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Rezumat

În practica judiciară s-a pus problema dacă împăcarea păr-

ţilor poate avea loc în lipsa părţii vătămate. Susţinem opinia că 

împăcarea poate avea loc din consideraţiunea că este un drept 

al părţii vătămate, astfel că, atunci când legea îi permite, părţii 

vătămate trebuie să i se asigure realizarea acestui drept. Însă, 

având în vedere că împăcarea este „PERSONALĂ”, voinţa părţii 

vătămate trebuie să fi e exprimată printr-o declaraţie (cerere) 

autentifi cată notarial.

Cuvinte-cheie: Împăcare, parte vătămată, răspundere pe-

nală, infracţiune, retragerea plângerii.

Summary

In the judiciary practice, the question of if the reconcilia-

tion of parties can take place in the absence of the aggrieved 

party was raised. We sustain the opinion that the reconciliati-

on can take place considering the fact that it is a right of the 

aggrieved party so that, when the law allows it, this right has 

to be ensured to the aggrieved party. But, considering the fact 

that the reconciliation is „PERSONAL”, the wish of the aggrieved 

party has to be expressed by means of a declaration authenti-

fi ed by a notary.

Key-words: reconciliation, aggrieved party, penal liability, 

infringement, drawing back the complaint.

Potrivit art.1, 262 și 274 CPP, organul de urmărire pe-

nală sau procurorul dispune prin ordonanţă începerea 

urmăririi penale în cazul în care din cuprinsul actului de 

sesizare rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvârși-

tă o infracţiune și nu există vreuna din circumstanţele 

care exclud urmărirea penală, prevăzute de art.275 CPP. 

Prin urmare, până a porni procesul penal, organele 

abilitate cu acest drept, pe lângă verifi carea chestiunilor 

de competenţă, trebuie să verifi ce dacă la caz nu există  

careva circumstanţe care să împiedice pornirea proce-

durii penale. Una din aceste circumstanţe, care condi-

ţionează pornirea unui proces penal, este depunerea 

de către victimă a unei plângeri cu privire la săvârșirea 

unei infracţiuni din cele enumerate în art.276 CPP.

Conform alin.(1), urmărirea penală poate fi  pornită 

numai în baza plângerii prealabile a victimei în cazul 

infracţiunilor prevăzute în articolele: 152 alin.(1), 153, 

155, 157, 161, 173, 177, 179 alin.(1) și (2), 193, 194, 197 

alin.(1), 198 alin.(1), 200, 202, 203, 204 alin.(1), 2461 și 

274 din Codul penal, precum și în cazul furtului avu-

tului proprietarului săvârșit de minor, de soţ, rude, în 

paguba tutorelui, ori de persoana care locuiește îm-

preună cu victima sau este găzduită de aceasta. La 

împăcarea părţii vătămate cu bănuitul - învinuitul, in-

culpatul - în cazurile menţionate în prezentul alineat, 

urmărirea penală încetează. Procedura în astfel de pro-

cese este generală. 

Institutul pornirii unui proces penal în baza plânge-

rii prealabile a victimei (părţii vătămate), proces care se 

putea înceta în cazul împăcării învinuitului/inculpatului 

cu partea vătămată, a fost cunoscut și până la adoptarea 

noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală, 

ambele fi ind în vigoare din 12.06.2003. Vom menţiona 

că, până la această dată, împăcarea părţilor în procesul 

examinării unei cauze penale era reglamentată exclusiv 

de procedura penală.

Conform art.94 CPP (red.1961), (1) procesele pri-

vitoare la infracţiunile prevăzute de Codul penal 

(red.1961), și anume: art.102 alin.(1) - violul fără agra-

vante; art.126 - cauzarea de pagube materiale prin în-

șelăciune sau abuz de încredere;  art.141 - încălcarea 

dreptului de inventator și art.141/1 - încălcarea dreptu-

lui de autor, precum și la furtul avutului proprietarului 

săvârșit de soţ, rude, în paguba tutorelui ori de cel care 

locuește împreună cu partea vătămată sau este găzduit 

de aceasta, se intentează în baza plângerii părţii vătă-

mate. La împăcarea părţii vătămate cu învinuitul, sau 

inculpatul, în cazurile indicate în prezentul alineat, cu 

excepţia furtului săvârșit de cel care locuiește împreună 

cu partea vătămată sau este găzduit de aceasta, proce-

sul penal se clasează. Procedura, în astfel de procese, 

este generală.

