
A. OBIECTUL ACTIUNII CIVILE  
 

VECHIUL COD 
Art. 14. 
Acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, precum şi a părţii responsabile civilmente. 
Acţiunea civilă poate fi alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vătămate ca parte 
civilă. 
Repararea pagubei se face potrivit dispoziţiilor legii civile: 
a) în natur ă, prin restituirea lucrului, 1/ prin restabilirea situa ţiei anterioare s ăvârşirii infrac ţiunii, 2/ prin desfiin ţarea 
total ă ori par ţială a unui înscris 3/ şi prin orice alt mijloc de reparare; 4/ 
b) prin plata unei despăgubiri băneşti, în măsura în care repararea în natură nu este cu putinţă. 
De asemenea, se acordă despăgubiri băneşti pentru folosul de care a fost lipsită partea civilă. 
Acţiunea civilă poate avea ca obiect şi tragerea la răspundere civilă pentru repararea daunelor morale, - potrivit legii civile. 

________________________________________________ 
NCPP  
Art. 19. 
(1) Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la r ăspundere civil ă delictual ă a 
persoanelor responsabile potrivit legii civile pent ru prejudiciul  produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii 
penale. (…) 
***** Forma initiala Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect repararea prejudiciului material 
sau moral  produs prin săvârşirea infracţiunii.  
(5) Repararea prejudiciului material şi moral se face potrivit dispoziţiilor legii civile. 
 
Art.20 (7) Dacă dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale conven ţional ă unei alte persoane, aceasta  
nu poate exercita ac ţiunea civil ă în cadrul procesului penal . Dacă transmiterea acestui drept are loc dup ă 
constituirea  ca parte civilă, acţiunea civilă poate fi  (???) disjunsă. 

Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal  

Art. 25. -  



(1)1 Modificat( ă) de Legea nr. 255/2013 tit III art 102. - aln 1 pc t 11. la 01.02.2014 Instanţa se pronunţă prin aceeaşi 
hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile.  

(2) Când acţiunea civilă are ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului, iar aceasta este posibilă, 
instanţa dispune ca lucrul să fie restituit părţii civile.  

(3) Instan ţa, chiar dac ă nu exist ă constituire de parte civil ă, se pronun ţă cu privire la desfiin ţarea total ă sau 
par ţială a unui înscris sau la restabilirea situa ţiei anterioare s ăvârşirii infrac ţiunii.  

(4)1 Abrogat( ă) de Legea nr. 255/2013 tit III art 102. - aln 1 pc t 12. la 01.02.2014 Abrogat  

(5)1 Modificat( ă) de Legea nr. 255/2013 tit III art 102. - aln 1 pc t 13. la 01.02.2014 În caz de achitare a inculpatului sau 
de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), g), i) şi j), precum şi în cazul prevăzut de 
art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.  

(6)1 Introdus de Legea nr. 255/2013 tit III art 102. - a ln 1 pct 14. la 01.02.2014 Instanţa lasă nesoluţionată acţiunea 
civilă şi în cazul în care moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii civile nu îşi exprimă opţiunea 
de a continua exercitarea acţiunii civile sau, după caz, partea civilă nu indică moştenitorii, succesorii în drepturi ori 
lichidatorii părţii responsabile civilmente în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) şi (2).  

 
TRANSMITERE CONVENTIONAL VS TRANSMITERE DE DREPT 
 
Art.397 (3)  De asemenea, instanţa se pronunţă prin hotărâre şi asupra restituirii lucrurilor şi restabilirii situaţiei anterioare, 
potrivit dispoziţiilor art. 255 şi 256. 
 

 
1. ADMISIBILTIATEA ACTIUNII CIVILE 

a) Infractiuni de pericol vs infractiuni de rezultat 
b) Infractiuni contra persoanei sau contra patrimoniului vs infractiuni de coruptie   

2. INTINDEREA ACTIUNII CIVILE 
a) Aplicabilitatea RIL 1/2004 si RIL 29/2008 



RIL 1/2004 
 
În aplicarea dispoziţiilor art. 14 din Codul de procedură penală şi ale art. 998 din Codul civil, stabileşte că instanţa 
penală învestită cu judecarea acţiunii penale în cazul infracţiunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de 
ucidere din culpă şi de vătămare corporală din culpă săvârşite de un conducător auto, este învestită să judece 
acţiunea civilă, alăturat ă celei penale prin constituirea persoanei vătămate ca parte civilă, atât cu privire la 
pretenţiile formulate în legătură cu decesul victimei sau cu vătămările corporale suferite, cât şi cu privire la 
pretenţiile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca urmare a aceleiaşi fapte.  
 
