat  aceasta vătămare.  

În ceea ce priveşte regula cunoscută sub denumirea de non reformatio in pejus,  

prevăzută de art. 418 alin. (1) C.pr.pen., ea nu permite instanței de apel  ca în urma soluționării 

acestei căi de atac  să creeze pentru apelant o situație mai grea în raport de cele hotărâte de prima 

instanță.  Regula înseamnă totodată, potrivit art. 418 alin. (2) C.pr.pen. și faptul că nici în apelul 

declarat de procuror în favoarea unei părți, nu se poate crea acesteia din urmă o situație mai grea.   

Așa cum s-a arătat în literatura de specialitate, rațiunea acestui principiu constă în aceea 

că, dacă s-ar permite instanței de control judiciar, să agraveze situația celui care a uzat de calea 

de atac, părțile ar fi descurajate să mai atace hotărârile pe care le consideră  nedrepte.  



 

Regula neagravării situației în propriul apel se aplică în toate cazurile atunci când există 

un singur apel declarat în cauză, al inculpatului, al părții civile, al persoanei vătămate sau al 

părții responsabile civilmente. Niciunuia dintre acești apelanți nu i se poate agrava, în propriul 

apel, situația. Această regulă se aplică, de asemenea, atunci când procurorul declară apel în 

favoarea uneia din părțile și subiecții procesuali mai sus menționați. Pentru martor, expert, 

interpret, apărător, urmare a apelului declarat, nu li se poate lua ceea ce li s-a acordat prin 

hotărârea pronunțată în primă instanță. 

 Regula se aplică și atunci când în cauză, au fost declarate mai multe apeluri de către părți 

care nu au însă interese opuse, cum ar fi atacarea hotărârii de către mai mulți inculpați sau 

atacarea hotărârii de către inculpat și partea responsabilă civilmente, iar interesele acestora sunt 

convergente. De asemenea, se aplică și atunci când apelul a fost declarat de procuror și de partea 

în favoarea căreia procurorul a declarat apel. Este unanim acceptat în doctrină dar și în 

jurisprudența constantă a instanțelor de judecată, faptul că  neagravarea situației în propria cale 

de atac vizează nu numai judecata din faza de apel dar și rejudecarea cauzei, în ipoteza 

desființării hotărârii primei instanțe și trimiterii  cauzei spre rejudecare. Deși textul art. 418 

C.pr.pen. se referă la faptul că „instanța de apel” nu poate crea o situație mai grea pentru cel care 

a declarat apel, principiul neagravării nu se aplică doar la soluționarea cauzei de către instanța de 

apel, ci și la rejudecarea ulterioară.  

Instanța de apel nu este ținută de acest principiu în soluționarea apelului atunci când în 

cauză au fost declarate mai multe apeluri iar acestea urmăresc obținerea unor soluții 

contradictorii, deoarece interesele părților sunt diferite, cum ar fi situația în care  în cauză se 

declară apel atât de inculpat dar și de persoana vătămată sau partea civilă, sau, în cauză  se 

declară apel atât de procuror în defavoarea inculpatului cât și de către inculpat. Tot astfel, atunci 

când în cauză se declară apel de partea civilă dar și de procuror în defavoarea acesteia, sau, de 

partea responsabilă civilmente, pe latura civilă.   

 Am constatat că legiuitorul, nici în actuala reglementare, ca nici în precedentele, nu a 

specificat cazurile în care se poate considera, în mod obiectiv, că se înrăutăţeşte situaţia 

apelantului în propria cale de atac, fapt ce a dat naştere în mod cât se poate de firesc unor 

multiple interpretări date uneia şi aceleiaşi dispoziţii, apreciate de unele instanţe şi unii doctrinari 

ca fiind o situaţie mai grea pentru apelant, iar de alte instanţe şi alte opinii doctrinare, 

dimpotrivă, ca fiind o situaţie mai uşoară. 



 

Comparativ cu legislaţia noastră, am constatat că în alte state europene efectul de 

neagravare a situaţiei apelantului este mult mai bine reglementat (Germania, Italia, Ungaria), 

nefiind lăsat la latitudinea jurisprudenţei în exclusivitate, aşa cum se întâmplă în ţara noastră. 

Cât priveşte efectul extensiv al apelului reglementat de art. 419 C.pr.pen., despre acesta se 

poate vorbi numai în cauzele în care există mai multe părți care fac parte din acelaşi grup 

procesual și numai unele dintre acestea au declarat apel sau declarația de apel se referă numai la 

unele dintre acestea. Pentru părțile care nu au declarat apel și nici nu sunt vizate de un apel al 

altei părți sau al procurorului, sentința rămâne definitivă la data expirării termenului de apel. În 

ipoteza în care o altă parte aflată în situație similară declară apel iar în urma apelului acestei 

părți, instanța de control găsește că sentința primei instanțe este nelegală sau netemeinică, va 

reforma hotărârea în ceea ce privește partea care a declarat apel sau care este vizată de apelul 

altei părți. În timp ce pentru apelant erorile din sentință vor fi înlăturate, pentru părțile care nu au 

declarat apel, aflate într-o situaţie similară, acestea vor continua să își producă efectele, situație 

profund inechitabilă și generatoare de neîncredere în actul de justiție. În întâmpinarea acestor 

inechități, a fost reglementat efectul extensiv al apelului care impune instanței de apel să ia în 

considerare și situația părților care nu au declarat apel sau la care apelul nu se referă, pentru a 

înlătura dispozițiile incorecte din sentința pronunțată și în ceea ce le  privește pe acestea. 

Efectul extensiv al apelului, reglementat de dispozițiile art. 419 C.pr.pen. ( care au reluat 

prevederile din legislaţia anterioară), impune  instanței de apel obligația de a examina cauza, prin 

extindere și cu privire la părțile care nu au declarat apel  dar și cu privire la părțile la care apelul 

nu se referă, putând hotărî și în privința acestora, fără însă a le face situația mai grea. Deși textul 

de lege care reglementează acest efect pare că instituie o obligație pentru instanța de apel de a 

examina cauza și cu privire la părțile care nu au declarat apel (părți care fac parte din același 

grup procesual cu apelantul), prin utilizarea expresiei „examinează”, care sugerează o obligație, 

în realitate,  practica majoritară a instanțelor demonstrează o altă abordare a  efectului  extinderii 

apelului, în sensul că extinderea nu este independentă de soluția pronunțată în apel  și  nu 

operează decât în anumite situații, căci, așa cum același text de lege prevede în teza a II-a, 

instanța de apel „poate” să hotărască și în privința părților care nu au declarat apel sau cu privire 

la care apelul nu se referă și nu are o obligație în acest sens. Este de neconceput, deci, că instanța 

de apel  ar avea  obligația de a examina situația tuturor părților între care există o solidaritate 

procesuală, dar nu are şi obligația să pronunțe o soluție cu privire la acestea.   



 

Am constatat că legiuitorul a reluat prevederea anterioară, integral, deşi practica judiciară 

a infirmat în mod cât de poate de clar concepţia potrivit căreia instanţa de apel examinează cauza 

prin extindere relativ la părţile care nu au declarat apel sau la care apelul nu se referă, 

confirmând în schimb concepţia legiuitorului de la 1936, potrivit căreia ceea ce produce efect 

extensiv este nu simpla declarare a apelului ci rezultatul apelului declarat în cauză, soluția 

efectiv pronunțată de instanța de apel. Jurisprudenţa a demonstrat că părțile care nu au declarat 

apel profită post judicium de rezultatul obținut în calea de atac în care nu s-au implicat, deci, cel 

care se extinde este rezultatul obținut în urma judecării căii de atac în cauză. 

Efectul extensiv al apelului nu poate fi privit izolat, independent de efectul devolutiv, 

care limitează  posibilitatea instanței de apel de a judeca cauza numai în ceea ce privește 

persoana care a declarat apelul și persoana la care declarația de apel se referă, ci în corelare cu 

acest efect, fiind în realitate o excepție de la efectul devolutiv. Efectul extensiv este în același 

timp o excepție și de la puterea de lucru judecat, de la caracterul executoriu de care se bucură 

hotărârile judecătorești odată rămase definitive, față de părțile care nu au declarat apel, deoarece, 

în mod excepțional, instanța de apel poate modifica hotărârea și în ceea ce le privește pe acestea. 

În  Capitolul VI este analizată amplu procedura de judecare a apelului, în cinci 

secţiuni distincte referitoare la sesizarea instanţei de apel, luarea măsurilor premergătoare, 

desfăşurarea judecăţii în apel, dezbaterile, luarea şi pronunţarea hotărârii, dar şi la procedura 

apelului în  alte state europene.  

Asemenea judecăţii în primă instanţă, judecata în apel este precedată de anumite activităţi 

premergătoare care au scopul de a pune dosarul în stare de judecată, între aceste măsuri fiind 

stabilirea completului de judecată, a termenului de apel, citarea părţilor, asigurarea apărării.  

Cât priveşte compunerea completelor de judecată, la curţile de apel, aceasta este asigurată 

din doi judecători, potrivit dispoziţiilor art. 54 din Legea  nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, însă, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 207/2018, de modificare şi 

completare a Legii nr. 304/2004, compunerea completului de apel va fi asigurată de 3 judecători. 

Dispoziţiile Legii nr. 207/2018 referitoare la compunerea completului de apel cu trei judecători, 

au fost amânate de la intrarea în vigoare, prin OUG nr. 92/2018, art. VI, până la 1 ianuarie 2020 

iar ulterior, prin Legea 239/19 decembrie 2019, dispoziţiile au fost din nou amânate până la 31 

decembrie 2020. La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, compunerea completelor de apel este 

formată din trei judecători (în cazul în care cauza a fost soluţionată în fond de curţile de apel, 



 

potrivit art. 31 din Legea 304/2004) şi din cinci judecători (dacă este vorba despre cauze 

soluţionate în fond de către instanţa supremă, potrivit dispoziţiilor art. 24 din  Legea 304/2004). 

Nelegala compunere a completului de apel va putea fi invocată pe calea contestaţiei în anulare, 

potrivit dispoziţiilor art. 426 lit. d) C.pr.pen. În practică au existat controverse referitoare la 

puterea de lucru judecat a încheierilor prin care s-au soluţionat incidentele procedurale în apel, 

punându-se problema dacă mai poate fi admisă o contestaţie în anulare întemeiată pe cazul 

vizând nelegala compunere a completului de apel, atâta vreme cât eventuala incompatibilitate a 

judecătorilor din apel a fost invocată şi soluţionată în cursul procedurii de apel. În ceea ce ne 

priveşte apreciem că în măsura în care nelegala compunere a completului de apel a fost invocată 

pe calea incidentelor procedurale în faţa instanţei de apel iar aceste incidente au fost rezolvate în 

cursul procedurii apelului de către completele de judecată desemnate potrivit dispoziţiilor 

regulamentare, acest aspect nu mai poate fi reiterat pe calea contestaţiei în anulare, încheierile 

prin care se soluţionează incidentele procedurale fiind definitive, prevederea legală cuprinsă în 

art. 68 alin. (7) C.pr.pen. care prevede caracterul definitiv al încheierilor prin care se 

soluţionează incidentele procedurale, fiind apreciată ca fiind conformă cu Constituţia, prin 

decizia Curţii Constituţionale nr. 651/2016. 