Din analiza textului art.94 CPP (red.1961) cu cel al 

art.276 CPP în vigoare rezumă că legiuitorul a extins cu 

mult cercul infracţiunilor din categoria celor ușoare și 

mai puţin grave, în privinţa cărora pornirea procesului 

penal poate avea loc numai la plângerea prealabilă a 

victimei, procedură care va înceta în cazul în care aceas-

ta (plângerea) va fi  retrasă ori va avea loc împăcarea în-

vinuitului sau inculpatului cu partea vătămată. 

„Condiţionarea tragerii la răspundere penală, pen-

tru unele infracţiuni, de existenţa plângerii prealabile 

a părţii vătămate își are temeiul în anumite considera-

ţiuni social-politice și de politică penală. S-a constatat, 

în primul rând, că, din punctul de vedere al realizării 

scopului legii penale și al restabilirii ordinii de drept și 

a liniștii sociale, recurgerea din ofi ciu, la constrângerea 



33

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2013

3 3I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

juridică prin mijloace de drept penal, este calea cea mai 

potrivită.

Sunt fapte incriminate de legea penală care prezintă 

un grad redus de pericol social prin aceea că ele nu au 

rezonanţa socială care să impună neapărat aplicarea de 

sancţiuni penale; apoi, sunt alte fapte care se întâmplă, 

de regulă, în cercul mai restrâns al anumitor grupuri so-

ciale, cu o rezonanţă mai mult individuală decât socială. 

În asemena situaţii, dacă cei individual lezaţi nu cred că 

e cazul să sesizeze organele penale, e mai potrivit ca so-

cietatea să renunţe la tragerea din ofi ciu la răspundere 

penală a făptuitorilor”, spune savantul român Siegfreid 

Kahane.(2)

Acest comentariu al pornirii acţiunii penale, în 

funcție de voinţa victimei, la depunerea de către ea a 

plângerii prealabile, în legislaţia României avea și are 

un caracter mixt în sensul că urmările procedurale în 

cazul lipsei plângerii prealabile a părţii vătămate ori în 

cazul survenirii împăcării părţilor sunt reglamentate 

așa de Codul penal și de Codul de procedură penală.

 Nu se exclude faptul că și legiuitorul naţional s-a 

inspirat din practica judiciară a statului vecin, fi indcă în 

Codul penal nou, pus în vigoare la 12.06.2003, avem in-

clus  art.109  ÎMPĂCAREA, din Capitolul XI intitulat „CA-

UZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ SAU 

CONSECINŢELE CONDAMNĂRII”. 

Potrivit acestei norme penale:

(1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii 

penale pentru o infracţiune ușoară sau mai puţin gravă, 

iar în cazul minorilor - și pentru o infracţiune gravă, in-

fracţiuni prevăzute la capitolele II–VI din Partea specia-

lă, precum și în cazurile prevăzute de procedura penală. 

(2) Împăcarea este personală și produce efecte juri-

dice din momentul pornirii urmăririi penale și până la 

retragerea completului de judecată pentru deliberare. 

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exer-

ciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei 

cu o capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu 

încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege. 

(4) Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care 

au săvârșit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la 

art.171–1751, 201, 206, 208, 2081 și 208/2. 

Conform art.276  alin.(1) CPP, urmărirea penală se 

pornește numai în baza plângerii prealabile a victimei 

în cazul infracţiunilor prevăzute în articolele: 152 alin.