RIL 29/2008 

Instanţa învestită cu judecarea acţiunii penale în cazul infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile 
publice de către o persoană fără a poseda permis de conducere NU va soluţiona şi acţiunea civilă exercitată de 
proprietarul sau deţinătorul autoturismului avariat sau distrus  în timpul săvârşirii infracţiunii rutiere.  

b) Cine constata incetarea efectelor deciziei pronuntate in solutionarea RIL? 
 Art.4741NCPP 
Efectele deciziei încetează în cazul abrogării, constatării neconstituţionalităţii ori modificării dispoziţiei 
legale care a generat problema de drept dezlegată, cu excepţia cazului în care aceasta subzistă în noua 
reglementare. 
****Versiunea initiala 
În cazul abrogării, constatării neconstituţionalităţii ori modificării dispoziţiei legale care a generat 
interpretările diferite şi pentru care s-a pronunţat un recurs în interesul legii, procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va sesiza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu 
propunere de modificare a deciziei sau, după caz, de constatare a încetării obligativităţii acesteia. 
Dispoziţiile art. 473 şi 474 se aplică în mod corespunzător. 
 

3. NATURA JURIDICA A RESTITUIRII  
4. NATURA JURIDICA A RESTABILIRII SITUATIEI ANTERIOARE  



a) Diminuarea riscului partii vatamate de a fi obligat la plata cheltuielilor avansate de stat 
sau la plata cheltuielilor judiciare 

5. NATURA JURIDICA A DESFIINTARII TOTALE SAU PARTIALE A UNUI INSCRIS (348 V vs 
397 NCPP) 

a) Abrogarea art.25 alin.4 NCPP prin dispozitiile Legii 255/22013 
b) Efectul relaxarii regimului nulitatii absolute in materie civila? 

 
Art. 25. 
(1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile. 
(2) Când acţiunea civil ă are ca obiect repararea prejudiciului material pri n restituirea lucrului , iar aceasta este 
posibilă, instanţa dispune ca lucrul să fie restituit părţii civile. 
(3) Instanţa, chiar dac ă nu exist ă constituire de parte civil ă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a 
unui înscris  1/sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii2/. 
(4) Abrogat(4) Când prin desfiinţarea înscrisului sau prin restabilirea situaţiei anterioare pot fi afectate drepturile terţilor, 
instanţa disjunge acţiunea şi o trimite la instanţa civilă. 
(5) In caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. 
e), f), g), i) şi j), precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instan ţa lasă nesolu ţionat ă acţiunea civil ă. 
(6) Instan ţa lasă nesolu ţionat ă acţiunea civil ă şi în cazul în care moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori 
lichidatorii părţii civile nu îşi exprimă opţiunea de a continua exercitarea acţiunii civile sau, după caz, partea civilă nu 
indică moştenitorii, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii responsabile civilmente în termenul prevăzut la art. 24 alin. 
(1) şi (2). 
 

c) Continutul procedurii speciale de la 5491 NCPP – aplicabilitatea in timp 
 
 
 
 

Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării 
Art. 549 1. 



(1) În cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală şi sesizarea judecătorului de 
cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a desfiinţării unui înscris, 
ordonanţa de clasare, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa 
să judece cauza în primă instanţă, după expirarea termenului prevăzut la art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 
340 sau după pronunţarea hotărârii prin care plângerea fost respinsă. 
(2) Judecătorul de cameră preliminară comunică persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate 
o copie a ordonanţei, punându-le în vedere că în termen de 10 zile de la primirea comunicării pot depune note 
scrise. 
(3) După expirarea termenului prevăzut de alin. (2), judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra cererii 
prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute la alin. (2), 
putând dispune una dintre următoarele soluţii: 
a) respinge propunerea şi dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asigurătorii luate în vederea 
confiscării; 
b) admite propunerea şi dispune confiscarea bunurilor ori, după caz, desfiinţarea înscrisului. 
(4) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul şi persoanele prevăzute la alin. (2) pot face, motivat, 
contestaţie. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă. 
(5) Contestaţia se soluţionează de către instanţa ierarhic superioară celei sesizate ori, când instanţa sesizată este 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de către completul competent potrivit legii, care se pronunţă prin încheiere 
motivată, fără participarea procurorului şi a persoanelor prevăzute la alin. (2), putând dispune una dintre 
următoarele soluţii: 
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată; 
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă propunerea potrivit alin. (3). 

 
d) Care va fi solutia data actiunii civile formulate sub imperiul legii vechi?  
e) Care va fi solutia data actiunii civile formulate sub imperiul legii vechi in caile de atac?  

