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TEMATICA 
pentru susţinerea examenului de absolvire INM  

 2016 
 

DREPT PENAL 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 

1. Legea penală şi limitele ei de aplicare               
1.1. Principii generale;                               
1.2. Aplicarea legii penale în spațiu;                                
1.3. Aplicarea legii penale în timp;                       

2. Infracţiunea                                        
2.1. Dispoziţii generale;                                   
2.2. Cauzele justificative;                               
2.3. Cauzele de neimputabilitate;                         
2.4. Tentativa;                                            
2.5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni;               
2.6. Autorul şi participanţii;                             

3. Pedepsele                                          
3.1.Categoriile pedepselor;                                
3.2. Pedepsele principale;                                 
3.3. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare;         
3.4. Calculul duratei pedepselor;                          
3.5. Individualizarea pedepselor;                         
3.6. Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante;                                       
3.7. Renunţarea la aplicarea pedepsei;                 
3.8. Amânarea aplicării pedepsei;                     
3.9. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;                                   
3.10. Liberarea condiţionată;                          
3.11. Măsurile de siguranţă;                              

4. Minoritatea                                         
5. Răspunderea penală a persoanei juridice  
6. Cauzele care înlătură răspunderea penală          
7. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei                                         
8. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării     
9. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală   
                                      

II. PARTEA SPECIALĂ 
 

1. Infracţiuni contra vieţii - art.188-192;                          
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii – art.193-198;                                         
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie – art.199;                                         
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei – art.205-208;            
5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale – art.218-221;                                           
6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private – art.224-225;                                     
7. Infracţiuni contra patrimoniului – art.228-234, art.236-238, art.242-244 şi art. 248;                                                          
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8. Distrugerea şi tulburarea de posesie - art.253-256;                
9. Infracţiuni contra autorităţii – art.257-261; 
10. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei – art.266-273, art.279-280, art. 285-288;           
11. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu - art. 289-292, art. 295-298, art. 308; art.309;           
12. Infracţiuni de fals – art.320-323, art.326-327;                               
13. Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice – art.371 şi art.375;                       
14. Infracţiuni contra familiei – art.376-379; 
15. Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice – art. 334-338.                        

 
 
 

Notă: Materia  va fi abordată conform Codului penal din 2009.
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BIBLIOGRAFIE 
 
 

 În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau 
orice altă documentaţie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă etc.) ce va fi adusă la zi în raport cu 
modificările legislative intervenite până la data de 16.03.2016 (data anunţării examenului). 
 

LEGISLAŢIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE 
 
 Candidaţii pot avea asupra lor (pe suport de hârtie) în timpul examenului legislaţia menţionată, 
cu modificările legislative intervenite până la data de 16.03.2016 (data anunţării examenului), aşa cum au 
fost publicate, inclusiv in privinţa modificărilor si completărilor, în Monitorul Oficial al României, 
precum și jurisprudența relevantă. 
  Nu se acceptă în timpul examenului ediţii comentate sau adnotate ale legislaţiei și  
jurisprudenței menţionate. Culegerile de legislaţie cuprinzând decizii ale Curţii Constituţionale şi decizii 
ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie date în RIL şi pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nu fac parte 
din această categorie şi sunt, aşadar, permise.  
 De asemenea nu sunt acceptate exemplare ale legislaţiei și jurisprudenței indicate cu menţiuni 
proprii pe margine. Nu sunt acceptate exemplare ale culegerilor de hotărâri care conţin sentințe/decizii de 
speţă pronunțate de instanţe. 
 
– Constituţia României; 
– Codul penal din 2009 şi Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, la data anunțării examenului; 
– Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

  
 

      Deciziile RIL și HP ale ÎCCJ în materia dreptului penal și procesual penal: 
1. Decizia nr. 1/14.04.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală - 

Dosar nr. 1/1/2014/HP/P, privind mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul 
faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 349/13.05.2014; 

2. Decizia nr. 2/14.04.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 2/1/2014/HP/P, privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul prescripţiei 
răspunderii penale, publicată în Monitorul Oficial nr.319/30.04.2014; 

3. Decizia nr. 3/12.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 3/1/2014/HP/P, privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din 
Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 392/28.05.2014; 

4.  Decizia nr. 4/12.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr. 4/1/2014/HP/P privind dispoziţiile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 cu 
referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 
434/13.06.2014; 