(1), 153, 155, 157, 161, 173, 177, 179 alin.(1) și (2), 193, 

194, 197 alin.(1), 198 alin.(1), 200, 202, 203, 204 alin.(1), 

2461, 274 din Codul penal, precum și al furtului avutului 

proprietarului săvârșit de minor, de soţ, rude, în pagu-

ba tutorelui ori de persoana care locuiește împreună cu 

victima sau este găzduită de aceasta. La împăcarea păr-

ţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul în cazu-

rile menţionate în prezentul alineat, urmărirea penală 

încetează. Procedura în astfel de procese este generală. 

Astfel, conform alin.(1) art.109 CP, sfera infracţiuni-

lor pentru  săvârșirea cărora răspunderea penală poate 

fi  înlăturată, în raport cu prevederile art.276 CPP a fost 

simţitor mărită. Totodată, menţionăm că majoritatea 

dintre infracţiuni se cuprind în ambele texte  ale art.109  

CP și 276 CPP (art. 155,157, 173, 177, 179, 185/2, 185/3, 

193, 194, 196, 197 țin de categoria celor ușoare ori mai 

puţin grave).

Potrivit Legii nr.292-XVI din 21.12.2007, din Codul 

penal au fost excluse art.153; 198; 203, iar prin Legea 

nr.277 din 18.12.2008 art. 200, 202 și 274. 

Vom menţiona că infracţiunile prevăzute de artico-

lele excluse din Codul penal au rămas în cuprinsul alin.

(1) art.276 din Codul de procedură penală, însă, având 

în vedere că faptele prevăzute de aceste norme pena-

le nu se mai consideră infracţiuni, urmărirea penală nu 

mai poate fi  pornită pentru asemenea fapte. Așa că, în 

realitate, potrivit procedurii penale la plângerea părţii 

vătămate, urmărirea penală poate fi  pornită în baza 

plângerii prealabile a victimei numai în cazul infracţiu-

nilor prevăzute în articolele: 152 alin.(1), 155, 157, 161, 

173, 177, 179 alin.(1) și (2), 193, 194, 197 alin.(1), 204 

alin.(1), 2461 din Codul penal, infracţiuni atribuite la ca-

tegoria celor ușoare ori mai puţin grave, precum și în 

cazul furtului avutului proprietarului săvârșit de minor, 

de soţ, rude, în paguba tutorelui ori de persoana care 

locuiește împreună cu victima sau este găzduită de 

aceasta. Cu excepţia art.204  și 246/1, celelalte norme 

penale se cuprind în Capitolele II-VI, prin urmare - cad și 

sub procedura împăcarii părţilor, prevăzute de art.109 

CP, deoarece, după cum s-a spus, ţin de categoria in-

fracţiunilor celor ușoare sau mai puţin grave.

Cauzele de înlăturare a răspunderii penale nu tre-

buie confundate cu cauzele de excludere a urmăririi 

penale. Înlăturarea răspunderii penale poate avea loc 

în cazurile amnistiei, graţierii ori împăcării, deci cazuri 

prevăzute de norma material- penală, iar excluderea 

urmăririi penale poate avea loc în cazurile prevăzute de 

norma procesual penală - art.275 CPP.

Înlăturarea răspunderii penale în cazurile prevă-

zute de art.109 CP nu depinde în mod obligatoriu de 

existenţa plângerii părţii vătămate, așa cum prezen-

ţa acesteia este prescrisă în art. 276 CPP ca un atribut 

obligatoriu pentru pornirea unui proces penal în cazul 

infracţiunilor enumerate în acest articol.

Spre exemplu, care poate fi  soluţia legală și înteme-

iată în cazul săvârșirii infracţiunii prevăzute de art.197 

alin.(1) CP – distrugerea sau deteriorarea intenţionată 

a bunurilor în proporţii mari, unde urmărirea penală a 

fost începută și efectuată în lipsa plângerii părţii vătă-

mate (deși aceasta era obligatorie), cu trimiterea dosa-

rului în instanţa de judecată, iar, în faza cercetării jude-

cătorești a cazului, partea vătămată și inculpatul s-au 

împăcat, solicitând încetarea procesului penal? 

Încetarea procesului penal în ședinţa de judecată se 

reglementează de art.332 CPP.