Printre măsurile pregătitoare de află şi aceea a citării părţilor. Deşi dispoziţiile art. 420 

alin. (1) C.pr.pen. menţionează generic că judecarea apelului se face cu citarea părţilor şi a 

persoanei vătămate, în realitate nu întotdeauna în procedura apelului sunt citate toate părţile sau 

persoanele vătămate care au participat la judecarea cauzei în primă instanţă ci numai acele părţi 

care au declarat apel şi acelea la care se referă declaraţia de apel. Necitarea părţilor care nu au 

declarat apel sau la care apelul declarat nu se referă, nu împiedică instanţa de apel să hotărască şi 

în privinţa acestora, ca urmare a efectului extensiv, soluţia favorabilă  urmând a fi extinsă şi 

asupra părţilor care se află în solidaritate procesuală cu apelantul sau cu partea vizată de 

declarația de apel, părți care nu vor fi prejudiciate sub nicio formă de neparticiparea la proces, 

întrucât situația lor în urma apelului se îmbunătățește. 

Cât priveşte procedura de soluţionare a apelului, am constatat că aceasta urmează în linii 

generale principiile existente în reglementarea anterioară, judecata în apel  realizându-se conform 

procedurii aplicabile în primă instanţă, cu excepţia situaţiilor derogatorii. Judecata în apel poate 

cunoaşte două modalităţi, după cum instanţa de apel procedează sau nu la readministrarea 

probatoriului deja administrat şi/sau la administrarea de noi probe. În plus, în noua reglementare 



 

au apărut şi două proceduri derogatorii, respectiv apelul declarat împotriva unei sentinţe 

pronunţate într-o cauză penală soluţionată în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii, 

prevăzute de art. 374 alin. (4)  şi art. 375 C.pr.pen. şi apelul declarat împotriva unei sentinţe 

pronunţate în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, prevăzute de art. 478-488 

C.pr.pen., în ambele proceduri instanţa de apel putând administra doar proba cu înscrisuri.  

Un element de noutate în procedura apelului potrivit noului Cod de procedură penală este 

obligaţia instanţei de apel de a audia inculpatul, indiferent de administrarea ori nu a altor probe 

în apel şi indiferent de soluţia pronunţată în primă instanţă, instanţa de apel având obligaţia de a 

proceda la ascultarea inculpatului, când această ascultare este posibilă, în raport cu dispoziţiile 

art. 420 alin. (4) C.pr.pen.. Jurisprudenţa a cunoscut o abordare oarecum unitară a modalităţii de 

interpretare a dispoziţiei care instituie obligativitatea audierii inculpatului, când aceasta este 

posibilă, în cei câţiva ani de aplicare a noilor dispoziţii procesual penale, practica instanţelor 

evoluând majoritar către opinia potrivit căreia audierea inculpatului este posibilă atunci când 

acesta este prezent şi îşi exprimă opţiunea în sensul de a da ori nu o declaraţie. 

În fine, am constatat un alt element de noutate în noua procedură a apelului şi anume 

cazul de cercetare judecătorească obligatorie, introdus prin OUG nr. 18/2016, legiuitorul 

impunând instanţei de apel, în cuprinsul dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., obligaţia 

procedurală de a readministra ,,declaraţiile” pe care prima instanţă şi-a întemeiat soluţia de 

achitare, cu excepţia situaţiei în care probele nu sunt contestate sub aspectul fiabilităţii acestora 

şi când instanţa de apel are libertatea de apreciere în ceea ce priveşte readministrarea acestora 

(dispoziţiile art. 421 pct. 2 lit. a) făcând trimitere la dispoziţiile art. 374 alin. (7) şi (8) C.pr.pen.). 

Modificarea legislativă a fost justificată de necesitatea de a asigura respectarea standardelor 

impuse de jurisprudenţa Curţii Europene, în interpretarea art. 6 paragraf 1 şi 3 lit. d) din 

Convenţie, astfel încât, dacă prima instanţă a pronunţat o soluţie de achitare iar pe calea apelului 

se solicită pronunţarea unei soluţii de condamnare, este necesar ca instanţa de apel să reaudieze 

nemijlocit persoanele pe ale căror declaraţii s-a întemeiat soluţia primei instanţe. 

 Capitolul VII, cel mai amplu capitol al lucrării, împărţit în opt secţiuni, face analiza 

soluţiilor pe care instanţa de apel le poate pronunţa la terminarea procedurii de apel. 

Sunt surprinse în acest capitol mai multe aspecte privind soluţiile pe care instanţa de apel 

le poate pronunţa, dintre acestea, cele mai importante fiind: 



 

 Am arătat că deşi dispoziţiile art. 421 C.pr.pen. se referă la soluţiile respingerii apelului 

(ca inadmisibil, tardiv  sau nefondat) şi admiterii apelului, urmată, fie de rejudecarea cauzei de 

către instanţa de apel, fie de rejudecarea cauzei că de către prima instanţă de fond sau instanţa 

competentă, în realitate, există şi soluţia prin care instanţa de apel ia act de retragerea apelului,  

în acest sens fiind dispoziţiile art. 551 pct. 3 C.pr.pen., potrivit cărora hotărârea primei instanţe 

rămâne definitivă la data retragerii apelului, dacă această retragere a avut loc după expirarea 

termenului de apel. 

 Cât priveşte apelul respins ca tardiv, acesta nu va produce niciunul dintre efectele 

prevăzute de lege, deci nici efect extensiv în privinţa altor părţi care nu au declarat apel sau cu 

privire la care apelul nu se referă şi care fac parte din acelaşi grup procesual cu apelantul, 

deoarece, deşi dispoziţiile art. 419 C.pr.pen. se referă la examinarea cauzei prin extindere, în 

realitate, ceea ce produce efect extensiv nu este simpla declarare a apelului ci soluţia de admitere 

a acestuia. În cazul respingerii apelului ca tardiv hotărârea devine definitivă faţă de apelant, nu la 

data pronunţării deciziei instanţei de apel, prin care respinge apelul, ci la data expirării 

termenului de apel, în acest sens fiind dispoziţiile art. 551 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., ceea ce practic 

semnifică faptul că decizia instanţei de apel are doar rolul de a confirma că hotărârea primei 

instanţe a rămas definitivă la data expirării termenului de apel, acest moment fiind anterior 

deciziei din apel. 

 În ceea ce priveşte soluţia de respingere a apelului ca inadmisibil, am arătat că dispoziţiile 

Codului de procedură penală nu prevăd în mod explicit, niciunul dintre cazurile care vor conduce 

la o atare soluţie. De aceea, conceptul de inadmisibilitate a apelului a fost conturat de doctrină 

dar şi de jurisprudenţă, având în vedere toate acele situaţii în care apelul nu este valabil declarat, 

din punct de vedere al obiectului, subiecţilor dar şi al condiţiilor de formă prevăzute de lege. 

Respingerea apelului ca inadmisibil va avea drept consecinţă rămânerea definitivă a hotărârii 

primei instanţe de judecată, fără ca această hotărâre să mai fie cenzurată, să mai fie examinată în 

vreun fel de către instanţa de apel. Cât priveşte  momentul la care hotărârea primei instanţe va 

deveni definitivă, în caz de respingere a apelului ca inadmisibil, deşi la prima vedere ar părea că 

sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile art. 551 pct. 4 C.pr.pen., acestea fiind cele care se referă la 

rămânerea definitivă a hotărârii în cazul respingerii apelului, fără a distinge (singura situaţie de 

excepţie fiind prevăzută de art. 551 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., referitoare la apelul tardiv), în 

realitate, şi în cazul respingerii apelului ca inadmisibil, există situaţii când hotărârea primei 



 

instanţe rămâne definitivă, nu la data respingerii apelului, ci la data pronunţării acesteia şi anume 

în cazul apelului declarat împotriva unor sentinţe care nu sunt supuse apelului, deoarece sunt 

definitive din momentul pronunţării. Declararea unei căi de atac neprevăzute de lege nu va avea 

niciunul dintre efectele pe care legea le atribuie apelului şi nu va împiedica punerea în executare 

a hotărârii. În celelalte cazuri însă, respingerea apelului ca inadmisibil, va avea ca urmare 

definitivarea, validarea hotărârii primei instanţe pe data pronunţării deciziei de către instanţa de 

apel.  

 Cât priveşte admiterea apelului, urmată de desfiinţarea sentinţei şi pronunţarea unei noi 

hotărâri de către instanţa de apel, am arătat că temeiurile de desfiinţare a hotărârii pronunţate de 

către prima instanţă, cu reţinerea cauzei spre rejudecare de către instanţa de apel  sunt grupate în 

mai multe categorii: neadministrarea tuturor probelor necesare aflării adevărului; aprecierea 

greşită a probelor administrate în faţa primei instanţe de judecată - error in iudicando ( în această 

situaţie, deşi în primul ciclu procesual, au fost administrate probele necesare şi utile soluţionării 

cauzei, acestea au fost apreciate în mod greşit, producându-se o eroare în stabilirea situaţiei de 

fapt şi pe cale de consecinţă, o greşită soluţionare a cauzei); aplicarea greşită a legii la situaţia de 

fapt reţinută, cu consecinţa pronunţării unei soluţii netemeinice şi nelegale (deşi situaţia de fapt a 

fost corect reţinută, acesteia i-a fost aplicată în mod greşit legea, penală sau civilă); 

individualizarea judiciară a pedepsei sau a măsurii educative nu a fost făcută în acord cu criteriile 

de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., acesta fiind unul dintre cele mai des întâlnite 

motive de apel din practica judiciară.  

 Trimiterea cauzei spre rejudecare se înfăţişează ca un remediu procesual, în situația în 

care judecata a avut loc cu încălcarea unor norme de procedură sau principii de bază ale 

procesului penal sau încălcarea sau nesocotirea unor norme  instituite de lege sub sancțiunea 

nulităţii absolute sau relative sau cu ignorarea unor principii fundamentale ale procesului penal, 

aşa cum acestea au fost statuate  de Convenția Europeană a Drepturilor Omului sau consacrate în 

jurisprudenţa Curţii Europene. Cu referire la nulităţi, am arătat că deşi dispoziţiile art. 421 pct. 2 

lit.b) C.pr.pen. nu prevăd şi nulitatea relativă printre cazurile în care se va dispune desfiinţarea 

sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, în realitate, odată constatată nulitatea relativă, 

neacoperită, necompensată şi vătămătoare pentru partea care a invocat-o, aceasta va produce 

aceleaşi efecte ca şi nulitate absolută, respectiv actul nul se va considera un act inexistent. Prin 



 

urmare, şi incidenţa nulităţii relative va conduce în anumite situaţii, la desfiinţarea sentinţei 

apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. 

 Cât priveşte omisiunea primei instanţe de a se pronunţa asupra uneia dintre faptele cu 

care a fost sesizată prin rechizitoriu, omisiune sancţionată cu trimiterea cauzei spre rejudecare,   

s-a pus problema dacă instanţa de apel, constatând omisiunea, în apelul exclusiv al inculpatului, 

poate trimite cauza spre rejudecare, în conformitate cu soluţia legislativă prevăzută de art. 421 

pct. 2 lit. b) teza a II-a C.pr.pen.  În ceea ce ne priveşte, aşa cum am arătat şi în capitolul referitor 

la efectele apelului, în anumite cazuri, principiile legalităţii şi aflării adevărului sunt înfrânte de 

principiul non reformatio in pejus‚ fiind o  derogare de la acestea, în acelaşi sens fiind şi doctrina 

procesual penală. Prin urmare, trimiterea spre rejudecare pentru nepronunţarea instanţei de fond 

asupra uneia dintre faptele cu care a fost sesizată, nu se va dispune decât atunci când apelul în 

cauză a fost declarat de Ministerul Public şi celelalte părţi şi subiecţi procesuali, exceptând cazul 

în care apelul a fost declarat în mod exclusiv de către inculpat. 