5.  Decizia nr. 4/29.09.2014, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind 
interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 203 alin (5) și art. 425 ind.1 alin (1) din Codul 
de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 821/11.11.2014; 

6. Decizia nr. 5/26.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 5/1/2014/HP/P cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracţiunii 
continuate, publicată în Monitorul Oficial nr. 470/26.06.2014; 

7. Decizia nr. 5/8.12.2014, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind  
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 și art. 347 din Codul de procedură penală 
publicată în Monitorul Oficial nr. 80/30.01.2015; 
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8. Decizia nr. 6/26.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 6/1/2014/HP/P, cu privire la mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile după 
judecarea definitivă a cauzei în ipoteza tentativei, publicată în Monitorul Oficial nr. 
471/26.06.2014; 

9.  Decizia nr. 7/26.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr. 8/1/2014/HP/P privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul 
penal, în cazul infracţiunii continuate, publicată în Monitorul Oficial nr. 471/26.06.2014; 

10. Decizia nr. 8/26.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 12/1/2014/HP/P, privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul 
penal, în cazul circumstanţelor atenuante sau agravante publicată în Monitorul Oficial nr. 
473/27.06.2014; 

11. Decizia nr. 10/2.06.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 9/1/2014/HP/P, privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 5 din Codul 
penal, în cazul circumstanţelor atenuante, publicată în Monitorul Oficial nr. 502/7.07.2014; 

12. Decizia nr. 14/16.06.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr. 15/1/2014/HP/P, privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul 
penal, în ipoteza cauzei speciale de reducere a pedepsei prevăzută în art. 320 ind. 1 alin. (7) din 
Codul de procedură penală anterior, publicată în Monitorul Oficial nr. 525/15.07.2014; 

13. Decizia nr. 15/23.06.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr. 16/1/2014/HP/P, privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul 
penal, în cazul recidivei postexecutorii, publicată în Monitorul Oficial nr. 546/23.07.2014; 

14. Decizia nr. 18/15.09.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr. 19/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial nr.775/24.10.2014; 

15. Decizia nr. 20/29.09.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr.22/1/2014/HP/P,privind calitatea expertului tehnic judiciar de funcţionar public în 
conformitate cu dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza întâi din Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 766/22.10.2014; 

16. Decizia nr. 21/6.11.2014, , Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr.23/1/2014/HP/P,privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Codul penal, 
inclusiv în materia prescripţiei răspunderii penale, în sensul că legea penală mai favorabilă este 
aplicabilă în cazul infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost încă 
judecate definitiv, în conformitate cu Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale publicată în 
Monitorul Oficial nr. 829/13.11.2014; 

17. Decizia nr. 25/17.11.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 
privind neaplicabilitatea dispozițiilor art. 396 alin. (10) CPP în procedura acordului de 
recunoaștere a vinovăției, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 935/ 22.12. 2014; 

18. Decizia nr. 26/3.12.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 
privind interpretarea art. 175 din Codul penal, , publicată în Monitorul Oficial nr. 24/13.01.2015;  

19. Decizia 1/19.01.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 29/1/2014/HP/P, privind interpretarea dispozițiilor art. 308 din Codul penal ca variantă 
atenuantă a infracțiunii de delapidare prevăzută de art. 295 din Codul penal, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 105/10.02.2015; 

20. Decizia nr. 3/16.02.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 31/1/2014/HP/P, privind aplicabilitatea art. 6 din Codul penal în contextul pluralității 
care potrivit Codului penal din 1969 presupunea starea de recidivă postcondamnatorie,  publicată 
în Monitorul Oficial nr. 380 din 2.06.2015; 

21. Decizia 3/2015, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind interpretarea 
şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, publicată în 
Monitorul Oficial nr  150/2.03.2015; 

22. Decizia nr. 4/4.03.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 97/1/2015, privind infracțiunea prevăzută de art. 184 alin. (2) teza I, din perspectiva 
succesiunii de legi,  publicată în Monitorul Oficial nr. 244 din 09.04.2015; 
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23.  Decizia nr. 4/2015, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală, 
publicată în Monitorul Oficial nr  157/5.03.2015; 

24. Decizia nr. 5/4.03.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală –
Dosar nr. 169/1/2015, privind calea de atac împotriva unei hotărâri pronunţate în baza art. 426 din 
Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 248/10.04.2015; 

