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Legea nr. 255/2013  
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010  

privind Codul de procedură penală şi  
pentru modiicarea şi completarea unor acte normative care 

cuprind dispoziţii procesual penale

publicată în 

M. Of. nr. 515 din 14 august 2013

- extras -

Titlul I. Dispoziţii generale

Capitolul I. Obiectul reglementării

Art. 1. Prezenta lege are ca obiect punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, prin reglementarea situaţiilor tranzitorii 
rezultând din intrarea sa în vigoare, precum şi prin punerea de acord a legis

laţiei cu dispoziţiile acesteia.

Art. 2. În cuprinsul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 
următorul înţeles:

a) Codul de procedură penală – Legea nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, 
nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modiicările şi completările aduse prin pre

zenta lege;
b) Codul de procedură penală din 1968 – Legea nr. 29/1968 privind 

Codul de procedură penală, republicată în Monitorul Oicial al României, 
Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modiicările şi completările ulterioare;

c) legea veche – Codul de procedură penală din 1968, precum şi orice 
dispoziţii cu caracter procesual penal anterioare intrării în vigoare a pre

zentei legi;
d) legea nouă – Codul de procedură penală şi dispoziţiile cu caracter 

procesual penal, astfel cum au fost modiicate prin titlurile II şi III;
e) Codul penal din 1968 – Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al 

României, republicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 65 din 
16 aprilie 1997, cu modiicările şi completările ulterioare.

Capitolul II. Dispoziţii privind situaţiile tranzitorii

Art. 3. Legea nouă se aplică de la data intrării ei în vigoare tuturor cau

zelor alate pe rolul organelor judiciare, cu excepţiile prevăzute în cuprinsul 
prezentei legi.
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Art. 4. (1) Actele de procedură îndeplinite înainte de intrarea în vigoa

re a Codului de procedură penală, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile, cu excepţiile prevăzute de 
prezenta lege.

(2) Nulitatea oricărui act sau oricărei lucrări efectuate înainte de intra

rea în vigoare a legii noi poate i invocată numai în condiţiile Codului de 
procedură penală.

(3) În cauzele alate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii 
noi, încălcarea, în cursul urmăririi penale, a dispoziţiilor legale privind pre

zenţa obligatorie a învinuitului sau a inculpatului ori asistarea obligatorie a 
acestora de către apărător poate i invocată până la începerea dezbaterilor.

Art. 5. (1) Cauzele alate în cursul urmăririi penale la data intrării în 
vigoare a legii noi rămân în competenţa organelor de urmărire penală legal 
sesizate, urmând a i soluţionate potrivit acesteia, cu excepţia cauzelor de 
competenţa parchetelor militare şi a secţiilor militare din cadrul parchetelor 
competente.

(2) Sesizarea instanţei în cauzele prevăzute la alin. (1) se va face potri
vit normelor de competenţă din legea nouă.

(3) La judecarea cauzelor şi la soluţionarea propunerilor, contestaţii
lor, plângerilor sau a oricăror alte cereri în care cercetarea penală a fost 
efectuată de Direcţia Naţională Anticorupţie potrivit legii vechi, precum şi a 
celor care au rămas în competenţa acesteia în condiţiile alin. (1), participă 
procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Art. 6. (1) Cauzele alate în curs de judecată în primă instanţă la data 
intrării în vigoare a legii noi în care nu sa început cercetarea judecătoreas

că se soluţionează de către instanţa competentă conform legii noi, potrivit 
regulilor prevăzute de aceeaşi lege.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), instanţa pe rolul căreia se ală cau

za o trimite judecătorului de cameră preliminară, pentru a proceda potrivit 
art. 342348 din Codul de procedură penală, ori, după caz, o declină în 
favoarea instanţei competente.

Art. 7. Cauzele alate în curs de judecată în primă instanţă în care 
sa început cercetarea judecătorească anterior intrării în vigoare a legii noi 
rămân în competenţa aceleiaşi instanţe, judecata urmând a se desfăşura 
potrivit legii noi.

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.
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(2) Cererile de recurs împotriva sentinţelor prevăzute la alin. (1) depuse 
anterior intrării în vigoare a legii noi se vor considera 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 de

initive, în condiţiile art. 552 din Codul de procedură penală.
(5) Sentinţele prin care sa dispus, potrivit legii vechi, restituirea cauzei 

procurorului cu privire la care termenul de declarare a recursului nu expi
rase la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse contestaţiei, potrivit 
art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală.

(6) Contestaţia prevăzută la alin. (5) se soluţionează de către judecăto

rul de cameră preliminară al instanţei ierarhic superioare celei căreia îi revi
ne, potrivit legii noi, competenţa să judece cauza în primă instanţă ori, după 
caz, de către completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(7) Cererile de recurs împotriva sentinţelor prevăzute la alin. (5), depu

se anterior intrării în vigoare a legii noi, se vor considera contestaţii.
(8) Termenul de declarare a contestaţiei prevăzute la alin. (5) se cal

culează potrivit art. 332 alin. (4) din Codul de procedură penală din 1968.