 Dacă în cazul desfiinţării hotărârii primei instanţe şi rejudecării cauzei de către instanţa 

de apel, apelul se înfăţişează ca o cale de atac de reformare, în cazul desfiinţării hotărârii şi 

trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, apelul este o cale de atac de anulare deoarece 

într-o astfel de situaţie instanţa de apel nu va pronunţa o hotărâre asupra fondului cauzei. Aşa  

cum am arătat,  în jurisprudenţa curţilor de apel şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au fost 

consacrate şi alte cazuri de trimitere a cauzei spre rejudecare, decât cele prevăzute în mod expres 

de legiuitor, cazuri care, în general au în vedere echitabilitatea procedurii în primă instanţă, aşa 

cum aceasta transpare din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului dar şi încălcarea 

unor  drepturi fundamentale. Având în vedere că soluţiile de acest gen sunt des întâlnite în 

practica instanţelor, am apreciat că unele dintre acestea ar trebui preluate de către legiuitor şi 

transpuse în lege, soluţia legislativă actuală nefiind acoperitoare pentru unele situaţii care nu lasă 

loc de interpretări şi care impun în mod necesar trimiterea cauzei spre rejudecare. 

 În acelaşi capitol am dedicat o secţiune aparte soluţiilor pronunţate de instanţa de apel în 

cazurile de justiţie negociată, respectiv în situaţiile  în care cauza a fost soluţionată în baza unui 

acord de recunoaştere a vinovăţiei sau în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii.  

 Cu referire la soluţiile instanţei de apel în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, 

am arătat că  instanţa de apel poate pronunţa în prezent, potrivit art. 488 alin. (4) C.pr.pen., una 

dintre următoarele soluţii: de respingere a apelului ca tardiv, inadmisibil sau nefondat, menţinând 



 

sentinţa atacată; de  admitere a apelului, desfiinţând sentinţa prin care acordul a fost admis şi   

pronunţând o  nouă hotărâre potrivit art. 485 şi art. 486 C.pr.pen.( care poate fi de admitere a 

acordului sau de respingere a acordului); de admitere a apelului, desfiinţând sentinţa prin care 

acordul a fost respins, cu consecinţa obligatorie a admiterii acordului.  Rezultă că soluţiile aflate 

la îndemâna instanţei de apel sunt limitate şi cu toate că textul art. 488 C.pr.pen. a fost modificat 

prin OUG nr. 18/2016, cu scopul de a fi pus de acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 

235/2015, în realitate nu s-a obţinut acest efect decât într-o anumită măsură. Caracterul limitat al 

soluţiilor pe care le poate pronunţa instanţa de apel a condus şi la o practică judiciară neunitară. 

 În ceea ce priveşte soluţiile pronunţate în apel în cazul în care judecata în primă instanţă 

s-a desfăşurat potrivit procedurii abreviate a recunoaşterii învinuirii, am arătat că dacă 

devoluţiunea acestei căi de atac are un specific care rezultă din acceptarea irevocabilă  de către 

inculpat ca judecata să se desfășoare în baza recunoașterii învinuirii și a probelor administrate în 

faza de urmărire penală, în schimb, soluţiile care pot fi pronunţate în urma apelului declarat pot fi 

oricare dintre cele prevăzute la art. 421 C.pr.pen.. Deşi legiuitorul nu a dedicat o reglementare 

aparte a soluţiilor date în apel, în această procedură, aşa cum a făcut-o în cazul acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei, instanţa de apel având la îndemână întreaga paletă a soluţiilor 

reglementate de art. 421 C.pr.pen., cu toate acestea, există câteva aspecte particulare ale 

soluţionării apelului îndreptat împotriva unei hotărâri pronunţate în procedura simplificată.  

 Un prim aspect se referă la situaţia în care prima instanţă a aplicat greşit procedura 

simplificată, deşi nu erau îndeplinite condiţiile legale (cele legate de pedeapsa prevăzută de lege, 

de recunoaşterea faptei, atunci când a fost doar una parţială a faptelor şi nu totală aşa cum 

prevede legea, de suficienţa probelor administrate la urmărirea penală). Un al doilea aspect se 

referă la pronunţarea de către prima instanţă a unei soluţii de achitare în această procedură, 

numai în baza probelor administrate la urmărirea penală. Prin Decizia nr. 4/11 februarie 2019, 

pronunţată într-un recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că, dacă 

într-o cauză instanţa a admis cererea de judecare în procedura simplificată, nu este posibilă 

pronunţarea unei soluţii de achitare prevăzute de art. 16 alin. (1) lit.b) teza a II-a C.pr.pen. şi art. 

16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen. În ambele situaţii am apreciat că soluţia pe care o poate pronunţa 

instanţa de apel este aceea a trimiterii cauzei spre rejudecare, temeiul unei astfel de soluţii fiind 

lipsa cercetării judecătoreşti, obligatorii în cazurile menţionate şi respectarea dublului grad de 



 

jurisdicţie în materie penală, prevăzut de art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia Europeană a 

 Drepturilor Omului.   

 Capitolul VIII este dedicat concluziilor şi propunerilor de îmbunătăţire a legislaţiei 

naţionale. 

În urma parcurgerii procedurii apelului, aşa cum este reglementată în prezent,  a doctrinei, 

a jurisprudenţei, a deciziilor obligatorii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dar şi de 

către Curtea Constituţională, a legislaţiei europene şi a jurisprudenţei unora dintre statele 

europene, am constatat o serie de aspecte criticabile în reglementarea actuală (unele existente şi 

în reglementarea veche), aducându-mi contribuţia personală la evidenţierea lor, fiind vorba 

despre aspecte nesurprinse anterior în doctrină şi rezolvate neunitar în practică şi formulând şi 

propuneri adecvate de îmbunătăţire a legislaţiei, aşa cum vom arăta în continuare. 

● Am constatat, în ceea ce priveşte încheierile, ca obiect al apelului, că regula în privinţa 

acestora este aceea a atacării împreună cu sentinţa pronunţată asupra fondului cauzei, apelul 

declarat împotriva hotărârii, considerându-se ca fiind îndreptat şi împotriva încheierilor - art. 408 

alin. (3) C.pr.pen.. 

Din categoria încheierilor menţionate mai sus, atacabile odată cu sentinţa asupra fondului 

cauzei, în practica judiciară au suscitat discuţii încheierile de disjungere şi încheierile de 

îndreptare a erorilor materiale, respectiv de înlăturare a omisiunilor vădite. 

 În  cazul disjungerii am constatat că în practică au existat controverse dacă încheierea de 

disjungere se atacă  împreună cu sentinţa pronunţată  în cadrul dosarului iniţial sau a dosarului 

nou format. Cu referire la această chestiune, s-au pronunţat soluţii şi într-un sens şi în celălalt.  

Am apreciat  că măsura disjungerii, dispusă prin încheiere, poate fi atacată împreună cu sentinţa 

pronunţată în cauza iniţială, deoarece disjungerea reprezintă o măsură dispusă în această cauză şi 

nu în cauza nou formată. În plus, încheierea de disjungere s-ar ataca inutil împreună cu cea de-a 

doua sentinţă pronunţată, atâta vreme cât prima sentinţă pronunţată în cauza iniţială, care a 

rezolvat incorect sau incomplet fondul cauzei, va rămâne neatacată. 

 Referitor la încheierile de îndreptare a erorilor materiale sau înlăturare a omisiunilor 

vădite, prevăzute de art. 278 şi art. 279 C.pr.pen., am constatat că în ceea ce priveşte încheierile 

pronunţate ulterior soluţionării cauzei, spre deosebire de vechea reglementare (art. 361 C.pr.pen. 

din 1968), în dispoziţiile actuale nu se mai prevede în mod expres că apelul declarat priveşte şi 

încheierile pronunţate ulterior soluţionării cauzei. Pentru acest motiv, practica judiciară este una 



 

neuniformă, existând instanţe care recunosc admisibilitatea unui apel declarat împotriva 

încheierilor de îndreptare a erorilor materiale sau de înlăturare a omisiunilor, pronunţate după 

rămânerea definitivă a sentinţei, dar şi  instanţe care pronunţă soluţii contrare, pe motiv că sunt 

ataşate unei hotărâri definitive şi au acelaşi regim juridic cu acestea. 

 În ceea ce ne priveşte, am apreciat că deşi legiuitorul nu mai face menţiuni exprese cu 

referire la încheierile de îndreptare a erorilor sau înlăturare a omisiunilor, aceasta nu poate 

conduce la concluzia că ele nu sunt supuse niciunui control judiciar, pe motiv că sentinţa a rămas 

definitivă, o altă concluzie fiind de natură să aducă atingere gravă intereselor legitime ale 

părţilor, în condiţiile în care, ulterior soluţionării definitive a cauzei, instanţa dispune prin 

încheiere modificări esenţiale ale soluţiei iniţiale. Aceste încheieri fac corp comun cu sentinţa  şi 

chiar în condiţiile în care aceasta a rămas definitivă, este necesar ca ele să poată fi atacate atunci  

când conţin dispoziţii nelegale sau netemeinice, atâta vreme cât sunt dispoziţii noi şi nu au făcut 

obiectul controlului judiciar odată cu sentinţa de fond. 

 În acest sens, apreciem că într-o viitoare reglementare, legiuitorul trebuie să prevadă atât 

regimul atacării cu apel a încheierii de disjungere (odată cu sentinţa pronunţată în dosarul iniţial) 

cât şi regimul atacării cu apel a încheierilor de îndreptare a erorii materiale sau de înlăturare a 

omisiunii, în sensul că pot fi atacate şi atunci când sunt pronunţate ulterior rămânerii definitive a 

sentinţei. 

 ● Cât priveşte posibilitatea titularilor apelului de a declara apel prin reprezentant, am 

constatat că dispoziţiile art. 409 alin. (2) C.pr.pen. se referă doar la formularea apelului de către 

reprezentantul legal al acestora. Cu toate acestea, potrivit art. 96 C.pr.pen., părţile şi persoana 

vătămată pot fi reprezentate pe parcursul procesului penal, motiv pentru care apreciem că apelul 

poate fi formulat şi prin mandatar, cu procură din care trebuie să rezulte  împuternicirea expresă 

de a declara calea de atac în numele său şi care trebuie să fie ataşată la declaraţia de apel. Pentru 

evitarea interpretării restrictive a acestui drept, apreciem necesară, de lege ferenda, completarea 

corespunzătoare a textului art. 409 alin. (2) şi cu posibilitatea declarării apelului prin 

reprezentantul convenţional. 

● În  ceea ce priveşte curgerea termenului de apel  de la momentul comunicării minutei, 

conform art. 410 alin. (1) C.pr.pen., am arătat că la momentul actual, jurisprudenţa este 

neunitară, în ceea ce privește aplicarea principiului echipolenței, în sensul echivalării cu 

momentul comunicării minutei, a momentului comunicării şi a unui alt act procesual, din 



 

conţinutul căruia partea a luat la cunoştinţă de soluţia pronunţată. Există opinii care admit că 

odată cu comunicarea mandatului de executare a pedepsei, inculpatul a luat la cunoştinţă despre 

soluţia pronunţată, comunicarea mandatului fiind asimilată comunicării minutei, practica 

instanţei noastre supreme fiind în acelaşi sens, însă şi opinii care nu admit un alt moment de 

debut al curgerii termenului, cu excepţia aceluia al comunicării minutei. În ceea ce ne privește, 

apreciem că dacă hotărârea a fost pusă în executare iar inculpatului i-a fost înmânat un exemplar 

al mandatului de executare, la acest moment, în mod cert a luat cunoştinţă de soluţia  instanţei, 

chiar dacă minuta nu i-a fost comunicată şi  prin urmare, de la acest moment a început să curgă 

termenul de apel.   