25. Decizia nr. 7/2015, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 399 alin. (3) lit. d) și alin. (4) din Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.  234/6.04.2015; 

26. Decizia nr. 9/17.04.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 533/1/2015, privind acordul de mediere,  publicată în Monitorul Oficial nr. 406/ 
9.06.2015; 

27. Decizia nr. 12/6.05.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 857/1/2015, privind interpretarea art. 6 în cazul pedepselor definitive pentru infracțiuni 
care au produs consecințe deosebit de grave potrivit Codului penal anterior, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 409/10.06.2015; 

28. Decizia nr. 13/6.05.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 878/1/2015, privind interpretarea art. 5 din Codul penal în cazul pluralității de 
infracțiuni constând într-o infracțiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată, 
printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă cu suspendarea executării pedepsei, care potrivit art. 41 
alin. (1) din Codul penal nu îndeplineşte condiţiile pentru a îndeplini primul termen al recidivei, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 410/10.06.2015; 

29. Decizia nr. 20/04.06.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr.1235/1/2015, privind interpretare art. 327 alin. (2) din Codul penal, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 573/30.07.2015; 

30. Decizia nr. 22/9.06.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală - 
Dosar nr.1321/1/2015/HP/P, privind aplicarea dispoziţiilor art. 466 alin. (1) din Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 486/02.07.2015; 

31. Decizia nr. 23/26.10.2015, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995, publicată 
în Monitorul Oficial nr . 71 din 01/02/2016; 

32. Decizia nr. 25/7.12.2015, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 213  și 215 ind.1 alin. (5) din Codul de 
procedură penală,  publicată în Monitorul Oficial nr. 46/20.01.2016; 

33. Decizia nr. 27/29.10.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr. 3061/1/2015, privind redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art.335 din Codul 
de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 919/11.12.2015;  

34. Decizia nr. 29/19.11.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr. 3465/1/2015, privind aplicabilitatea art. 5 din Codul penal în procedura reglementată 
de art. 585 alin. (1) lit. a)  din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 
29/15.01.2016;  

35. Decizia nr. 30/19.11.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr. 3515/1/2015, privind incidența art. 3 sau art. 4 în cazul infracțiunilor cu consecințe 
deosebit de grave prevăzute de Codul penal din 1969, publicată în Monitorul Oficial 
nr.14/8.01.2016; 

36. Decizia nr. 33/11.12.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr. 2370/1/2015, privind aplicarea dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) din Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 36/19.01.2016. 

 
NOTĂ: Se vor avea în vedere, de asemenea, toate deciziile R.I.L. şi H.P. (de admitere) cu referire la 

dispoziţii de drept penal şi de drept procesual penal, ulterioare datei celei mai recente decizii indicate în 

listă și publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării examenului. 
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Jurisprudența Curții Constituționale 
 

       Aplicarea dispozițiilor Constituției României în următoarele decizii ale Curții Constituționale a 
României în materie penală – drept penal și drept procesual penal: 

1. Decizia nr. 511 din data de 12.12.2013, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.125 alin.3 din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.75 din data de 
30.01.2014;  

2. Decizia nr. 2 din data de 15.01.2014, cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. I pct.5 şi art. II pct.3 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a 
articolului unic din Legea pentru modificarea art.253¹ din Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial nr.71 din data de 29.01.2014;  

3. Decizia nr. 78 din data de 11.02.2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.2 lit. e) şi art.16 din Legea nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative 
în vigoare şi a dispoziţiilor art.118² alin.2 lit. a) din Codul penal din 1969, publicată în  
Monitorul Oficial nr.273 din data de 14.04.2014;  

4. Decizia nr. 265 din data de 06.05.2014, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.5 din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.372 din data de 20.05.2014;  

5. Decizia nr. 356 din data de 25.06.2014, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.118 ind. 2 alin.2 lit. a) din Codul penal din 1969, publicată în Monitorul Oficial 
nr.691 din data de 22.09.2014;  

6.  Decizia 508/07.10.2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.159 
alin.(3) din Codul penal publicată în Monitorul Oficial nr. 843/19.11.2014; 

7. Decizia nr. 599 din data de 21.10.2014, referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art.38 alin.(1) lit. f) și art.341 alin.(5)-(8) din Codul de procedură penală, publicată 
în Monitorul Oficial nr.886 din data de 05.12.2014;  