Potrivit alin.(1), în cazul în care, pe parcursul jude-

cării cauzei, se constată vreunul dintre temeiurile pre-

văzute în art.275 pct.5)-9), 285 alin.(1) pct.1), 2), 4), 5), 

precum și în cazurile prevăzute în art.53-60 din Codul 
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penal, instanţa, prin sentinţă motivată, încetează pro-

cesul penal în cauza respectivă. 

Conform art.285 alin.(2) pct.1) CPP, încetarea urmă-

ririi penale are loc în cazul în care se constată că plân-

gerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată 

sau părţile s-au împăcat – în cazurile în care urmărirea 

penală poate fi  pornită numai în baza plângerii prea-

labile sau legea penală permite împăcarea.  Subliniem 

că, în cazul discutat, urmărirea penală s-a pornit în lipsa 

plângerii părţii vătămate, deși aceasta era obligatorie, 

totodată a survenit împăcarea părţilor.

Cu adevărat: în cauză trebuie să se pronunţe o sen-

tinţă de încetare a procedurii penale, dar este impor-

tant temeiul încetării – cel prevăzut de art. 285 ori  de 

art.275 CPP.

Art.275 CPP prevede că urmărirea penală nu poate 

fi  pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi  efectuată, 

și va fi  încetată, dacă lipsește plângerea victimei în ca-

zurile în care urmărirea penală începe, conform art.276, 

numai în baza plângerii acesteia sau plîngerea preala-

bilă a fost retrasă.

Încetarea urmăririi penale pe motivul retragerii 

plângerii nu poate avea loc, fi indcă aceasta nu a fost 

depusă, astfel că temeiul sentinţei de încetare va fi  nu 

cel prevăzut de art.285 alin.(2) pct.1) CPP (părţile s-au 

împăcat, fi indcă legea penală, art.109 CP, permite împă-

carea), dar cel prevăzut de art.275 pct.6) CPP – lipsește 

plângerea părţii vătămate în cazul în care urmărirea pe-

nală putea fi  începută, conform art. 276, numai în baza 

acesteia. O atare sentinţă de încetare a procesului penal 

urma să se pronunţe indiferent de survenirea împăcă-

rii părţilor, având în vedere și prevederile art.262, alin.

(2) CPP, care stipulează că dacă, potrivit legii, pornirea 

urmăririi penale se poate face numai în cazul plângerii 

prealabile ori cu acordul organului prevăzut de lege, ur-

mărirea penală nu poate începe în lipsa acestora. 

Noţiunea  „plângerii” este redată în conţinutul alin.

(1), art.263 CPP – „Plângerea este înștiinţarea făcută de 

o persoană fi zică sau de o persoană juridică căreia i s-a 

cauzat un prejudiciu prin infracţiune”.

„PLÂNGEREA prealabilă este actul procesual penal 

prin care persoana vătămată printr-o infracţiune își ma-

nifestă voinţa de a fi  tras la răspundere penală făptui-

torul, act fără de care nu poate interveni aplicarea legii 

penale și, ca urmare, nu poate începe și nici continua 

urmărirea penală, deoarece dispare obiectul urmăririi 

penale de a-l trimite în judecată pe infractor”.(2)

Conform Codului de procedură penală, numai 

art.276 alin.(1) specifi că unele infracţiuni atunci când 

pornirea urmăririi penale se efectuează numai la plân-

gerea părţii vătămate și poate fi  încetată la împăcarea 

părţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul. Po-

trivit art.109 din Codul penal, pornirea urmăririi penale 

nu este dependentă de prezenţa plângerii părţii vătă-

mate în cazul infracţiunilor ușoare sau mai puţin gra-

ve, iar în cazul minorilor - și pentru o infracţiune gravă, 

prevăzute la capitolele II-VI din Partea specială, deși în 

cazul împăcării părţii vătămate cu bănuitul, învinuitul, 

inculpatul, răspunderea penală va fi  înlăturată prin 

încetarea procedurii penale în modul reglamentat de 

normele procesual penale.