 Întrucât astfel de situaţii apar într-un număr destul de mare în practică, apreciem că 

legiuitorul trebuie să consacre legislativ o soluţie referitoare la actele procesuale care pot fi 

asimilate comunicării minutei, cel puţin în ceea ce priveşte comunicarea mandatului de 

executare. 

 ● Cu referire la împlinirea termenului de declarare a apelului, dies ad quem, am constatat 

că în practica judiciară mai nouă, s-a pus problema tardivităţii apelului declarat prin mijloace 

rapide (fax, e-mail) în ultima zi a  termenului după ora de închidere a programului de lucru al 

instanţei, reţinându-se aplicabilitatea dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi (2) C.pr.civ., potrivit cu 

care dacă actul trebuie depus la instanţă, termenul este împlinit la ora la care activitatea încetează 

în mod legal. Instanţele de apel, faţă de lipsa unor norme special edictate în materie penală, au 

reţinut aplicabilitatea normelor procesual civile, în raport de dispoziţiile art. 2 alin.(2) C.pr.civ.
 

Am arătat că în problematica menţionată s-a pronunţat în materie civilă atât Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,  prin Decizia nr. 34/ 15 

mai 2017 dar şi Curtea Constituţională, prin Decizia  nr. 605/2016 cu referire la modalitatea  de 

calcul a  termenelor de procedură pe zile, raţiunile fiind aceleaşi şi pentru materia procesual 

penală. 

 Astfel, prin Decizia nr. 34/15 mai 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a stabilit că în aplicarea prevederilor 

art. 182 și art. 183 C.pr.civ., actul de procedură transmis prin fax sau poștă electronică, în ultima 

zi a termenului care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, nu este 

socotit a fi depus în termen. În esenţă, s-a reţinut că prin derogare de la regula înscrisă în art. 182 

alin. (2) din C.pr.civ., numai actul de procedură depus prin scrisoare recomandată la oficiul 

https://lege5.ro/Gratuit/gyztaojtgy/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=77213831&d=2018-04-28#p-77213831
https://lege5.ro/Gratuit/gyztaojtgy/codul-de-procedura-civila-din-2010?pid=77213835&d=2018-04-28#p-77213835


 

poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare, 

depus până la ora 24,00 a ultimei zile a termenului prevăzut de lege, este prezumat ca fiind făcut 

în termen, nu și cazul comunicării prin fax sau e-mail, care, nefiind în mod expres menționat în 

cuprinsul art. 183 C.pr.civ., nu poate fi extins pe cale de interpretare.  

  Tot astfel, Curtea Constituţională, având de soluţionat excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 182 alin. (2) C.pr.civ. ( potrivit cărora atunci când actul de procedură trebuie 

depus la instanţă sau într-un alt loc, termenul se va împlinit la ora la care activitatea încetează în 

acel loc în mod legal), dispoziţii criticate pentru îngrădirea accesului liber la justiţie, a statuat că 

dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În argumentarea acestei soluţii a  reţinut că 

cererile trimise prin poştă electronică sau prin fax nu beneficiază de efectele prevăzute de art. 

183 alin. (1) din C.pr.civ., potrivit cu care actul de procedură depus în interiorul  termenului 

prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat 

rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este considerat a fi făcut în termen. În timp ce 

art. 183 alin. (3) din C.pr.civ. prevede  expres că recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea 

ori atestarea făcută de serviciul de curierat rapid sau de serviciul specializat de comunicare 

constituie dovada datei depunerii actului, în cazul actelor de procedură transmise prin fax sau 

poştă electronică, nu există o prevedere similară, în cazul acestora fiind necesară  certitudinea 

recepţionării în termenul legal de către instanţa de judecată.  

 Având în vedere modul în care atât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cât şi Curtea 

Constituţională au apreciat asupra calculului  termenelor procedurale pe zile, cu referire  strictă 

la comunicarea actului prin mijloacele rapide de comunicare (fax, e-mail), în opinia noastră 

aceste interpretări sunt valabile mutatis mutandis şi în materia transmiterii căilor de atac prin fax 

şi e-mail în materie penală.  

 În primul rând, deşi dispoziţiile procesual penale nu cuprind prevederi exprese cu privire 

la depunerea căilor de atac prin fax/e-mail, astfel de dispoziţii există în Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 1375/2015 şi anume, la art. 88 alin. (7) teza a II-a, potrivit cu care  actele de sesizare a 

instanţei vor fi depuse la instanţă în timpul programului de relaţii cu publicul, cu excepţia 

cererilor în materie penală, care reclamă urgenţă. În opinia noastră,  cereri în materie penală care 

reclamă urgenţă sunt acele cereri care vizează  măsuri preventive (propuneri de luare a măsurii 

arestării preventive sau a unei alte măsuri preventive, arestarea provizorie ca urmare a unui 



 

mandat european de arestare), audiere anticipată,  efectuarea unei percheziţii  şi alte cereri pentru 

care legea prevede că se soluţionează de urgenţă, în această categorie nefiind incluse şi căile de 

atac pentru care legea prevede un termen fix, de natură a asigura caracterul predictibil al 

acestuia. 

 În al doilea rând, dispoziţiile art. 2 alin. (2) C.pr.civ. prevăd aplicabilitatea generală, în 

toate materiile, a dispoziţiilor procesual civile ori de câte ori legile care reglementează aceste 

materii nu conţin dispoziţii contrare. 

 Prin urmare,  în opinia noastră, atunci când apelul este trimis prin fax sau e-mail, în 

ultima zi a termenului de apel, va fi considerat ca fiind făcut în termen numai dacă faxul sau e-

mailul au fost primite la instanţă până la ora terminării programului de lucru al respectivei 

instanţe. 

 De lege ferenda, se impune în mod necesar adoptarea unei soluţii legislative în acest sens, 

având în vedere că astăzi, depunerea actelor de sesizare şi a căilor de atac prin mijloace 

electronice este deja o practică frecventă. 

 În ceea ce priveşte repunerea în termenul de apel, apreciem că dispoziţiile art. 411 alin. 

(1) C.pr.pen. ar trebui modificate în sensul de a se prevedea în mod expres că reprezintă o cauză 

temeinică de împiedicare a declarării apelului în termen, menţionarea eronată de către instanţa 

care a pronunţat hotărârea apelată, a unui alt moment decât cel prevăzut de lege de la care începe 

să curgă termenul de apel sau menţionarea greşită a duratei acestui termen.  

 Aşa cum am arătat în Capitolul VII, Secţiunea a 8-a, privind soluţiile pronunţate în apel 

în alte state europene, în Codul de procedură penală ceh există astfel de dispoziţii, potrivit cărora,  

un apel tardiv nu poate fi respins dacă persoana l-a depus cu întârziere numai pentru că a urmat 

instrucţiunile incorecte ale instanţei sub acest aspect. După cum am arătat, în practică există şi 

soluţii care reflectă opinia potrivit căreia indiferent de menţiunea pe care o poartă hotărârea 

instanţei de fond, calea de atac se exercită potrivit legii, pe care oricine e dator să o cunoască. În 

ceea ce ne priveşte, apreciem că o astfel de prevedere ar proteja justiţiabilii împotriva exercitării 

unor drepturi în necunoştinţă de cauză, bazându-se pe aparenţa de legalitate a sentinţelor de la 

oricare grad de jurisdicţie, motiv pentru care de lege ferenda, apreciem că se impune modificarea 

textului de lege, în sensul arătat. 

 În materia renunţării la apel, apreciem că dispoziţiile art. 414 alin. (1) C.pr.pen. trebuie 

să  fie modificate, în raport cu omisiunea legiuitorului de nu fi prevăzut posibilitatea pentru toţi 



 

titularii dreptului de apel de a dispune de acest drept, putând  şi ei renunţa la rândul lor, nu numai 

părţile şi persoana vătămată. Prin urmare, şi procurorul, şi martorul, expertul, interpretul şi 

avocatul (titulari ai dreptului de apel) dar şi orice alte persoane fizice sau juridice ale căror 

drepturi legitime au fost vătămate, pot renunţa la dreptul de a ataca cu apel hotărârea pronunţată. 

De vreme ce aceste persoane pot renunţa la apel în mod tacit, prin neexercitarea căii de atac, nu 

există nicio raţiune pentru care să nu aibă şi posibilitatea renunţării exprese. Totodată, nefiind 

menţionate în mod expres de către legiuitor se poate interpreta în mod greşit, că aceasta a fost 

voinţa legiuitorului.  

 De lege ferenda, legiuitorul trebuie să prevadă în mod expres şi faptul că declaraţia de 

renunţare se depune la instanţa care a pronunţat hotărârea apelată, având în vedere că termenul în 

care se poate formula declaraţia de renunţare este cuprins între momentul pronunţării hotărârii şi 

momentul împlinirii termenului de declarare a apelului, interval în care dosarul se află la instanţa 

care a pronunţat hotărârea supusă apelului. Prin urmare, norma de procedură trebuie să fie 

previzibilă şi clară pentru destinatarii ei, mai ales atunci când este vorba despre exercitarea unor 

drepturi procesuale. 

 Tot în legătură cu renunţarea la apel, deşi nu ne vom referi la dispoziţii cuprinse în sediul 

de reglementare al apelului, aşa cum am arătat în Capitolul IV, Secţiunea a 4-a, efectul renunţării 

este acela că hotărârea primei instanţe va deveni definitivă pe latură civilă în momentul depunerii 

declaraţiei de renunţare iar pe latură penală, la expirarea termenului de apel, cu condiţia ca cel 

care a renunţat să nu fi revenit asupra renunţării. Cu toate  acestea, neajunsul din vechea 

reglementare procesual penală  s-a perpetuat, în sensul că nici dispoziţiile art. 551 C.pr.pen., 

după cum nici dispoziţiile art. 416 C.pr.pen. din 1968, nu au prevăzut ca dată a rămânerii 

definitive a hotărârii primei instanţe, pe aceea a expirării termenului de apel, când s-a renunţat la 

apel înăuntrul termenului, pe latură penală  sau pe aceea a renunţării la apel, cu privire la soluţia 

pronunţată pe latură civilă. În acest sens, apreciem că într-o viitoare reglementare se impune 

completarea dispoziţiilor art. 551 C.pr.pen. şi cu cele două date mai sus arătate. 

În ceea ce priveşte retragerea apelului, am constatat în Secţiunea a 5-a din Capitolul IV, 

dedicată retragerii apelului, faptul că dispoziţia art. 415 alin. (3) C.pr.pen. referitoare la 

retragerea apelului de către procurorul ierarhic superior sunt neclare, cât priveşte sintagma 

,,procuror ierarhic superior.” Apelul declarat de procuror nu poate fi retras legal decât de 

procurorul ierarhic superior. În  doctrină s-a arătat că prin procurorul ierarhic superior nu se 



 

înţelege şeful unităţii de parchet din care face parte procurorul care a declarat calea de atac ci 

prim-procurorul, procurorul general sau procurorul-şef al parchetului ierarhic superior, în acelaşi 

sens fiind şi majoritatea soluţiilor pronunţate în practică. Cu toate acestea, au fost întâlnite şi 

soluţii prin care s-a luat act de retragerea apelului de către procurorul-şef al unităţii de parchet 

care a dispus trimiterea în judecată. Prin urmare, de lege ferenda, apreciem că acest aspect 

trebuie clarificat în mod necesar, soluţia corectă în opinia noastră fiind aceea a retragerii apelului 

de către procurorul –şef al unităţii de parchet din care face parte procurorul care a declarat apel, 

dată fiind necesitatea respectării simetriei actelor juridice.  