 
 

 
B. TITULARII ACTIUNII CIVILE  

 



1. PARTEA CIVILA 
Art. 84. 
(1) Persoana v ătămată * care exercit ă acţiunea civil ă în cadrul procesului penal  este parte în procesul penal şi se 
numeşte parte civilă. 
(2) Au calitatea de parte civil ă şi succesorii persoanei prejudiciate , dacă exercită acţiunea civilă în cadrul procesului 
penal. 
 
*** Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală se numeşte persoană vătămată. 
(art.79 NCPP) 
 

 
2. SUCCESORII SAI Art.19 alin 2 NCPP 

a) Subiect secundar, derivat 
b) Sucesorii victimelor infractiunilor contra vietii sunt parte civila sau succesori ai acesteia? 

(2) Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia , care se constituie parte civil ă 
împotriva inculpatului şi, dup ă caz, a părţii responsabile civilmente. 
 
(3) Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea 
civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, de către procuror, în condiţiile art. 
20 alin. (1) şi (2), şi are ca obiect, în funcţie de interesele persoanei pentru care se exercită, tragerea la răspundere civilă 
delictuală. 
 
 

3. PROCURORUL Art.19 alin.3 NCPP 
a) Adoptarea masurilor asiguratorii – efectele omisiunii si calea pe care se invoca 

 
4. AVOCATUL ???ALES SAU DESEMNAT DIN OFICIU PERSOANELOR VATAMATE 

 
Art.80 alin.(2)  Reprezentantul persoanelor vătămate exercit ă toate drepturile recunoscute de lege acestora . 
 



C. PARTILE IMPOTRIVA CARORA ESTE INDREPTATA ACTIUNEA CIVILA  
 

1. Inculpatul 
2. Partea responsabila civilmente Definitia  

art.86 NCPP - Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau conven ţional ă de a repara în întregime sau în 
parte, singur ă sau în solidar , prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în 
procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente. 
 

3. Asiguratorul – in cauzele in care continua judecata inceputa sub imperiul vechiului cod 
a. Aplicabilitatea RIL I/2005  
b. Cine constata incetarea efectelor deciziei pronuntate in solutionarea RIL? 

 
RIL I/2005 “Societatea de asigurare participă în procesul penal în calitate de asigurător de răspundere civilă. ” 

c. Solidaritatea si obligarea in solidum 
d. Regresul – poate face obiectul constituirii de parte civila? 

 
D. CONDITIILE CERUTE ACTIUNII CIVILE: FORMA SI CONTINUT  

 
1. Indicarea subiectilor impotriva careia este indreptata 
2. Indicarea obiectului 
3. Termenul  
4. DISPONIBILITATEA 

E. SESIZAREA ORGANULUI JUDICIAR  
 

1. Sesizarea organului de urmarire penala 
a. PMAP - Momentul nasterii valabile a actiunii civile  
b. Formularea constituirii produce efectul intreruperii prescriptiei extinctive? 

Art. 1.394. NCC Jurisprudenta Decizia nr. 1395/2013 la 02.04.2013 -  



În toate cazurile în care despăgubirea derivă dintr-un fapt supus de legea penală unei prescripţii mai lungi decât cea 
civilă, termenul de prescripţie a răspunderii penale se aplică şi dreptului la acţiunea în răspundere civilă.  

 
c. Efectele clasarii atunci cand nu a fost pusa in miscare actiunea procesuala in privinta prescriptiei 

extinctive 
d. Remediile procesuale – repunerea in termen. De cand curge? De la momentul comunicarii sau de la 

momentul solutionarii plangerii impotriva solutiei? 
 

2. Sesizarea instantei 
a. Efectul constituirii formulate dupa scurgerea termenului de prescriptie 
b. Efectele stingerii actiunii penale – remediile procesuale 

 
F. MASURILE ASIGURATORII  

ADOPTAREA SI CONTESTAREA LOR  
 

Condiţiile generale de luare a măsurilor asigurătorii 
Art. 249. 
(1) Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu sau la 
cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asigurătorii, prin 
ordonanţă sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea 
de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la 
garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune. 
(2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru 
asupra acestora. 
(3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau 
inculpatului. 
(4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau 
inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate. 