Conform art.276 alin.(1) CPP, plângerea părţii vătă-

mate este obligatorie pentru pornirea urmăririi penale 

în cazul infracţiunii de furt al avutului proprietarului să-

vârșit de minor, de soţ, rude, în paguba tutorelui, ori de 

persoana care locuiește împreună cu victima sau este 

găzduită de aceasta. Prin „furt” trebuie de înţeles săvâr-

șirea infracţiunii prevăzute de art. 186 CP, adică sustra-

gerea pe ascuns a bunurilor ca proprietate personală a 

soţului (în cazul săvârșirii de către celălat soţ), a rudelor 

(a bunurilor persoanelor prevăzute de art.134 CP). 

În ce privește furtul săvârșit în paguba tutorelui, se 

are în vedere persoana numită în această calitate în 

modul prevăzut de art.142-143 din Codul familiei. Deși 

norma procesual-penală nu numește și curatorul ca o 

potenţială victimă a infracţiunii de furt, considerăm că 

pocedura de pornire a urmăririi penale și, după caz, în-

cetarea acesteia, se răsfrânge și în cazul furtului în pa-

guba curatorului, fi indcă tutela și curatela se instituie 

asupra copiilor rămași fără ocrotire părintească în sco-

pul educaţiei și instruirii acestora, precum și al apărării 

drepturilor și intereselor lor legitime. Tutela se instituie 

asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani, care, 

conform art.21 CP, nu sunt subiecţi ai oricărei infracţi-

uni. La atingerea vârstei de 14 ani, tutela se transformă 

în curatelă, care acţionează până la atingerea minorului 

a vârstei de 18 ani.

Condiţii de realizare a ÎMPĂCĂRII

Potrivit alin.(2) art.109 CP, împăcarea este personală 

și produce efecte juridice din momentul pornirii urmă-

ririi penale și până la retragerea completului de judeca-

tă pentru deliberare. 

O primă condiţie pentru înlăturarea răspunderii pe-

nale în rezultatul împăcării este voinţa părţii vătămate 

și a făptuitorului (bănuitului, învinuitului ori inculpatu-

lui, în funcție de faza procedurii penale). Iniţiativa poate 

interveni de la oricare din aceștia.

„Împăcarea părţilor constituie un act bilateral, impli-

când, în mod necesar, acordul de voinţă al persoanei 

vătămate și al inculpatului. În această privinţă, este de 

observat că împăcarea are caracter personal și trebuie 

să fi e defi nitivă. De aceea, ea nu poate fi  echivocă, fi -

ind necesar să conţină, în mod clar, acordul de voinţă 

al persoanelor care au hotărât să se împace. Ca urmare, 

împăcarea operează „în personal, înlăturând răspunde-

rea penală numai cu privire la inculpatul (bănuitului, 

învinuitului – n.n.), cu care persoana vătămată s-a îm-

păcat”. (4)

Evenimentul împăcării părţilor trebuie să aibă loc 

în faţa organului de urmărire penală ori a instanţei de 

judecată. Acesta poate avea loc prin depunerea unor 

cereri de către fi ecare dintre părţi, conform prevederi-

lor art.344/1 alin.(1) CPP, ori prin declaraţii orale, con-
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semnate într-un proces-verbal, întocmit de organul 

de urmărire penală, iar, după caz, în procesul-verbal al 

ședinţei de judecată. În acest ultim caz, este rezonabil 

ca declaraţiile cu privire la voinţa de a se împăca să fi e 

semnate, separat, de către părţi.

În practica judiciară s-a pus problema dacă împă-

carea părţilor poate avea loc în lipsa părţii vătămate. 

Susţinem opinia că împăcarea poate avea loc din con-

sideraţiunea că este un drept al părţii vătămate, astfel 

că, atunci când legea îi permite, părţii vătămate trebuie 

să i se asigure realizarea acestui drept. Însă, având în 

vedere că împăcarea este „PERSONALĂ”, voinţa părţii 

vătămate trebuie să fi e exprimată printr-o declaraţie 

(cerere) autentifi cată notarial.