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.

(4) Recursurile în curs de judecată la data intrării în vigoare a Codului 
de procedură penală, declarate împotriva sentinţelor prin care sa restituit 
cauza procurorului, se soluţionează conform dispoziţiilor din legea nouă 
privitoare la contestaţie de către judecătorul de cameră preliminară de la 
instanţa ierarhic superioară celei căreia iar reveni competenţa să judece 
cauza în fond ori, după caz, de către completul competent de la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie.

Art. 11. (1) Deciziile pronunţate în apel înainte de intrarea în vigoare a 
Codului de procedură penală cu privire la care termenul de declarare a căii 
ordinare de atac prevăzute de legea anterioară nu expirase la data intrării 
în vigoare a legii noi sunt supuse recursului în casaţie.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), termenul de 30 de zile de declarare 
a recursului în casaţie curge după cum urmează:

a) de la data intrării în vigoare a Codului de procedură penală, pentru 
procuror şi pentru părţile cu privire la care legea anterioară nu prevedea 
obligaţia comunicării deciziei de apel, precum şi pentru părţile cărora deci
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zia lea fost comunicată anterior intrării în vigoare a Codului de procedură 
penală;

b) de la data comunicării, pentru părţile cărora decizia lea fost comuni
cată după data intrării în vigoare a Codului de procedură penală.

(3) Cererile de recurs împotriva deciziilor prevăzute la alin. (1), depuse 
anterior intrării în vigoare a legii noi, se vor considera cereri de recurs în 
casaţie.

(4) Soluţionarea recursului în casaţie este supusă dispoziţiilor Codului 
de procedură penală.

(5) Deciziile prevăzute la alin. (1) devin deinitive la data intrării în vi
goare a Codului de procedură penală.

Art. 12. (1) Recursurile în curs de judecată la data intrării în vigoare a 
legii noi, declarate împotriva hotărârilor care au fost supuse apelului potri
vit legii vechi, rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit 
dispoziţiilor legii vechi privitoare la recurs.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la dispoziţiile art. 552 
alin. (1) din Codul de procedură penală, hotărârea instanţei de apel rămâne 
deinitivă la data soluţionării recursului, dacă acesta a fost respins ori dacă 
a fost admis şi procesul a luat sfârşit în faţa instanţei de recurs.

(3) Hotărârile pronunţate în recursul soluţionat potrivit alin. (1) nu pot i 
atacate cu recurs în casaţie.

Art. 13. Hotărârile râmase deinitive anterior intrării în vigoare a legii noi 
nu pot i atacate cu recurs în casaţie în condiţiile legii noi.

Art. 14. (1) Rejudecarea cauzei de către instanţa a cărei hotărâre a 
fost desiinţată ori de către instanţa competentă, dispusă după intrarea în 
vigoare a Codului de procedură penală, se desfăşoară conform legii noi.

(2) În cauzele în care rejudecarea sa dispus anterior intrării în vigoare 
a Codului de procedură penală, dispoziţiile art. 510 se aplică în mod co

respunzător.

Art. 15. (1) Plângerile împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere 
în judecată, alate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii noi, 
continuă să se judece de către instanţele competente potrivit legii vechi, 
conform regulilor prevăzute de aceeaşi lege.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), instanţa care admite plângerea şi 
reţine cauza spre judecare conform art. 2781 alin. (8) lit. c) din Codul de 
procedură penală din 1968 face în mod corespunzător aplicarea dispo

ziţiilor art. 341 alin. (7) pct. 2 din Codul de procedură penală, cu privire la 
probele şi actele de urmărire penală. Încheierea este supusă contestaţiei, 
în condiţiile legii noi.

(3) Soluţiile de netrimitere în judecată cu privire la care termenul de 
formulare a plângerii la instanţă nu a expirat la data intrării în vigoare a 
legii noi sunt supuse plângerii la judecătorul de cameră preliminară, în 
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condiţiile prevăzute de art. 340 din Codul de procedură penală. Plângerea 
se soluţionează potrivit legii noi.

Art. 16. (1) Măsurile preventive alate în curs de executare la data intră

rii în vigoare a legii noi continuă şi se menţin pe durata pentru care au fost 
dispuse, în condiţiile prevăzute de legea veche. La expirarea acestei dura

te, măsurile preventive pot i prelungite ori, după caz, menţinute, revocate 
sau înlocuite cu o altă măsură preventivă, în condiţiile legii noi.

(2) La expirarea duratei măsurii preventive a obligării de a nu părăsi 
localitatea ori a obligării de a nu părăsi ţara, alate în curs de executare la 
data intrării în vigoare a legii noi, se poate lua împotriva inculpatului oricare 
dintre măsurile preventive prevăzute de legea nouă.