(5) Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor 
judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la 
concurenţa valorii probabile a acestora. 
(6) Măsurile asigurătorii prevăzute la alin. (5) se pot lua, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară şi 
al judecăţii, şi la cererea părţii civile. Măsurile asigurătorii luate din oficiu de către organele judiciare prevăzute la alin. (1) 
pot folosi şi părţii civile. 
(7) Măsurile asigurătorii luate în condiţiile alin. (1) sunt obligatorii în cazul în care persoana vătămată este o persoană 
lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. 
(8) Nu pot fi sechestrate bunuri care aparţin unei autorităţi sau instituţii publice ori unei alte persoane de drept public şi 
nici bunurile exceptate de lege. 

Contestarea măsurilor asigurătorii 
Art. 250. 
(1) Împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori 
inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanţei 
de luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa 
căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond. 
(2) Contestaţia nu este suspensivă de executare. 
(3) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei, în termen de 24 de ore de la solicitarea 
dosarului de către acesta. 
(4) Soluţionarea contestaţiei se face în camera de consiliu, cu citarea celui care a f ăcut contesta ţia şi a persoanelor 
interesate , prin încheiere motivată, care este DEFINITIV Ă. Participarea procurorului este obligatorie. 
(5) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei. 
(6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a m ăsurii asigur ătorii luate de către judecătorul de cameră 
preliminară ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice alt ă persoan ă interesat ă 
poate face contesta ţie la acest judecător ori la ACEASTĂ instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a 
măsurii. (obiectul ei)  
(7) Contestaţia nu suspendă executarea şi se soluţionează, în şedinţă publică, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, 
în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia. Participarea procurorului este obligatorie. 
(8) După rămânerea definitivă a hotărârii, se poate face contestaţie potrivit legii civile numai asupra modului de aducere la 
îndeplinire a măsurii asigurătorii. 
(9) Întocmirea minutei este obligatorie. 



 
 

G. PROCEDURA IN FATA INSTANTEI  
PIEDICI LA SOLUTIONAREA ACTIUNII CIVILE SI CALEA PE CARE SE I NVOCA 

 
1. Eficienta exceptiilor specifice procedurii civile 
2. Exceptiile din procedura penala 

a) Tardivitatea 
Art.20 (1)  Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au 
obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept. 
 
Art.21 (1)  Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea părţii îndreptăţite 
potrivit legii civile, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1). 
 

b) Tardivitatea optiunii succesorilor sau a indicarii succesorilor 
Art.25 (6)  Instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă şi în cazul în care mo ştenitorii sau, dup ă caz, succesorii în 
drepturi ori lichidatorii p ărţii civile nu î şi exprim ă op ţiunea de a continua exercitarea ac ţiunii civile  sau, după 
caz, partea civilă nu indic ă moştenitorii, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii responsabile civilmente  
(n.a.partii civile nu???) în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) şi (2). 

 
i. Titularul exceptiei? Pe cine obliga termenul? Partea sau organul judiciar? 
ii. Partea trebuie incunostiintata? 

iii.  Pe ce cale va fi invocata incalcarea normei? 
iv. Pana cand poate fi invocata? 
v. Disponbilitatea asupra exceptiei 

ii. Disjungerea fata de determinarea depasirii termenului rezonabil art.26 NCPP 
NCPP Art. 26 
(1) Instanţa poate  dispune disjungerea acţiunii civile şi trimiterea ei la instanţa competentă potrivit legii civile, când 
soluţionarea acţiunii civile în procesul penal determină depăşirea termenului rezonabil al procesului penal. 
(2) Disjungerea se dispune de către instanţă din oficiu ori la cererea procurorului sau a părţilor. 



(3) Probele administrate în faţa instanţei penale până la disjungere pot fi folosite  în faţa instanţei civile, în afară de cazul 
când instanţa civilă apreciază că este necesară refacerea lor. 
(4) Instanţa dispune disjungerea acţiunii civile şi trimiterea ei la instanţa competentă potrivit legii civile şi în cazul admiterii 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei în condiţiile art. 486. 
(5) Încheierea prin care se disjunge ac ţiunea civil ă este DEFINITIVĂ. 
 