8. Decizia nr. 641 din data de 11.11.2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art.344 alin.(4), art.345, art.346 alin.(1) și art.347 din Codul de procedură penală, 
publicată Monitorul Oficial nr.887 din data de 05.12.2014; 

9. Decizia nr. 663 din data de 11.11.2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.339-348 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.52 
din data de 22.01.2015;  

10.  Decizia nr. 712 din data de 04.12.2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art.211—217 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.33 
din data de 15.01.2015;  

11. Decizia nr. 732 din data de 16.12.2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.336 alin.(1) și (3) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.69 din data 
de 27.01.2015;  

12. Decizia nr. 11 din 15.01.2015 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 112 
ind. 1 alin. 2 lit. a) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din data 09.02.2015; 

13. Decizia nr. 76 din data de 26.02.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.374 alin.(7) teza a doua din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul 
Oficial nr.174 din data de 13.03.2015;  

14. Decizia nr. 166 din data de 17.03.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.54, art.344 alin.(3) şi (4), art.346 alin.(3) şi (7), art.347 şi art.549¹ din Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.264 din data de 21.04.2015; 

15. Decizia nr. 235 din data de 07.04.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.484 alin.(2) şi ale art.488 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul 
Oficial nr.364 din data de 26.05.2015; 

16. Decizia nr. 336 din data de 30.04.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.235 alin.1 din Codul de procedură penală, publicată în  Monitorul Oficial nr.342 
din data de 19.05.2015; 
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17. Decizia nr. 361 din data de 07.05.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.218 - 222 și art.241 alin.(11) lit.a) din Codul de procedură penală, publicată în  
Monitorul Oficial nr.419 din data de 12.06.2015;  

18. Decizia nr. 423 din data de 09.06.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.488 ind. 4 alin.(5) din Codul de procedură penală şi ale art.105 din Legea 
nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual 
penale, publicată în Monitorul Oficial nr.538 din data de 20.07.2015; 

19. Decizia nr. 496 din data de 23.06.2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art.335 alin.(4) din Codul de procedură penală, publicată Monitorul Oficial nr.708 
din data de 22.09.2015;  

20. Decizia nr. 506 din data de 30.06.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.459 alin.(2) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial 
nr.539 din data de 20.07.2015;  

21. Decizia 542 din 14.07.2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 431 alin. (1) din 
Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 707 din 21.09.2015; 

22. Decizia nr. 552 din data de 16.07.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.3 alin.(3) teza a doua, art.342, art.343, art.344 alin.(1)-(3), art.345 alin.(2) şi (3), 
art.346 alin.(2) – (7), art.347 alin.(1) şi (2) şi art.348 din Codul de procedură penală, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 707 din data de 21.09.2015; 

23. Decizia nr. 553 din 16.07.2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
223 alin. (2) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 707 din 
21.09.2015;  

24. Decizia nr. 603 din data 6.10.2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 
art. 301 alin. (1) și art. 308 alin. (1) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din  
13.11.2015;  

25. Decizia nr. 631 din  8 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art.344 alin.(2) și (3), art.345 alin.(3), art.346 alin.(2) și art.347 alin.(1) din Codul 
de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din  6.11.2015; 

26. Decizia nr. 733 din 29 octombrie 2015 privind neconstituționalitatea dispoziţiilor art.341 
alin.(6) lit. c) și, prin extindere, ale art.341 alin.(7) pct.2 lit. d) din Codul de procedură penală 
publicată în Monitorul Oficial nr. 59 din  27.01.2016; 

27. Decizia nr. 740 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a  
dispozițiilor art. 222 alin. (10) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial 
nr.927 din 15.12.2015; 

28. Decizia din 20 ianuarie 2016 privind neconstituţionalitatea renunţării la urmărirea penală, 
disponibilă pe pagina https://www.ccr.ro/comunicate/COMUNICAT-DE-PRES-437. 

 
NOTĂ: Se vor avea în vedere, de asemenea, toate deciziile C.C.R. de admitere a excepţiilor de 

neconstituţionalitate a unor dispoziţii de drept penal şi de drept procesual penal, ulterioare datei celei 

mai recente decizii indicate în listă și publicate în Monitorul Oficial până la data anunţării examenului. 
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TEMATICA 

pentru susţinerea examenului de absolvire INM  
2016 

 
DREPT PROCESUAL PENAL 

 
 

I. Partea generală 
 

1. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale 
2. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal 
3.  Participanţii în procesul penal 
- Dispoziţii generale; 
- Competența organelor judiciare; 
- Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora; 
- Inculpatul şi drepturile acestuia; 
- Partea civilă şi drepturile acesteia; 
- Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia; 
- Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea. 