Tot de lege ferenda, ar trebui să se prevadă că dispoziţia referitoare la retragerea apelului 

de către procurorul ierarhic superior se aplică şi în caz de retragere parţială a apelului. Am arătat 

că în anumite situaţii, procurorii care participă la şedinţele de judecată ale instanţelor de apel 

retrag parţial apelurile aflate spre soluţionare (declarând cu ocazia cuvântului acordat în 

dezbateri, faptul că renunţă la unele dintre motivele de apel formulate de unitatea de parchet de 

pe lângă instanţa care a pronunţat hotărârea), fără a avea o împuternicire în acest sens din partea 

procurorului ierarhic superior sau fără a prezenta în şedinţa de judecată din apel, o declaraţie care 

să emane de la procurorul ierarhic superior. Am apreciat că în raport cu dispoziţiile legale 

incidente, procurorii care participă la şedinţa de judecată nu pot retrage unul sau mai multe 

motive de apel fără încuviinţarea procurorului ierarhic superior. 

Similar renunţării, şi în cazul retragerii, se impune completarea dispoziţiilor art. 415 

C.pr.pen. în sensul de a se prevedea că şi alţi titulari ai dreptului de apel, în măsura în care au 

declarat calea de atac a apelului, au posibilitatea să o retragă, respectiv, martorul, expertul, 

avocatul sau alte persoane ale căror drepturi legitime au fost vătămate printr-una act sau măsură 

ale primei instanţe trebuie să aibă posibilitatea de a-şi retrage apelul, după cum le dictează 

propriul interes procesual, aceştia nefiind menţionaţi în mod expres de lege. 

În fine, am constatat în Secţiunea a 4-a a Capitolului IV, relativ la efectele retragerii 

apelului faptul că hotărârea devine definitivă pe data expirării termenului de apel, atunci când 

retragerea apelului a survenit în interiorul acestui termen, în raport cu dispoziţiile art. 551 alin. 

(2) litera b) C.pr.pen. După cum se cunoaşte, orice hotărâre judecătorească devine şi executorie 

la data la care a rămas definitivă, potrivit art. 550 alin. (1) C.pr.pen. Prin urmare, devenind 

executorie, ea trebuie să fie pusă în executare, emiterea formelor de executare făcându-se în chiar 

ziua rămânerii definitive a hotărârii [mandatul de executare a pedepsei închisorii se emite în ziua 



 

rămânerii definitive a hotărârii, potrivit art. 555 alin. (1) C.pr.pen.]. Astfel, prima instanţă trebuie 

să procedeze în ziua rămânerii definitive a hotărârii la punerea în executare a acesteia, inclusiv în 

situaţia în care hotărârea a rămas definitivă ca urmare a retragerii apelului (în interiorul 

termenului de apel), la data expirării termenului de apel. Deşi se va proceda la punerea în 

executare, totuşi, instanţa de apel încă nu a luat  act de retragerea apelului declarat, ştiut fiind că 

dosarul nu poate fi înaintat instanţei de apel atâta vreme cât termenul de apel nu s-a împlinit, 

existând în aceste condiţii şi posibilitatea ca instanţa de apel să constate, dintr-un motiv sau altul, 

că declaraţia de retragere nu este legală şi nu poate produce efecte juridice. Pe de altă parte, 

singura instanţă competentă să ia act de retragerea apelului este instanţa de apel. 

 Având în vedere această necorelare a reglementărilor, în opinia noastră se impune de lege 

ferenda modificarea  art. 551 alin. (2)  litera b) C.pr.pen., în sensul de a se  prevedea ca dată a 

rămânerii definitive a hotărârii atunci când apelul a fost retras în interiorul termenului de apel, 

data la care instanţa de apel ia act de această retragere. 

● Am constatat în Capitolul V, Secţiunea I, că legiuitorul ar trebui într-o viitoare 

reglementare să prevadă, ca o excepţie de la efectul suspensiv al apelului, anumite situaţii în care 

se impune executarea de îndată a unor hotărâri, pe latura civilă, pentru protejarea eficientă a 

unor drepturi recunoscute în primă instanţă. Am avut în vedere că legea procesual civilă prevede 

că anumite categorii de hotărâri sunt executorii provizoriu de drept, încă de la pronunţarea 

hotărârii în primă instanţă (este vorba despre cele reglementate de art. 448 C.pr.civ.), caracterul 

executoriu provizoriu presupunând că hotărârile pot fi puse în executare de la pronunţare pe 

riscul creditorului, iar dacă ulterior titlul creditorului este desfiinţat  în calea de atac, acesta este 

ţinut să îl repună pe debitor în drepturi, potrivit art. 637 C.pr.civ. Am arătat că printre drepturile 

care se bucură de execuţie provizorie în procesul civil, care pot face obiectul unor reparaţii şi în 

procesul penal, se numără despăgubiri pentru accidente de muncă (art. 448 pct. 4),  despăgubiri 

în caz de moarte sau vătămare a integrităţii corporale ori a sănătăţii, în măsura în care 

despăgubirile s-au acordat sub forma unor prestaţii periodice (art. 448 pct. 5), cererile privitoare 

la posesie  ( art. 448 pct. 8), etc. Am mai arătat, cu titlu de exemplu, că nu există nicio raţiune 

pentru care dispoziţia de restabilire a posesiei să fie executorie provizoriu atunci când a fost 

adoptată  în procesul civil, pe calea acţiunii posesorii, care apără posesia (art. 949-952 C.civ.) şi 

să nu se bucure de acelaşi caracter executoriu atunci când s-a dispus restabilirea posesiei în 

cadrul unui proces penal având ca obiect tulburarea  de posesie.  



 

Întrucât apreciem că drepturile subiective civile cărora legiuitorul le-a recunoscut un 

caracter executoriu provizoriu în considerarea importanţei, a urgenţei dar şi a altor criterii, 

trebuie să beneficieze de aceeaşi protecţie, indiferent că au fost recunoscute/reparate în procesul 

civil sau în procesul penal, de lege ferenda, se impune reglementarea ca excepţie de la  efectul 

suspensiv al apelului, pe latură civilă,  executarea provizorie a unor astfel de drepturi. 

● În ceea ce priveşte efectul devolutiv al apelului declarat de procuror, apreciem că acesta 

ar trebui să se bucure de o reglementare superioară celei existente în prezent, fiind un aspect 

abordat diferit în practica instanţelor, cu implicaţii semnificative în ceea ce priveşte 

previzibilitatea practicii judiciare, dar şi autoritatea de lucru judecat pe care o capătă hotărârea în  

ceea ce le priveşte pe părţile care nu au declarat apel şi la care apelul nu se referă. 

Am arătat în Capitolul V, secţiunea a 2-a, că, deși considerăm că, în principiu, 

devoluțiunea apelului declarat de Ministerul Public trebuie să fie integrală, limitarea examinării 

cauzei  numai  la persoanele vizate de declarația de apel este obligatorie, pentru respectarea 

principiului siguranței raporturilor juridice definitiv stabilite. Apreciem  că dacă apelul inițial al 

procurorului a vizat o parte sau anumite părți ale procesului penal (devoluțiune în raport de 

persoane), acesta nu mai poate completa după  împlinirea termenului de apel, criticile,  cu privire 

și la părți care nu au fost vizate de declarația inițială, indiferent dacă dispozițiile din sentința 

pronunțată cu privire la aceste părți ar fi nelegale. De lege ferenda, acest aspect trebuie să fie 

reglementat în mod expres.  

● În ceea ce priveşte efectul extensiv al apelului, am constatat în  Capitolul V, secţiunea a 

4-a, că în jurisprudența lor instanțele de apel abordează efectul extensiv al apelului în mod diferit 

față de opiniile doctrinare care au conturat conceptul de efect extensiv, dând eficiență acestui 

efect numai în măsura în care soluția pronunțată pentru partea care a declarat apel este una 

favorabilă. În conformitate cu jurisprudența exemplificată, extinderea efectelor apelului operează 

exclusiv atunci când în cadrul reexaminării cauzei de către instanța de apel se constată că 

hotărârea trebuie reformată, fie pentru motivele invocate de apelant, fie pentru motivele luate din 

oficiu în considerare de către instanța de control. Practica majoritară a instanțelor de apel  care se 

opune atât doctrinei dar mai ales textului de lege, demonstrează necesitatea clarificării legislative 

a acestui efect al apelului, dar mai ales în raport cu modul de redactare  care este ambiguu și 

contradictoriu. Instanțele de control judiciar au aplicat „litera” Codurilor de procedură penală 

mai noi (1968 și 2014), în „spiritul” Codului de procedură penală din 1936, care prevedea în mod 



 

expres extinderea „efectelor” căii de atac și nu a „examinării,” numai atunci când aceste efecte 

erau favorabile.  

Am arătat că textul de lege al articolului 419 C.pr.pen. este criticabil și necesită a fi 

modificat.  În ceea ce ne priveşte instanța de apel nu „examinează” cauza față de alte persoane 

care nu sunt părți în apel (dar au fost părți în fața primei instanțe), cel puțin din trei motive. 

Primul motiv este acela că față de aceste părți hotărârea primei instanțe a dobândit putere de 

lucru judecat, atâta vreme cât ele nu au declarat apel și nici nu sunt vizate de declarația de apel a 

altei părți, la expirarea termenului de apel hotărârea primei instanțe fiind pusă în executare în 

raport cu acestea. Al doilea motiv îl reprezintă contradicția dintre efectul devolutiv al apelului și 

efectul extensiv, contradicție pusă în evidență de modul de reglementare a celor două efecte. 

Potrivit art. 417 alin. (1) C.pr.pen., instanța de apel judecă (judecată însemnând examinarea la 

care art. 419 se referă) apelul numai cu privire la persoana care a declarat apel și la care 

declarația de apel se referă și numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces. Prin 

urmare, efectul devolutiv  face ca în fața instanței de apel să nu ajungă întreaga cauză, ci numai 

acele aspecte care vizează situația apelantului și a intimatului vizaţi de declarația de apel. Între 

aceste limite instanța de apel examinează cauza și apreciază probatoriul deja administrat sau 

administrează eventuale probe noi. Este de neconceput că instanța de apel „examinează,” deci, 

judecă  cauza cu privire la o parte care nu a formulat critici concrete asupra hotărârii pronunțate, 

care nu vine în fața instanței de apel, nu are posibilitatea să își exercite drepturile procesuale, nu 

dă declarații și nu propune probe. Al treilea motiv pentru care apreciem că instanța de apel nu 

examinează cauza cu privire la părți care nu sunt apelante și nici nu sunt vizate de declarația de 

apel, ci doar hotărăște în privinţa acestora, îl reprezintă faptul că în apel, de regulă nu sunt citate 

decât părțile apelante și cele vizate de declarația de apel. La toate motivele arătate, este de 

adăugat și contradicția în termeni existentă în textul de lege care prevede imperativ că instanța 

„examinează” cauza și prin extindere (deci nu are o opţiune în a examina sau nu) dar nu are 

obligația de a decide cu privire la situația acestor părți, deoarece potrivit textului  doar  „poate” 

hotărî și în privința lor.   