26. SOLUTIILE DATE ACTIUNII CIVILE  
Art. 25. 
(1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile. 
(2) Când acţiunea civilă are ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului, iar aceasta este posibilă, 
instanţa dispune ca lucrul să fie restituit părţii civile. 
(3) Instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui 
înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. 
(4) Abrogat 
(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi (n.a. 
dezincriminare) , lit. e), f), g), i) şi j), (n.a. incetare ) precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2) (n.a. ARV) , instanţa 
lasă nesoluţionată acţiunea civilă. 
(6) Instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă şi în cazul în care mo ştenitorii sau, dup ă caz, succesorii în drepturi ori 
lichidatorii p ărţii civile nu î şi exprim ă op ţiunea de a continua exercitarea ac ţiunii civile  sau, după caz, partea civilă 
nu indic ă moştenitorii, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii responsabile civilmente  (n.a.partii civile nu???) în 
termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) şi (2). 
 
Art. 397. 
(1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile. 
(2) În cazul când admite acţiunea civilă, instanţa examinează, potrivit art. 249-254, necesitatea luării măsurilor asigurătorii 
privind reparaţiile civile, dacă asemenea măsuri nu au fost luate anterior. 
(3) De asemenea, instanţa se pronunţă prin hotărâre şi asupra restituirii lucrurilor şi restabilirii situaţiei anterioare, potrivit 
dispoziţiilor art. 255 şi 256. 
(4) Dispoziţiile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii şi restituirea lucrurilor sunt executorii. 



(5) În cazul în care, potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (5), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă, măsurile asigurătorii se 
menţin. Aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen 
de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. 
(6) În cazul în care, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii, faţă de inculpat s-a luat 
măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune sau s-a dispus înlocuirea unei alte măsuri preventive cu măsura 
preventivă a controlului judiciar pe cauţiune şi este admisă acţiunea civilă, instanţa dispune plata din cauţiune a 
despăgubirilor acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune, potrivit dispoziţiilor art. 217. 
 

Enumerea legala de la dispozitiile care guverneaza cheltuielile 
 
Art. 275. 
(1)Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează: 
1. în caz de achitare, de către: 
a) persoana vătămată, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală; 
b) partea civilă căreia i s-au respins în totul pretenţiile civile, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală; 
c) inculpatul care a fost obligat la repararea prejudiciului; 
2. în caz de încetare a procesului penal, de către: 
a) inculpat, dacă există o cauză de nepedepsire; 
b) persoana vătămată, în caz de retragere a plângerii prealabile sau în cazul în care plângerea prealabilă a fost tardiv 
introdusă; 
c) partea prevăzută în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit medierea penală; 
d) inculpatul şi persoana vătămată, în caz de împăcare. 
3. dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către: 
a) persoana vătămată, atunci când aceasta şi-a retras plângerea prealabilă ori s-a dispus clasarea în temeiul dispoziţiilor 
art. 16 alin. (1) lit. a) -c) sau achitarea inculpatului; 
b) inculpat, atunci când se dispune clasarea pentru alte situaţii decât cele prevăzute în dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. a) -
c) ori încetarea procesului penal; 
4. în caz de restituire a cauzei la parchet în procedura camerei preliminare, cheltuielile judiciare sunt suportate de către 
stat. 



(2) În cazul declarării apelului, recursului în casaţie ori al introducerii unei contestaţii sau oricărei alte cereri, cheltuielile 
judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care şi-a retras apelul, recursul în casaţie, contestaţia 
sau cererea. 
(3) În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. 
(4) 18În cazul când mai multe părţi sau persoane vătămate sunt obligate la suportarea cheltuielilor judiciare, instanţa 
hotărăşte partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. 
(5)Dispoziţiile alin. (1) pct. 1 şi 2 şi ale alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător în cazul dispunerii în cursul urmăririi 
penale a unei soluţii de clasare şi în situaţia respingerii unei plângeri formulate împotriva actelor şi măsurilor dispuse de 
organele de urmărire penală. 
(6)Cheltuielile pentru plata interpreţilor desemnaţi de organele judiciare, potrivit legii, rămân în sarcina statului. 
 
Art. 276. 
(1)În caz de condamnare, renunţare la urmărirea penală, renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării 
pedepsei, inculpatul este obligat să plătească persoanei vătămate, precum şi părţii civile căreia i s-a admis acţiunea civilă 
cheltuielile judiciare făcute de acestea. 
(2)Când acţiunea civilă este admisă numai în parte, instanţa îl poate obliga pe inculpat la plata totală sau parţială a 
cheltuielilor judiciare. 
(3)În caz de renunţare la pretenţiile civile, precum şi în caz de tranzacţie, mediere ori recunoaştere a pretenţiilor civile, 
instanţa dispune asupra cheltuielilor conform înţelegerii părţilor. 
(4)În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), când sunt mai mulţi inculpaţi ori dacă există şi parte responsabilă civilmente, se 
aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 274 alin. (2) şi (3). 
(5)În caz de achitare, persoana vătămată sau partea civilă este obligată să plătească inculpatului şi, după caz, părţii 
responsabile civilmente cheltuielile judiciare făcute de aceştia, în măsura în care au fost provocate de persoana vătămată 
sau de partea civilă. 
(6)În celelalte cazuri instanţa stabileşte obligaţia de restituire potrivit legii civile. 
 

