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Notă asupra ediţiei
Prezenta lucrare cuprinde textul noului Cod de procedură penală 

adoptat prin Legea nr. 135/2010 (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010), actuali-
zat cu modiicările şi completările aduse prin Legea de punere în aplicare 
nr. 255/2013 (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013). Toate modiicările şi 
completările aduse prin acest act normaiv au fost inserate direct la nive-
lul iecărui aricol din cod:

Art. 86.[1] Partea responsabilă civilmente. Persoana care, potrivit legii ci

vile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, 
singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată 
să răspundă în proces este parte în procesul penal şi se numeşte parte respon

sabilă civilmente.

[1] Art. 86 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. 102 pct. 50 din Legea 

nr. 255/2013.

Art. 92. Drepturile avocatului suspectului şi inculpatului[1]. (1)[2] În cursul 
urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efec

tuarea oricărui act de urmărire penală, cu excepţia:
a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cer

cetare, prevăzute în cap. IV din titlul IV;
b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor lagrante.

[1] Denumirea marginală a art. 92 este reprodusă astfel cum a fost modiicată prin 
art. 102 pct. 53 din Legea nr. 255/2013.

[2] Alin. (1) al art. 92 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. 102 pct. 54 din 
Legea nr. 255/2013.

Acolo unde a fost cazul, sub aricolele din cod au fost aşezate dispo-
ziţiile privind situaţiile tranzitorii ce rezultă din intrarea sa în vigoare, evi-
denţiate print-o linie vericală:

Art. 408. Hotărârile supuse apelului. (1) Sentinţele pot i atacate cu apel, 
dacă legea nu prevede altfel.

(2) Încheierile pot i atacate cu apel numai odată cu sentinţa, cu excepţia 
cazurilor când, potrivit legii, pot i atacate separat cu apel.

(3) Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva în
cheie rilor. 

Legea de aplicare:
Art. 8. Hotărârile pronunţate în primă instanţă după intrarea în vigoare a legii noi sunt 
supuse căilor de atac, termenelor şi condiţiilor de exercitare ale acestora, prevăzute 
de legea nouă.
Art. 9. (1) Sentinţele supuse căilor de atac ordinare potrivit legii vechi, cu privire la care 
termenul de declarare a căii ordinare de atac nu expirase la data intrării în vigoare a 
legii noi, sunt supuse apelului. Apelul se judecă de către instanţa competentă conform 
legii noi, potrivit regulilor prevăzute de aceeaşi lege. (2) Cererile de recurs împotriva 
sentinţelor prevăzute la alin. (1) depuse anterior intrării în vigoare a legii noi se vor con
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sidera cereri de apel. (3) În cazul prevăzut la alin. (1), termenul de declarare a apelului 
se calculează potrivit art. 363 din Codul de procedură penală din 1968. (4) Deciziile 
pronunţate în apelurile soluţionate potrivit alin. (1) sunt deinitive, în condiţiile art. 552 
din Codul de procedură penală.
Art. 10. (1) Apelurile alate în curs de judecată la data intrării în vigoare a Codului de 
procedură penală se soluţionează de către aceeaşi instanţă, potrivit dispoziţiilor din 
legea nouă privitoare la apel. (2) Recursurile alate în curs de judecată la data intrării 
în vigoare a Codului de procedură penală, declarate împotriva hotărârilor pentru care 
legea veche nu prevede calea de atac a apelului, se soluţionează de către aceeaşi 
instanţă, conform dispoziţiilor din legea nouă privitoare la apel. (3) Deciziile pronunţate 
în apelurile soluţionate potrivit alin. (1) şi (2) sunt deinitive, în condiţiile art. 552 alin. (1) 
din Codul de procedură penală.

Capitolul I1. Contestaţia privind durata procesului penal[1]

Legea de aplicare:
Art. 105. Dispoziţiile art. 48814886 din Legea nr. 135/2010, cu modiicările şi comple

tările aduse prin prezenta lege, referitoare la contestaţia privind durata rezonabilă a 
procesului penal, se aplică numai proceselor penale începute după intrarea în vigoare 
a Legii nr. 135/2010.

Art. 4881. Introducerea contestaţiei. (1) Dacă activitatea de urmărire pe

nală sau de judecată nu se îndeplineşte întro durată rezonabilă, se poate face 
contestaţie, solicitânduse accelerarea procedurii.

(2) Contestaţia poate i introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătă

mată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. În cursul judecăţii, contes

taţia poate i introdusă şi de către procuror. (...)

[1] Capitolul I1 (art. 48814886) a fost introdus prin art. 102 pct. 293 din Legea nr. 255/2013.

În ediţia de faţă este redată în extras şi Legea de punere în aplicare, 
respeciv:

Ø Titlul I – „Dispoziţii generale” (Capitolul I – „Obiectul reglementă-
rii”; Capitolul II – „Dispoziţii privind situaţiile tranzitorii”);

Ø Titlul II – „Dispoziţii privind modiicarea şi completarea unor acte 
normaive care cuprind dispoziţii procesual penale”;

Ø Titlul IV – „Dispoziţii tranzitorii şi inale”.
De asemenea, este prezentată expunerea de moive la proiectul Legii 

de punere în aplicare, care sinteizează substanţa modiicărilor aduse atât 
noului Cod de procedură penală, cât şi legilor speciale care cuprind dispo-
ziţii de procedură penală.

Cartea mai cuprinde o tablă de materii detaliată, precum şi un index 
alfabeic, care nu fac parte din textul oicial al noului Cod de procedură 
penală, ci au fost întocmite de redacţia Editurii Hamangiu pentru a faci-
lita orientarea şi ideniicarea mai rapidă a insituţiilor/cuvintelor-cheie 
căutate.

Potrivit art. 103 din Legea de punere în aplicare, data intrării în vigoare 
a noului Cod de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor de modiicare 
a legilor speciale este 1 februarie 2014.
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