Pentru aceste motive, considerăm că textul de lege trebuie reformulat, astfel încât să 

poată fi aplicat în litera lui și să poată fi corelat și cu celelalte efecte ale apelului, în special cu 

efectul devolutiv. În ceea ce ne privește, apreciem că soluția corectă este aceea a extinderii 

efectelor apelului, în măsura în care aceste efecte sunt pozitive, deoarece soluția obținută de 



 

apelant este favorabilă, urmând a fi extinse și asupra părților care se află într-o solidaritate 

procesuală cu apelantul sau cu partea vizată de declarația de apel, părți care nu vor fi prejudiciate 

sub nicio formă de neparticiparea la proces, întrucât situația lor în urma apelului se 

îmbunătățește. 

De lege ferenda se impune modificarea art. 419 C.pr.pen. în sensul de a se prevedea că 

instanţa de apel extinde efectele apelului şi nu examinează cauza prin extindere. 

 ● În ceea ce priveşte procedura apelului, am constatat în Capitolul VI, secţiunea a 3-a, 

faptul că deşi în practică, adesea, în faţa instanţelor de apel sunt invocate excepţii procesuale, iar 

existenţa acestora este admisă şi în normele procesual penale, totuşi, nu există o procedură de 

soluţionare a lor, reglementată de lege.  

Am constatat că potrivit art. 83 litera d) şi art. 364 alin. (6) C.pr.pen., inculpatul are 

dreptul de a ridica excepţii în cursul procesului penal, acelaşi drept fiind prevăzut şi pentru 

avocatul acestuia, în dispoziţiile art. 92 alin. (7) C.pr.pen.. Dreptul de a ridica excepţii în tot 

cursul procesului penal este prevăzut şi pentru persoana vătămată [art. 81 alin. 1 litera b) şi art. 

111 alin. (2) litera c)], partea civilă [art. 85 alin.(1) şi art. 112 alin.(2) lit. c) şi art. 365] şi partea 

responsabilă civilmente [ art. 87 alin. (1) şi art. 112 alin.(2) lit. c) şi art. 365]. În fine, procurorul 

care participă la judecată are dreptul de a ridica excepţii în cursul judecăţii. 

În afara dreptului părţilor şi procurorului de a ridica excepţii, corelativ, dispoziţiile art. 

351 alin. (2) C.pr.pen. prevăd obligaţia instanţei de a pune în discuţia acestora excepţiile ridicate 

sau invocate din oficiu de către instanţă şi de a se pronunţa asupra lor prin încheiere motivată. 

Admiţând existenţa neîndoielnică a excepţiilor procesule în materie penală, ca fiind 

mijlocul procesual, prin care, invocându-se, fie neregularităţi procedurale, fie cauze care 

împiedică exercitarea în continuare a acţiunii penale, se tinde la soluţionarea cauzei fără a se 

intra în cercetarea fondului acesteia (de pildă, excepţia prescripţiei răspunderii penale, excepţia 

autorităţii de lucru judecat, excepţia lipsei plângerii prealabile, excepţia de necompetenţă a 

instanţei, etc.), am apreciat că de lege ferenda legiuitorul trebuie să instituie un regim juridic al 

acestora, referitor la invocarea şi soluţionarea lor, regim similar celui instituit prin normele 

procesual civile (art. 248 C.pr.civ.), în sensul că instanţa se va pronunţa mai întâi asupra 

excepţiilor de procedură precum şi a celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, 

administrarea de probe, ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. 



 

Jurisprudenţa existentă a demonstrat faptul că anumite instanţe de apel examinează cu 

prioritate excepţiile invocate, alte instanţe le unesc cu fondul în considerarea inexistenţei unui 

regim propriu al acestor excepţii în materie penală.  

Am constatat şi că există anumite categorii de excepţii examinate cu prioritate de multe 

instanţe de apel şi chiar dacă nu sunt reglementate ca atare de dispoziţiile procesual penale (în  

afara excepţiei de necompetenţă care este reglementată în mod expres de dispoziţiile art. 47 

C.pr.pen.), sunt deja consacrate în practică excepţii precum inadmisibilitatea apelului, excepţia 

tardivităţii apelului, excepţia autorităţii de lucru judecat, excepţia lipsei plângerii prealabile, 

excepţia prescripţiei răspunderii penale, excepţia nulităţii hotărârii instanţei de fond, etc. 

De aceea, intervenţia legiuitorului este absolut necesară pentru a clarifica la nivel 

conceptual dar şi din punct de vedere al regimului juridic, acest mijloc procesual de apărare în 

procesul penal.  

● Am constatat tot în Capitolul VI, secţiunea a 3-a că în cazul apelului declarat în 

procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în normele procesual penale nu există nicio 

dispoziţie referitoare la posibilitatea administrării probei cu înscrisuri, deşi în practică, în mod 

frecvent, este încuviinţată proba cu înscrisuri în circumstanţiere. 

De lege ferenda, apreciem că legiuitorul trebuie să reglementeze acest aspect, în sensul 

admisibilităţii probei cu înscrisuri în circumstanţiere, având în vedere că uneori această probă se 

dovedeşte a fi necesară, atunci când se critică sentinţa pronunţată, pentru că pedeapsa stabilită 

prin acord şi confirmată de prima instanţă ar fi una nejustificat de blândă. 

● Tot în cadrul unei alte proceduri speciale, am constatat că în cazul apelului care vizează 

hotărârile pronunţate în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii, nu este prevăzută în 

mod expres posibilitatea sau imposibilitatea inculpatului de a reveni asupra recunoaşterii 

faptelor, recunoaştere făcută în faţa primei instanţe de judecată. Având în vedere că jurisprudenţa 

a recunoscut, covârşitor, caracterul  irevocabil al declaraţiei de recunoaştere a vinovăţiei şi că 

inclusiv instanţa supremă a validat în practica sa irevocabilitatea declaraţiei de recunoaştere a 

învinuirii, apreciind că odată exprimată opţiunea pentru aplicarea cercetării judecătoreşti 

abreviate, instanţa nu mai poate reveni în ceea ce priveşte dispoziţia de admitere a cererii, 

considerăm că de lege ferenda legiuitorul ar trebui să consacre irevocabilitatea declaraţiei de 

recunoaştere a vinovăţiei, în normele procesual penale, desigur, cu excepţia acelor situaţii în care 

declaraţia este afectată de anumite vicii.  



 

● În  acelaşi capitol destinat procedurii apelului este reglementat şi un caz de cercetare 

judecătorească obligatorie, introdus prin OUG nr. 18/2016, legiuitorul impunând instanţei de 

apel, în cuprinsul dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., obligaţia procedurală de a 

readministra ,,declaraţiile” pe care prima instanţă şi-a întemeiat soluţia de achitare. Fiind de 

acord că jurisprudenţa Curţii Europene a impus obligaţia pozitivă a instanţelor care se pronunţă 

definitiv asupra cauzei de a acorda posibilitatea acuzatului să fie confruntat cu martorii, 

posibilitatea de a le pune întrebări, ne-am pus întrebarea legitimă  dacă numai persoanele achitate 

trebuie să beneficieze de aceste garanţii, dacă nemijlocirea şi contactul direct cu probele sunt 

importante numai în cazul persoanelor achitate şi mai puţin importante în cazul persoanelor 

condamnate în primă instanţă. 

De aceea, fără a relua consideraţiile deja expuse, am arătat că în opinia noastră, 

reglementarea existentă, care obligă instanţa de apel să readministreze numai acele declaraţii 

care au fundamentat soluţia de achitare încalcă în bună măsură egalitatea în faţa legii, drept 

fundamental consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţia României, legiuitorul creând o diferenţă 

nejustificată de tratament între cei achitaţi în primă instanţă şi cei condamnaţi, discriminarea 

neavând un scop legitim şi nefiind proporţională cu scopul urmărit. Dispoziţiile art. 421 pct. 2 lit. 

a) C.pr.pen. constituie o derogare nejustificată de la regula generală instituită de art. 100 alin. (2) 

din cod potrivit cu care instanţa administrează probe la cererea părţilor, a procurorului sau din 

oficiu, atunci când apreciază necesar pentru formarea convingerii sale, deoarece în situaţia 

menţionată instanţa nu mai are libertatea de apreciere ci este obligată, rezultând astfel că 

legiuitorul a prezumat necesitatea readministrării probelor în ipoteza unei soluţii de achitare. 

Impunând garanţii obligatorii numai în cazul acuzatului achitat în primă instanţă, acesta este 

discriminat în raport cu acuzatul condamnat care nu se bucură ope legis de readministrarea 

probelor de către instanţa de apel în condiţii de oralitate şi contradictorialitate, garanţiile în ceea 

ce–l priveşte fiind lăsate la latitudinea instanţei de apel, creându-se imaginea unor exigenţe 

diferite ale principiului aflării adevărului în funcţie de soluţia adoptată de către instanţa de fond.  

 În fine, am apreciat că soluţia legislativă aduce atingere şi prezumţiei de nevinovăţie de 

care se bucură inculpatul trimis în judecată şi condamnat în primă instanţă, deoarece în cazul 

acestuia nu mai există garanţia obligativităţii readministrării probelor şi a reluării cercetării 

judecătoreşti ci această cercetare va fi posibilă în funcţie de aprecierea instanţei de apel, ceea ce 

înseamnă că soluţia primei instanţe are deja un ascendent asupra întregii proceduri din apel, 



 

şubrezind prezumţia de nevinovăţie de care acuzatul trebuie să se bucure până la finalizarea 

cauzei. Curtea Europeană a stabilit că prezumţia de nevinovăţie nu poate înceta să se aplice în 

apel doar pentru că soluţia primei instanţe este aceea de condamnare, atunci când procesul 

continuă în apel (Konstas împotriva Greciei, pct. 36). 

De lege ferenda, se impune modificarea soluţiei legislative, în sensul în care  instanţa de 

apel va readministra acele probe care au fost determinante la adoptarea soluţiei în primă instanţă, 

oricare ar fi fost aceasta, păstrând libertatea de apreciere asupra celorlalte probe. 

● Am constatat în Capitolul VI, secţiunea a 4-a, referitor la deliberarea şi luarea 

hotărârii, faptul că situaţia în care se reia judecarea cauzei în complet de divergenţă, din cauză că 

membrii completului colegial nu au ajuns la un acord, este insuficient reglementată şi că în 

practică există opinii diferite referitoare la etapa din care se reia judecata în faţa completului de 

divergenţă. Există situaţii în care judecata apelurilor a fost reluată numai din etapa dezbaterilor 

dar şi situaţii în care au fost efectuate acte de cercetare judecătorească de către completul de 

divergenţă (audierea inculpaţilor, a martorilor, etc.).  

De lege ferenda apreciez că dispoziţiile art. 394 alin. (5) C.pr.pen., la care art. 420 alin. 

(11) C.pr.pen. se raportează, trebuie modificate, în sensul prevăzut de dispoziţiile procesual 

civile special edictate pentru situaţia menţionată, respectiv art. 399 C.pr.civ., urmând ca în 

principiu să fie reluate dezbaterile asupra chestiunilor ce au făcut obiect de divergenţă, chestiuni 

care vor fi aduse la cunoştinţa procurorului,  părţilor şi a subiecţilor procesuali în şedinţă, iar 

atunci când apreciază că este necesar, instanţa astfel constituită va putea  administra  şi probe noi 

şi va putea ordona orice alte măsuri permise de lege. Totodată, părţile şi procurorul vor avea 

dreptul  să pună noi concluzii asupra chestiunilor aflate în divergenţă. De asemenea, trebuie să se 

prevadă şi faptul că reluarea cauzei în complet de divergenţă nu exclude posibilitatea ca aceştia 

să ajungă la un acord şi să pronunţe hotărârea în unanimitate, în acest sens fiind dispoziţiile art. 