4. Probele şi mijloacele de probă  
- Reguli generale; 
- Audierea persoanelor (fără secţiunea privind protecţia martorilor); 
- Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri; 
- Expertiza: dispunerea efectuării expertizei, numirea expertului, incompatibilitatea, 

drepturile şi obligaţiile, înlocuirea expertului, procedura efectuării expertizei, raportul de 
expertiză, audierea expertului, suplimentul de expertiză, efectuarea unei noi expertize; 
- Cercetarea locului faptei şi reconstituirea; 
- Mijloacele materiale de probă; 
- Înscrisurile. 

5. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale : 
- Măsuri preventive; 
- Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; 
- Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii 

infracţiunii; 
- Acte procesuale şi procedurale comune.   

 
II. Partea specială 

 
1. Urmărirea penală 

- Dispoziţii generale; 
- Sesizarea organelor de urmărire penală; 
- Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror; 
- Efectuarea urmăririi penale; 
- Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei; 
- Reluarea urmăririi penale; 
- Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală. 

2. Camera preliminară  
3. Judecata 

- Dispoziţii generale; 
- Judecata în primă instanţă; 
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- Contestația; 
- Contestaţia în anulare; 
- Revizuirea (cu excepţia revizuirii în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului); 
- Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. 

4. Proceduri speciale 
- Acordul de recunoaştere a vinovăţiei; 
- Contestația privind durata procesului penal; 
- Procedura în cauzele cu infractori minori; 
- Procedura reabilitării; 
- Procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării. 

5. Executarea hotărârilor penale 
- Alte dispoziţii privind executarea (art. 5811- art. 596);  
- Dispoziţii comune (art. 597- art. 601). 

 
 
 
Notă:  Materia va fi abordată conform Codului de procedură penală din 2010. 
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BIBLIOGRAFIE 
 

 În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau 
orice altă documentaţie (tratate, monografii, culegeri de jurisprudenţă etc.) ce va fi adusă la zi în raport cu 
modificările legislative intervenite până la data de 16.03.2016 (data anunţării examenului). 
 

LEGISLAŢIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE 
 
 Candidaţii pot avea asupra lor (pe suport de hârtie) în timpul examenului legislaţia menţionată, 
cu modificările legislative intervenite până la data de 16.03.2016 (data anunţării examenului), aşa cum au 
fost publicate, inclusiv in privinţa modificărilor si completărilor, în Monitorul Oficial al României, 
precum și jurisprudența relevantă. 
  Nu se acceptă în timpul examenului ediţii comentate sau adnotate ale legislaţiei și  
jurisprudenței menţionate. Culegerile de legislaţie cuprinzând decizii ale Curţii Constituţionale şi decizii 
ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie date în RIL şi pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nu fac parte 
din această categorie şi sunt, aşadar, permise.  
 De asemenea nu sunt acceptate exemplare ale legislaţiei și jurisprudenței indicate cu menţiuni 
proprii pe margine. Nu sunt acceptate exemplare ale culegerilor de hotărâri care conţin sentințe/decizii de 
speţă pronunțate de instanţe. 
 

– Constituţia României; 
– Codul de procedură penală din 2010 şi Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii procesual penale, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Noul Cod civil (art.1349-1395), cu modificările și completările ulterioare; 
– Noul Cod de procedură civilă (art. 438-441), republicat; 
– Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

 
Deciziile RIL și HP ale ÎCCJ în materia dreptului penal și procesual penal: 

1. Decizia nr. 1/14.04.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală - 
Dosar nr. 1/1/2014/HP/P, privind mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul 
faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 349/13.05.2014; 

2. Decizia nr. 2/14.04.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 2/1/2014/HP/P, privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul prescripţiei 
răspunderii penale, publicată în Monitorul Oficial nr.319/30.04.2014; 

3. Decizia nr. 3/12.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 3/1/2014/HP/P, privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din 
Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 392/28.05.2014; 

4.  Decizia nr. 4/12.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr. 4/1/2014/HP/P privind dispoziţiile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 cu 
referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 
434/13.06.2014; 