(3) În cauzele alate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii 
noi, măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea ori cea a obli
gării de a nu părăsi ţara, alată în curs de executare, se menţine până la 
termenul de judecată acordat în cauză, când instanţa poate lua împotriva 
inculpatului oricare dintre măsurile preventive prevăzute de legea nouă.

Art. 17. (1) Propunerile, cererile sau orice alte cauze privind luarea, 
prelungirea, revocarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor preventive, în 
cursul urmăririi penale, alate în curs de soluţionare în primă instanţă la 
data intrării în vigoare a legii noi, se soluţionează de către judecătorul de 
drepturi şi libertăţi competent conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute 
de aceeaşi lege.

(2) Recursurile alate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii 
noi, declarate împotriva încheierilor din cursul urmăririi penale privitoare la 
măsurile preventive, rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă 
potrivit regulilor prevăzute de legea veche. Dacă instanţa admite recursul 
şi casează încheierea, procedează la rejudecarea cauzei conform legii noi, 
putând lua oricare dintre măsurile preventive prevăzute de aceasta.

Art. 18. Recursurile alate în curs de judecată la data intrării în vigoare 
a legii noi, declarate împotriva încheierilor prin care, în cursul judecăţii, sa 
dispus luarea, menţinerea, revocarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor 
preventive, rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit re

gulilor prevăzute de legea veche. Dacă instanţa admite recursul şi casează 
încheierea, procedează la rejudecarea cauzei conform legii noi, putând lua 
oricare dintre măsurile preventive prevăzute de aceasta.

Art. 19. Atunci când, în cursul procesului, se constată că în privinţa 
unei fapte comise anterior intrării în vigoare a Codului penal sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 181 din Codul penal din 1968, ca lege penală mai favorabilă, 
procurorul dispune clasarea, iar instanţa dispune achitarea, în condiţiile 
Codului de procedură penală.

Art. 20. (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Tribunalul Militar 
Bucureşti şi Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti se 
desiinţează.
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(2) Posturile ocupate şi personalul din cadrul Tribunalului Militar Bucu

reşti şi Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti se trans

feră la Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti sau, după caz, la Parchetul Mi
litar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, iar posturile vacante, 
în funcţie de necesităţi, se pot transfera şi la alte instanţe militare sau par
chete militare. Persoanele care ocupă funcţii de conducere la instanţa sau 
parchetul desiinţat se transferă pe posturi de execuţie la Tribunalul Militar 
Teritorial Bucureşti sau, după caz, la Parchetul Militar de pe lângă Tribuna

lul Militar Teritorial Bucureşti.
(3) Spaţiile şi dotările materiale ale Tribunalului Militar Bucureşti şi ale 

Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti vor i preluate 
prin redistribuire de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, respectiv de Par
chetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.

(4) La data desiinţării Tribunalului Militar Bucureşti, Tribunalul Militar 
Teritorial Bucureşti îşi schimbă denumirea în Tribunalul Militar Bucureşti, 
iar Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti îşi 
schimbă denumirea în Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar 
Bucureşti.

(5) Prin aplicarea dispoziţiilor alin. (1)(4), tribunalele militare Bucureşti, 
Cluj, Iaşi şi Timişoara devin echivalente în grad tribunalelor.

(6) Personalul din cadrul tribunalelor militare Bucureşti, Cluj, Iaşi şi 
Timişoara care are grad profesional de judecătorie dobândeşte, la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, gradul profesional de tribunal, precum 
şi drepturile şi obligaţiile aferente. Posturile de conducere de la tribunalele 
militare Cluj, Iaşi şi Timişoara se ocupă în condiţiile prevăzute de art. 48 din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modiicările şi completările ulterioare.

(7) Personalul din cadrul parchetelor militare de pe lângă tribunalele mi
litare Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara care are grad profesional de parchet 
de pe lângă judecătorie dobândeşte, la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, gradul profesional de parchet de pe lângă tribunal, precum şi dreptu

rile şi obligaţiile aferente acestuia. Posturile de conducere de la parchetele 
militare de pe lângă tribunalele militare Cluj, Iaşi şi Timişoara se ocupă în 
condiţiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu mo

diicările şi completările ulterioare.
(8) Noile state de funcţii şi de personal pentru Tribunalul Militar Bucu

reşti şi pentru Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti se 
aprobă prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului apărării naţi
onale, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 21. (1) Cauzele alate pe rolul Tribunalului Militar Bucureşti, care 
se desiinţează, vor i preluate pe cale administrativă, în termen de 3 zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de Tribunalul Militar Teritorial 
Bucureşti, redenumit conform art. 20 alin. (4), care continuă soluţionarea 
acestora.