399 alin. (4) C.pr.civ., potrivit cărora, judecătorii pot reveni asupra părerii acestora care a 

provocat divergenţa. 

● În ceea ce priveşte pronunţarea hotărârii, am constatat în acelaşi capitol şi aceeaşi 

secţiune, că deşi pronunţarea hotărârii, potrivit art. 405 C.pr.pen. se face în şedinţă publică de 

către preşedintele de complet, asistat de grefier, pronunţare la care părţile nu se citează, iar  

publicitatea şedinţei de judecată este prevăzută de lege sub sancţiunea nulităţii, fiind motiv  de 

anulare a  deciziei pronunţate în apel pe calea contestaţiei în anulare [art. 426 lit.g) C.pr.pen], cu 



 

toate acestea, uzual, în practica instanţelor pronunţarea hotărârii în şedinţă publică se face prin 

publicarea soluţiei pe portalul instanţei şi prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

intermediul grefei.  

Am mai constatat că în procesul civil, urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 

310/2018, pronunţarea hotărârii în şedinţă publică a devenit facultativă, prevăzându-se în mod 

expres în dispoziţiile art. 402 C.pr.pen. că hotărârea se poate pronunţa în şedinţă publică sau se 

poate pune la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei. Curtea Constituţională a României a 

reţinut că noua soluţie legislativă a prevăzut o formă alternativă de realizare a publicităţii 

hotărârii, formă care este în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 

aceasta din urmă reţinând că în numeroase state membre ale Consiliului Europei, există o lungă 

tradiţie ca pe lângă citirea cu voce tare a hotărârii pronunţate, să se recurgă şi la alte mijloace 

alternative de a da publicităţii hotărârile pronunţate cum ar fi depunerea acestora la grefa 

instanţei, accesibilă publicului larg şi considerând că, fiecare stat membru trebuie să-şi aprecieze 

modalităţile de realizare a publicităţii hotărârilor judecătoreşti potrivit cu particularităţile 

procedurii sale naţionale.  

Am arătat că principiile care se desprind din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului cu privire la aspectul analizat sunt, în esenţă, următoarele: nu este încălcată publicitatea 

pronunţării hotărârii dacă o persoană care justifică un interes legitim poate avea acces la textul 

integral al hotărârii, nu doar părţile; nu este încălcat caracterul public al pronunţării dacă 

hotărârile relevante sunt publicate într-un buletin oficial, jurisprudenţa instanţei fiind deschisă 

astfel controlului publicului (cauza Sutter c.Elveţiei, Hotărârea din 21 februarie 1984); 

publicitatea procedurii protejează justiţiabilii împotriva unei justiţii secrete care nu se poate afla 

sub control public şi constituie un mijloc prin care se menţine încrederea cetăţenilor în justiţie, 

asigurând caracterul transparent al acesteia şi contribuind, în acest sens la realizarea scopului 

prevăzut de art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană. Curtea a reţinut că acest principiu se 

aplică atât în cursul judecăţii cât şi cu ocazia pronunţării  (Hotărârea din 16 aprilie 2013 

pronunţată în cauza  Fazliyski împotriva Bulgariei, în care a reţinut că ceea ce contează este dacă 

hotărârile au fost accesibile publicului în orice formă); Curtea a mai reţinut că citirea numai a 

dispozitivului deciziei în şedinţă publică nu asigură respectarea exigenţelor art. 6 din Convenţie, 

deoarece publicul trebuie să aibă acces la  deciziile motivate, nu doar părţile şi avocaţii lor şi prin 

urmare, atâta timp cât publicul nu are acces decât la dispozitiv, obiectivul prevăzut de art. 6 



 

paragraf 1 care asigură controlul public asupra hotărârilor judecătoreşti în vederea apărării 

dreptului la un proces echitabil, nu este satisfăcut (Ryakib Biryukov împotriva Rusiei).  

 Faţă de toate cele mai sus menţionate, apreciem că dispoziţiile din dreptul intern, în 

materie penală trebuie de lege ferenda să fie modificate, în sensul de a se prevedea că 

pronunţarea în şedinţă publică se poate face şi prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin 

mijlocirea grefei, dar şi faptul că instanţele au obligaţia de a asigura publicitatea soluţiilor 

pronunţate prin accesul justiţiabililor la hotărârile judecătoreşti, aceste dispoziţii existând de 

altfel într-o serie de reglementări cu caracter secundar.  

 ● În Capitolul VII, secţiunea a 2-a, am relevat inexistenţa unei reglementări care să 

prevadă posibilitatea atacării cu apel şi a considerentelor unei hotărâri.  Am apreciat că atunci 

când calea de atac vizează considerente care conţin constatări de fapt ce prejudiciază apelantul 

sau sunt fundamental greşite, sau constatări de fapt străine de cauză, instanţa de apel, fiind 

sesizată cu astfel de critici şi constatând că sunt întemeiate, nu are  posibilitatea de a respinge 

apelul, deoarece pe calea apelului se tinde la reţinerea unei alte situaţii de fapt, or, prin 

respingerea apelului se validează practic atât dezlegarea în fapt a litigiului penal cât şi dezlegarea 

dată în drept acestuia.   

 Apreciem că şi în chestiunea la care ne referim, neexistând dispoziţii exprese 

contradictorii, se aplică normele procesual civile  conţinute de dispoziţiile art. 461 alin. (2) 

C.pr.civ., în conformitate cu care, apelul poate fi îndreptat chiar şi numai  împotriva 

considerentelor, prin care s-au dezlegat probleme de drept străine de cauză sau care sunt greşite 

precum şi împotriva considerentelor care cuprind constatări de fapt care prejudiciază partea 

apelantă, aceasta, deoarece autoritatea de lucru judecat se ataşează potrivit dispoziţiilor art. 430 

alin. (2), atât dispozitivului, cât și considerentelor pe care acesta se sprijină. Interesul apelantului 

în promovarea unei căi de atac împotriva considerentelor constă în evitarea autorităţii de lucru 

judecat a considerentelor acelei hotărâri, care ar putea prejudicia partea apelantă, de exemplu, 

într-o viitoare acţiune civilă disjunsă sau lăsată nesoluţionată în procesul penal sau într-o viitoare 

acţiune civilă în regres pornită de persoana responsabilă civilmente împotriva inculpatului atunci 

când în considerente se reţin constatări de fapt care nu sunt reale, chiar dacă  dispozitivul este 

corect. 

 În materie penală, în raport cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) C.pr.pen. hotărârea definitivă a 

instanţei penale are autoritate de lucru judecat în  faţa instanţei civile care  soluţionează acţiunea 

civilă, cât priveşte existenţa faptei şi  a  persoanei care a comis-o. ,,Existenţa faptei” la care art. 



 

28 alin. (1) C.pr.pen. reprezintă o noţiune largă şi se referă nu doar la elementul material al 

infracţiunii, la verbum regens, ci şi la toate circumstanţele în care fapta a fost comisă, la întreaga 

bază factuală. Prin urmare, atâta vreme cât astfel de considerente ar căpăta autoritate de lucru 

judecat, în condiţiile în care situaţia de fapt reţinută este una greşită, interesul apelantului de a 

ataca aceste considerente este evident şi este justificat. 

 De aceea, propunem ca de lege ferenda să se prevadă în mod expres posibilitatea 

apelantului de a ataca hotărârea primei instanţe şi în ceea ce priveşte considerentele acesteia, 

atunci când sunt greşite, sunt străine de natura cauzei sau cauzează prejudicii apelantului. 

 ● În Capitolul VII, secţiunea a 2-a, am arătat că deşi legiuitorul a prevăzut printre soluţiile 

de respingere a apelului şi pe aceea a respingerii  ca inadmisibil,  totuşi, nu a prevăzut în mod 

expres niciunul dintre cazurile care vor conduce la o atare soluţie. Am arătat că pe cale 

jurisprudenţială, s-a conturat soluţia respingerii apelului ca inadmisibil, atunci când: apelul a fost 

declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel; apelul a fost 

declarat împotriva unei hotărâri care a fost anterior atacată cu apel; apelul a fost declarat de către 

o persoană care nu este titular al dreptului de apel şi nici nu este substituit procesual al acestuia; 

apelul a fost declarat cu depăşirea limitelor în care titularul dreptului de apel are îndreptăţirea de 

a face apel; în fine, aşa cum s-a observat din practica instanţelor, apelul este respins ca 

inadmisibil şi atunci când partea sau subiectul procesual nu îşi însuşeşte apelul declarat de 

avocatul său sau de un alt substituit procesual. 

 De lege ferenda propunem ca toate aceste cazuri să fie preluate de legiuitor într-o viitoare 

soluţie legislativă. 

de ● În capitolul VII, secţiunea a 3-a am arătat că legiuitorul nu a acoperit toate cazurile 

trimitere spre rejudecare, în practică dispunându-se trimiterea spre rejudecare şi în alte situaţii 

decât cele expres şi limitativ prevăzute de lege şi care vizează încălcarea dreptului la un proces 

echitabil, a obligaţiei de motivare a hotărârilor judecătoreşti,  neasigurarea dreptului la două 

instanţe în materie penală, etc. 

Fără a relua consideraţiile pe care le-am făcut, am apreciat că legiuitorul trebuie să 

includă între cazurile de trimitere spre rejudecare, pe acela vizând încălcarea dreptului la un 

proces echitabil, prin nesocotirea de către prima instanţă a principiilor nemijlocirii şi 

contradictorialităţii, în baza art. 6 paragraf 3 lit. d) din CEDO, dar şi pe acela vizând nemotivarea 

hotărârilor judecătoreşti, dreptul la un proces echitabil,  potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a 



 

Drepturilor Omului incluzând şi obligaţia instanţei de a prezenta argumentele care au stat la baza 

adoptării unei soluţii sau a alteia. 

Tot în Capitolul VII, secţiunea a 3-a am constatat că deşi dispoziţiile art. 421 pct. 2 lit. b) 

C.pr.pen. nu prevăd şi nulitatea relativă printre cazurile în care se va dispune desfiinţarea 

sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, în realitate, odată constatată nulitatea relativă, 

neacoperită, necompensată şi vătămătoare pentru partea care a invocat-o, aceasta va produce 

aceleaşi efecte ca şi nulitate absolută, respectiv actul nul se va considera un act inexistent. Având 

în vedere şi jurisprudenţa cristalizată sub acest aspect, apreciem că de lege ferenda legiuitorul ar 

trebui să prevadă că trimiterea spre rejudecare va fi posibilă şi atunci când instanţa de apel, 

constată, în condiţiile legii, un caz de nulitate relativă, necompensată, neacoperită şi pe care nici 

instanţa de apel însăşi nu o poate acoperi.  

● Am constatat în Capitolul VII, subsecţiunea 3.4. faptul că există practică neunitară sub 

aspectul posibilităţii reluării cauzei din etapa camerei preliminare, atunci când se constată în 

apel existenţa unui caz de nulitate absolută care afectează procedura şi implicit, încheierea 

pronunţată la finalul camerei preliminare.  

Am apreciat că în prezenţa unui nulităţi absolute care afectează şi valabilitatea procedurii 

de cameră preliminară, aceasta poate fi supusă cenzurii  şi sancţionată în apel. Am constatat că 

dispoziţiile legale aplicabile sunt contradictorii. Aceasta deoarece la finalul procedurii de cameră 

preliminară judecătorul dispune începerea judecăţii prin încheiere, atacabilă separat cu 

contestaţie, încheierea  pronunţată în  calea de atac a contestaţiei fiind definitivă  potrivit art. 