 
1. Admite actiunea 

a. Admiterea in parte 
b. Adoptarea masurilor asiguratorii – 397 alin.2 NCPP 



c. Poprirea de drept a cautiunii – 397 alin.6 NCPP 
 

 
2. Respinge actiunea 

a. Momentul incetarii masurilor asiguratorii – nu sunt executorii  
art.397 alin.(4) Dispozi ţiile  din hotărâre privind  luarea  măsurilor asigurătorii şi restituirea lucrurilor sunt executorii . 
 

b. Continutul dispozitivului si omisiunea vadita   
art.404 alin.(4) Dispozitivul trebuie să mai cuprindă, după caz, cele hotărâte de instanţă cu privire la: 

a) deducerea duratei măsurii preventive privative de libertate şi a internării medicale, indicându-se partea 
din pedeapsă executată în acest mod; 
b) măsurile preventive; 
c) măsurile asigur ătorii; 
d) măsurile de siguranţă; 
e) cheltuielile judiciare; 
f) restituirea lucrurilor; 
g) restabilirea situa ţiei anterioare; 
h) cau ţiune; 
i) rezolvarea oric ărei alte probleme privind justa solu ţionare a cauzei. 

 
 

 
3. Lasa nesolutionata actiunea civila 

a. Durata mentinerii masurilor asiguratorii art.397 alin.5 NCPP 
 

(5) În cazul în care, potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (5), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă, măsurile asigurătorii se 
menţin. Aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen 
de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. 
 

b. Ce element determina conservarea lor si cine dispune in acest sens? 



i. Sesizarea instantei necompetente 
ii. Eventuala prorogare a competentei instantei penale 

c. Repunerea in termen si efectele ei asupra masurilor asiguratorii 
d. Efectele generale si speciale (OUG 195/2002) asupra actelor administrative 

 
27. CAILE DE ATAC  

 
Apelul 
Contestatia in anulare si recursul? 
Revizuirea  
contestatia 
 
Art. 425 1. 
(1) Calea de atac a contestaţiei se poate exercita numai atunci când legea o prevede expres, prevederile prezentului 
articol fiind aplicabile când legea nu prevede altfel. 
(2) Pot face contestaţie procurorul şi subiecţii procesuali la care hotărârea atacată se referă, precum şi persoanele ale 
căror interese legitime au fost vătămate prin aceasta, în termen de 3 zile, care curge de la pronunţare pentru procuror şi 
de la comunicare pentru celelalte persoane, dispoziţiile art. 411 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. 
(3) Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, la 
instanţa care a pronunţat hotărârea care se atacă şi se motivează până la termenul stabilit pentru soluţionare, dispoziţiile 
art. 415 aplicându-se în mod corespunzător. 
(4) La soluţionarea contestaţiei, dispoziţiile art. 416 şi art. 418 se aplică în mod corespunzător; în cadrul acestor limite, la 
soluţionarea contestaţiei împotriva încheierii privind o măsură preventivă se poate dispune o măsură mai puţin gravă 
decât cea solicitată sau decât cea dispusă prin încheierea contestată ori se pot modifica obligaţiile din conţinutul măsurii 
contestate. 
(5) Contestaţia se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv de către judecătorul de cameră 
preliminară de la instanţa superioară celei sesizate sau, după caz, de către instanţa superioară celei sesizate, respectiv 
de completul competent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă publică, cu participarea procurorului. 
(6) La soluţionarea contestaţiei se citează persoana care a făcut contestaţia, precum şi subiecţii procesuali la care 
hotărârea atacată se referă, dispoziţiile art. 90 şi art. 91 aplicându-se în mod corespunzător. 



(7) Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre 
următoarele soluţii: 
1. respingerea contestaţiei, cu menţinerea hotărârii atacate: 
a) când contestaţia este tardivă sau inadmisibilă; 
b) când contestaţia este nefondată; 
2. admiterea contestaţiei şi: 
a) desfiinţarea hotărârii atacate şi soluţionarea cauzei; 
b) desfiinţarea hotărârii atacate şi dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o, 
atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea. 
 
 
 