5.  Decizia nr. 4/29.09.2014, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind 
interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 203 alin (5) și art. 425 ind.1 alin (1) din Codul 
de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 821/11.11.2014; 

6. Decizia nr. 5/26.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 5/1/2014/HP/P cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracţiunii 
continuate, publicată în Monitorul Oficial nr. 470/26.06.2014; 

7. Decizia nr. 5/8.12.2014, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind  
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 și art. 347 din Codul de procedură penală 
publicată în Monitorul Oficial nr. 80/30.01.2015; 
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8. Decizia nr. 6/26.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 6/1/2014/HP/P, cu privire la mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile după 
judecarea definitivă a cauzei în ipoteza tentativei, publicată în Monitorul Oficial nr. 
471/26.06.2014; 

9.  Decizia nr. 7/26.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr. 8/1/2014/HP/P privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul 
penal, în cazul infracţiunii continuate, publicată în Monitorul Oficial nr. 471/26.06.2014; 

10. Decizia nr. 8/26.05.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 12/1/2014/HP/P, privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul 
penal, în cazul circumstanţelor atenuante sau agravante publicată în Monitorul Oficial nr. 
473/27.06.2014; 

11. Decizia nr. 10/2.06.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 9/1/2014/HP/P, privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 5 din Codul 
penal, în cazul circumstanţelor atenuante, publicată în Monitorul Oficial nr. 502/7.07.2014; 

12. Decizia nr. 14/16.06.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr. 15/1/2014/HP/P, privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul 
penal, în ipoteza cauzei speciale de reducere a pedepsei prevăzută în art. 320 ind. 1 alin. (7) din 
Codul de procedură penală anterior, publicată în Monitorul Oficial nr. 525/15.07.2014; 

13. Decizia nr. 15/23.06.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr. 16/1/2014/HP/P, privind aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul 
penal, în cazul recidivei postexecutorii, publicată în Monitorul Oficial nr. 546/23.07.2014; 

14. Decizia nr. 18/15.09.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr. 19/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial nr.775/24.10.2014; 

15. Decizia nr. 20/29.09.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr.22/1/2014/HP/P, privind calitatea expertului tehnic judiciar de funcţionar public în 
conformitate cu dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza întâi din Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 766/22.10.2014; 

16. Decizia nr. 21/6.11.2014, , Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr.23/1/2014/HP/P,privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Codul penal, 
inclusiv în materia prescripţiei răspunderii penale, în sensul că legea penală mai favorabilă este 
aplicabilă în cazul infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost încă 
judecate definitiv, în conformitate cu Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 829/13.11.2014; 

17. Decizia nr. 25/17.11.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 
privind neaplicabilitatea dispozițiilor art. 396 alin. (10) CPP în procedura acordului de 
recunoaștere a vinovăției, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 935/ 22.12. 2014; 

18. Decizia nr. 26/3.12.2014, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 
privind interpretarea art. 175 din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 24/13.01.2015;  

19. Decizia 1/19.01.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 29/1/2014/HP/P, privind interpretarea dispozițiilor art. 308 din Codul penal ca variantă 
atenuantă a infracțiunii de delapidare prevăzută de art. 295 din Codul penal, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 105/10.02.2015; 

20. Decizia nr. 3/16.02.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 31/1/2014/HP/P, privind aplicabilitatea art. 6 din Codul penal în contextul pluralității 
care potrivit Codului penal din 1969 presupunea starea de recidivă postcondamnatorie,  publicată 
în Monitorul Oficial nr. 380 din 2.06.2015; 

21. Decizia 3/2015, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind interpretarea 
şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, publicată în 
Monitorul Oficial nr  150/2.03.2015; 

22. Decizia nr. 4/4.03.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 97/1/2015, privind infracțiunea prevăzută de art. 184 alin. (2) teza I, din perspectiva 
succesiunii de legi,  publicată în Monitorul Oficial nr. 244 din 09.04.2015; 
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23.  Decizia nr. 4/2015, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală, 
publicată în Monitorul Oficial nr  157/5.03.2015; 

24. Decizia nr. 5/4.03.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală –
Dosar nr. 169/1/2015, privind calea de atac împotriva unei hotărâri pronunţate în baza art. 426 din 
Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 248/10.04.2015; 

25. Decizia nr. 7/2015, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 399 alin. (3) lit. d) și alin. (4) din Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.  234/6.04.2015; 