425^1 alin.7 rap. la art. 347 C.pr.pen., ceea ce presupune ataşarea puterii de lucru judecat acestei 

proceduri cât priveşte legala sesizare a instanţei inclusiv din perspectiva competenţei, pe care şi 

judecătorul de cameră preliminară este obligat să o verifice. Totodată, procedura de cameră 

preliminară poate fi şi ea sancţionată cu nulitatea absolută, iar potrivit art. 281 alin. (3) C.pr.pen., 

încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) literele a)- d) C.pr.pen. poate fi invocată în 

orice stare a procesului, deci şi în apel. Drept urmare, din coroborarea dispoziţiilor legale, se 

desprinde concluzia că cele statuate în procedura de cameră preliminară prin încheiere definitivă 

se bucură de putere de lucru judecat, cu excepţia  dispoziţiilor cuprinse într-o încheiere adoptată 

în urma unei proceduri viciate de nulitate absolută,  în unul dintre cazurile prevăzute de art. 281 

alin. (1) literele a)- d) C.pr.pen. 



 

 Odată ce instanţa de apel constatată nulitatea procedurii de cameră preliminară,  procesul 

penal este obligatoriu să fie reluat din această etapă deoarece, constatarea nulității unui act 

procesual sau procedural va conduce la lipsirea acestuia de orice efect juridic, actul urmând a fi 

considerat  nul din momentul în care a fost săvârşit cu încălcarea legii (ex tunc)  iar nu din 

momentul în care s-a constatat nulitatea acestuia (ex nunc); din moment ce actul nul este apreciat 

inexistent din punct de vedere al efectelor pe care, în condiţii de valabilitate  ar fi trebuit să le 

producă, deci inexistentă încheierea de începere a judecăţii în situaţia analizată, reluarea 

procedurii de cameră devine obligatorie.  

 De lege ferenda apreciem că legiuitorul trebuie să prevadă obligativitatea reluării cauzei 

din procedura de cameră preliminară, atunci când instanţa de apel a constatat existenţa unui caz 

de nulitate absolută care a afectat atât procedura de primă instanţă cât şi procedura camerei 

preliminare sau numai procedura camerei preliminare, dintre cele prevăzute de art. 281 alin. (1) 

literele a)-d) C.pr.pen. 

● Aşa cum am arătat în Capitolul VII, secţiunea a 4-a, referitor la soluţiile în apel în 

cazul procedurii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, nici după pronunţarea şi publicarea 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.235/2015, prin care s-a reţinut, cu referire la art. 488 alin. (1), 

(2) şi (4)  C.pr.pen., că limitarea motivelor de apel declarat împotriva soluției instanței de fond 

prin care aceasta admite sau respinge acordul de recunoaștere a vinovăției, la cele referitoare la 

felul și cuantumul pedepsei și forma de executare a acesteia, este de natură a acoperi, ex lege, 

orice alte vicii ce pot constitui temei al nulității absolute sau relative ale acordului şi nici după 

modificarea textului art. 488 C.pr.pen., prin OUG 18/2016, nu s-a obţinut decât în parte efectul 

dorit, acela al acordării posibilităţii instanţei de apel de a sancţiona cazurile de nulitate şi alte 

încălcări ale procedurii în primă instanţă. Caracterul limitat al soluţiilor pe care le poate pronunţa 

instanţa de apel a condus şi la o practică judiciară neunitară, sub anumite aspecte. 

Am arătat că nu a fost prevăzută o soluţie de trimitere spre rejudecare, în cazul în care se 

constată existenţa sancţiunii nulităţii care impune anularea sentinţei şi a procedurii din faţa 

instanţei de fond şi nici soluţia de trimitere la instanţa competentă atunci când instanţa fondului a 

fost una necompetentă material sau după calitatea persoanei. De asemenea, practica a evidenţiat 

şi cazuri în care instanţa de fond nu s-a pronunţat decât asupra unuia dintre cele două acorduri cu 

care a fost investită în aceeaşi cauză, situaţie în care, fără să existe o prevedere legală 



 

corespunzătoare, instanţa de apel a trimis cauza spre rejudecare la prima instanţă pentru ca 

aceasta să se pronunţe asupra acordului omis. 

 Totodată, jurisprudenţa a evidenţiat insuficienţa dispoziţiilor referitoare la soluţiile 

pronunţate de instanţa de apel ( şi în fond) atunci când, spre exemplu, după sesizarea instanţei, 

dar în termen legal este retrasă plângerea prealabilă sau părţile s-au împăcat, neexistând 

posibilitatea legală ca instanţa investită să dispună încetarea procesului penal, aceasta în 

condiţiile în care prin Decizia nr. 893/17 decembrie 2015, Curtea Constituţională a constatat că 

dispoziţiile referitoare la soluţionarea acordului sunt lacunare deoarece în ipoteza în care există 

unul din cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. e) - j) din C.pr.pen., instanța ar trebui să poată 

pronunța soluția de respingere a acordului de recunoaștere a vinovăției și de încetare a procesului 

penal.  

Toate aceste neajunsuri îndreptăţesc propunerea ca de lege ferenda, să fie modificate 

dispoziţiile art. 488 C.pr.pen., în sensul ca la îndemâna instanţei de apel să se regăsească şi 

soluţia trimiterii cauzei spre rejudecare sau aceea a încetării procesului penal. 

● În acelaşi capitol şi aceeaşi secţiune, am arătat că deşi legiuitorul nu a dedicat o 

reglementare aparte a soluţiilor date în apel, în procedura recunoaşterii învinuirii, aşa cum a 

făcut-o în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa de apel având la îndemână 

întreaga paletă a soluţiilor reglementate de art. 421 C.pr.pen., cu toate acestea, am constatat că 

există câteva aspecte particulare ale soluţionării apelului îndreptat împotriva unei hotărâri 

pronunţate în această procedura simplificată. 

Primul se referă la situaţia în care prima instanţă a aplicat greşit procedura simplificată, 

caz în care am arătat că jurisprudenţa s-a cristalizat în sensul desfiinţării sentinţei pronunţate în 

primă instanţă şi trimiterii cauzei spre rejudecare şi chiar dacă o atare soluţie nu este prevăzută 

de lege, instanţele de apel şi-au întemeiat de cele mai multe ori soluţiile pronunţate în acest sens, 

pe necesitatea asigurării dreptului la un proces echitabil, prevăzut de art. 6 din CEDO sau a 

dublului grad de jurisdicţie în materie penală, prevăzut de art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului.  

Al doilea aspect se referă la pronunţarea unei soluţii de achitare de către prima instanţă 

numai în baza probelor administrate la urmărirea penală. Prin Decizia nr. 4/11 februarie 2019, 

pronunţată în recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că dacă într-o 

cauză instanţa a admis cererea de judecare în procedura simplificată, nu este posibilă pronunţarea 

https://lege5.ro/Gratuit/geztkobvha/codul-de-procedura-penala-din-2010?pid=43408907&d=2019-08-05#p-43408907
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în acea cauză a unei soluţii de achitare prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen. şi 

art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen, reţinând în esenţă că, în măsura în care instanța apreciază că 

mijloacele de probă din faza urmăririi penale nu oferă informații îndestulătoare, pentru justa 

soluționare a cauzei și aflarea adevărului, existând îndoieli asupra formei de vinovăție cu care a 

acționat inculpatul, are obligația legală de a respinge cererea de judecată în procedura 

simplificată și de a aplica dispozițiile privind procedura de drept comun sau, după caz, de a 

repune cauza pe rol și a efectua cercetarea judecătorească, în condițiile art. 395 alin. (2) din 

C.pr.pen., în situația în care, anterior, încuviințase solicitarea de aplicare a acestei proceduri. 

În această situaţie am apreciat că soluţia pe care o instanţă de apel o are la îndemână, 

atunci când prima instanţă a pronunţat o soluţie de achitare întemeiată pe dispoziţiile art. 16 alin. 

(1) lit. b) teza a II-a sau art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen., deşi a soluţionat cauza în procedura 

recunoaşterii învinuirii, este aceea a desfiinţării sentinţei şi trimiterii cauzei spre rejudecare, chiar 

dacă aceasta nu este prevăzută în mod expres de lege. Argumentul care fundamentează această 

soluţie este acela al lipsei cercetării judecătoreşti, obligatorii în astfel de cazuri, în scopul 

asigurării dreptului la un proces echitabil, al asigurării dreptului la două instanţe în materie 

penală dar mai ales în scopul aflării adevărului. Având în vedere că jurisprudenţa cristalizată în 

materie este în acelaşi sens, de lege ferenda, propunem ca legiuitorul să preia această soluţie în 

cadrul normelor de procedură. 

● Am constatat în Capitolul VII, secţiunea a 6-a, faptul că deşi din dispozitivul deciziei 

date în apel trebuie să rezulte în mod explicit soluţia dată asupra fiecăruia dintre apelurile 

declarate şi că în reglementarea vechiului Cod de procedură penală, nepronunţarea de către 

instanţa de apel asupra unuia sau unora dintre apelurile declarate în cauză era sancţionată cu 

casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, în temeiul art. 385
9
 

alin.(1) pct.10 C.pr.pen (1968), în prezent această omisiune nu mai are nicio sancţiune, în 

practică fiind întâlnite situaţii în care instanţa de apel a omis să se pronunţe asupra unuia sau 

altuia dintre apelurile declarate iar omisiunile nu au mai fost acoperite pe nicio cale sau au fost 

acoperite în mod nelegal în procedura îndreptării erorii materiale, prevăzute de art. 278 C.pr.pen. 

În raport de inexistenţa unei sancţiuni a omisiunii instanţei de apel de a se pronunţa 

asupra tuturor apelurilor declarate în cauză, pe calea unei eventuale căi extraordinare de atac, 

având în vedere caracterul de izvor de drept al normelor procesual civile, pentru procesul penal, 

atunci când normele procesual penale nu conţin dispoziţii contrare [potrivit art. 2 alin. (2) 
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C.pr.civ.] şi având în vedere lacunarismul normelor procesual penale, am apreciat că ar trebui 

aplicate în mod corespunzător dispoziţiile art. 444 C.pr.civ. care se referă la completarea 

hotărârii judecătoreşti, atunci când instanţa a omis să se pronunţe asupra unor cereri (minus 

petita). De lege ferenda, această situaţie trebuie să fie reglementată legislativ având în vedere că 

nepronunţarea asupra unui apel sau asupra unor motive de apel încalcă dreptul părţii la 

parcurgerea tuturor gradelor de jurisdicţie şi la un proces echitabil. 

                                                           * 

                                                    *           * 

Apreciez că toate propunerile şi soluţiile pe care le-am evidenţiat nu numai în cuprinsul 

prezentelor concluzii dar şi pe parcursul lucrării, sunt de natură să deschidă noi perspective 

asupra apelului penal şi relevă cele mai importante probleme pe care practica le-a ridicat în 

aplicarea normelor privind apelul penal. 

Preluarea propunerilor pe care le-am formulat, în cadrul normelor procesuale, ar fi de 

natură să elimine multe dintre neajunsurile existente în prezent, rezultate, fie din omisiunea 

reglementării, fie din practica judiciară neunitară, urmare a interpretărilor diferite asupra 

aceloraşi chestiuni de drept. 

În final apreciez că prezenta lucrare de doctorat, elaborată ca urmare a unei cercetări 

ample asupra doctrinei naţionale şi internaţionale precum şi asupra practicii judiciare din ţară şi 

din alte state, contribuie la formarea unei viziuni reale asupra apelului penal, cale de atac 

ordinară, suspensivă de executare şi devolutivă.     