26. Decizia nr. 9/17.04.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 533/1/2015, privind acordul de mediere,  publicată în Monitorul Oficial nr. 406/ 
9.06.2015; 

27. Decizia nr. 12/6.05.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 857/1/2015, privind interpretarea art. 6 în cazul pedepselor definitive pentru infracțiuni 
care au produs consecințe deosebit de grave potrivit Codului penal anterior, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 409/10.06.2015; 

28. Decizia nr. 13/6.05.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală – 
Dosar nr. 878/1/2015, privind interpretarea art. 5 din Codul penal în cazul pluralității de 
infracțiuni constând într-o infracțiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată, 
printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă cu suspendarea executării pedepsei, care potrivit art. 41 
alin. (1) din Codul penal nu îndeplineşte condiţiile pentru a îndeplini primul termen al recidivei, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 410/10.06.2015; 

29. Decizia nr. 20/04.06.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr.1235/1/2015, privind interpretare art. 327 alin. (2) din Codul penal, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 573/30.07.2015; 

30. Decizia nr. 22/9.06.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală - 
Dosar nr.1321/1/2015/HP/P, privind aplicarea dispoziţiilor art. 466 alin. (1) din Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 486/02.07.2015; 

31. Decizia nr. 23/26.10.2015, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995, publicată 
în Monitorul Oficial nr . 71 din 01/02/2016; 

32. Decizia nr. 25/7.12.2015, Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, privind 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 213  și 215 ind.1 alin. (5) din Codul de 
procedură penală,  publicată în Monitorul Oficial nr. 46/20.01.2016; 

33. Decizia nr. 27/29.10.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr. 3061/1/2015, privind redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art.335 din Codul 
de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 919/11.12.2015;  

34. Decizia nr. 29/19.11.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr. 3465/1/2015, privind aplicabilitatea art. 5 din Codul penal în procedura reglementată 
de art. 585 alin. (1) lit. a)  din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 
29/15.01.2016;  

35. Decizia nr. 30/19.11.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
- Dosar nr. 3515/1/2015, privind incidența art. 3 sau art. 4 în cazul infracțiunilor cu consecințe 
deosebit de grave prevăzute de Codul penal din 1969, publicată în Monitorul Oficial 
nr.14/8.01.2016; 

36. Decizia nr. 33/11.12.2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală 
– Dosar nr. 2370/1/2015, privind aplicarea dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) din Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 36/19.01.2016. 

 
NOTĂ: Se vor avea în vedere, de asemenea, toate deciziile R.I.L. şi H.P. (de admitere) cu referire la 

dispoziţii de drept penal şi de drept procesual penal, ulterioare datei celei mai recente decizii indicate în 

listă și publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării examenului. 
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Jurisprudența Curții Constituționale 

 
       Aplicarea dispozițiilor Constituției României în următoarele decizii ale Curții Constituționale a 
României în materie penală – drept penal și drept procesual penal: 

1. Decizia nr. 511 din data de 12.12.2013, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.125 alin.3 din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.75 din data de 
30.01.2014;  

2. Decizia nr. 2 din data de 15.01.2014, cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. I pct.5 şi art. II pct.3 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a 
articolului unic din Legea pentru modificarea art.253¹ din Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial nr.71 din data de 29.01.2014;  

3. Decizia nr. 78 din data de 11.02.2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.2 lit. e) şi art.16 din Legea nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative 
în vigoare şi a dispoziţiilor art.118² alin.2 lit. a) din Codul penal din 1969, publicată în  
Monitorul Oficial nr.273 din data de 14.04.2014;  

4. Decizia nr. 265 din data de 06.05.2014, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.5 din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.372 din data de 20.05.2014;  

5. Decizia nr. 356 din data de 25.06.2014, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.118 ind. 2 alin.2 lit. a) din Codul penal din 1969, publicată în Monitorul Oficial 
nr.691 din data de 22.09.2014;  

6.  Decizia 508/07.10.2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.159 
alin.(3) din Codul penal publicată în Monitorul Oficial nr. 843/19.11.2014; 

7. Decizia nr. 599 din data de 21.10.2014, referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art.38 alin.(1) lit. f) și art.341 alin.(5)-(8) din Codul de procedură penală, publicată 
în Monitorul Oficial nr.886 din data de 05.12.2014;  

8. Decizia nr. 641 din data de 11.11.2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art.344 alin.(4), art.345, art.346 alin.(1) și art.347 din Codul de procedură penală, 
publicată Monitorul Oficial nr.887 din data de 05.12.2014; 

9. Decizia nr. 663 din data de 11.11.2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.339-348 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.52 
din data de 22.01.2015;  

10.  Decizia nr. 712 din data de 04.12.2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art.211—217 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.33 
din data de 15.01.2015;  

11. Decizia nr. 732 din data de 16.12.2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.336 alin.(1) și (3) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.69 din data 
de 27.01.2015;  

12. Decizia nr. 11 din 15.01.2015 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 112 
ind. 1 alin. 2 lit. a) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din data 09.02.2015; 

13. Decizia nr. 76 din data de 26.02.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.374 alin.(7) teza a doua din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul 
Oficial nr.174 din data de 13.03.2015;  

14. Decizia nr. 166 din data de 17.03.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.54, art.344 alin.(3) şi (4), art.346 alin.(3) şi (7), art.347 şi art.549¹ din Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.264 din data de 21.04.2015; 

15. Decizia nr. 235 din data de 07.04.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.484 alin.(2) şi ale art.488 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul 
Oficial nr.364 din data de 26.05.2015; 

16. Decizia nr. 336 din data de 30.04.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.235 alin.1 din Codul de procedură penală, publicată în  Monitorul Oficial nr.342 
din data de 19.05.2015; 



 
 

 Institutul Naţional al Magistraturii 
Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 
Tel.: +4 (021) 310.21.10    Fax: +4 (021) 311.02.34 
www.inm-lex.ro  

14 

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185 
 

17. Decizia nr. 361 din data de 07.05.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.218 - 222 și art.241 alin.(11) lit.a) din Codul de procedură penală, publicată în  
Monitorul Oficial nr.419 din data de 12.06.2015;  

18. Decizia nr. 423 din data de 09.06.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.488 ind. 4 alin.(5) din Codul de procedură penală şi ale art.105 din Legea 
nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual 
penale, publicată în Monitorul Oficial nr.538 din data de 20.07.2015; 

19. Decizia nr. 496 din data de 23.06.2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art.335 alin.(4) din Codul de procedură penală, publicată Monitorul Oficial nr.708 
din data de 22.09.2015;  

20. Decizia nr. 506 din data de 30.06.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.459 alin.(2) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial 
nr.539 din data de 20.07.2015;  

21. Decizia 542 din 14.07.2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 431 alin. (1) din 
Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 707 din 21.09.2015; 

22. Decizia nr. 552 din data de 16.07.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.3 alin.(3) teza a doua, art.342, art.343, art.344 alin.(1)-(3), art.345 alin.(2) şi (3), 
art.346 alin.(2) – (7), art.347 alin.(1) şi (2) şi art.348 din Codul de procedură penală, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 707 din data de 21.09.2015; 

23. Decizia nr. 553 din 16.07.2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 
223 alin. (2) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 707 din 
21.09.2015;  

24. Decizia nr. 603 din data 6.10.2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 
art. 301 alin. (1) și art. 308 alin. (1) din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din  
13.11.2015;  

25. Decizia nr. 631 din  8 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art.344 alin.(2) și (3), art.345 alin.(3), art.346 alin.(2) și art.347 alin.(1) din Codul 
de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din  6.11.2015; 

26. Decizia nr. 733 din 29 octombrie 2015 privind neconstituționalitatea dispoziţiilor art.341 
alin.(6) lit. c) și, prin extindere, ale art.341 alin.(7) pct.2 lit. d) din Codul de procedură penală 
publicată în Monitorul Oficial nr. 59 din  27.01.2016; 

27. Decizia nr. 740 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a  
dispozițiilor art. 222 alin. (10) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial 
nr.927 din 15.12.2015; 

28. Decizia din 20 ianuarie 2016 privind neconstituţionalitatea renunţării la urmărirea penală, 
disponibilă pe pagina https://www.ccr.ro/comunicate/COMUNICAT-DE-PRES-437. 

 
NOTĂ: Se vor avea în vedere, de asemenea, toate deciziile C.C.R. de admitere a excepţiilor de 

neconstituţionalitate a unor dispoziţii de drept penal şi de drept procesual penal, ulterioare datei celei 

mai recente decizii indicate în listă și publicate în Monitorul Oficial până la data anunţării examenului. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