O altă întrebare privitor la relizarea dreptului părţii 

vătămate la împăcare este dacă aceasta poate fi  reliza-

tă prin reprezentant (nu ne referim la reprezentantul 

legal). Răspunsul este dat de legislator în prevederile 

art.79-80 CPP. Conform alin.(2) art.79 CPP, în calitate de 

reprezentanţi ai victimei, părţii vătămate, la procesul 

penal pot participa avocaţi și alte persoane împuterni-

cite cu asemenea atribuţii de către participantul la pro-

cesul respectiv, prin procură. 

Potrivit art.80 alin.(2) pct.2, reprezentantul victi-

mei, părţii vătămate, are dreptul, în numele persoanei 

reprezentate în modul prevăzut de prezentul cod, să 

încheie tranzacţii de împăcare cu bănuitul, învinuitul, 

inculpatul. Împuternicirile avocatului, inclusiv în cazul 

în care reprezintă partea vătămată, se confi rmă prin 

mandatul eliberat de biroul de avocaţi, în modul pre-

văzut de lege. Expunem opinia că nu este îndeajuns la 

împuternicirea avocatului de a se împăca, din numele 

părţii vătămate, cu bănuitul, învinuitul, inculpatul, doar 

inscripţia respectivă de pe versul mandatului. După 

cum legea specifi că că împăcarea este personală, drep-

tul părţii vătămate la împăcare trebuie să fi e confi rmat 

prin procura întocmită și legalizată conform legislaţiei 

civile. Deci, în lipsa părţii vătămate, avocatul, ca repre-

zentant al ei, trebuie să prezinte organului de urmărire 

penală ori instanţei de judecată procura privind împu-

ternicirea  acestuia de a efectua procedura împăcării

Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerci-

ţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei 

cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu 

încuviinţarea persoanelor, care este prevăzută de lege. 

(art.109 alin.(3) CP, art.276 alin.(6) CPP).

ÎMPĂCAREA în cazul participaţiei ori concursului 

de infracţiuni

Conform alin.(3) art.276 CPP, în cazul în care la comi-

terea unei infracţiuni au participat mai mulţi făptuitori, 

chiar dacă plângerea prealabilă a fost depusă numai în 

privinţa unuia dintre ei, urmărirea penală se efectuează 

în privinţa tuturor făptuitorilor. Practica judiciară este 

neunitară la soluţionarea chestiunii de împăcare a păr-

ţilor într-o cauză penală cu mai mulţi infractori.

În remarca expusă anterior, în sensul că împăcarea 

este un act juridic bilateral și exprimă înţelegerea între 

făptuitor și persoana vătămată, părerea noastră este în 

favoarea acceptării împăcării cu înlăturarea răspunderii 

penale pentru bănuitul, învinuitul, inculpatul cu care 

partea vătămată s-a împăcat și numai în cazul partici-

paţiei simple ori complexe.

Dacă legea stipulează că împăcarea este persona-

lă și exprimă voinţa, în special a părţii vătămate, ar fi  

iraţional ca ultima să fi e limitată în exercitarea acestui 

drept.

Ca exemplu ar servi cazul săvârșirii infracţiunii de că-

tre două sau mai multe personae, una dintre care este 

un minor sau în cazul săvârșirii prin complicitate a in-

fracţiunii prevăzute de art.186 alin.(1) – (2) CP. În același 

rând, considerăm greșită practica în cazurile când se ac-

ceptă împăcarea părţilor numai asupra unor episoade 

de sustragere a bunurilor de către unul dintre făptuitori 

de la o concretă parte vătămată, pe când, conform legii, 

volumul învinuirii, formulate acestuia, nu permite îm-

păcarea părţilor cu înlăturarea răspunderii penale. 

Este posibilă realizarea împăcării în cazul concur-

sului real sau ideal de infracţiuni prevăzute de alin.(1) 

art.109 CP ori art.276 alin.(1) CPP. 

Nu este posibilă împăcarea în cazul concursului 

ideal de infracţiuni dintre care una este prevăzută de 

normele vizate, iar în privinţa alteia nu este posibilă 

împăcarea, deoarece infracţiunile au fost săvârșite ca 

rezultat al unei acţiuni (inacţiuni).

ÎMPĂCAREA în cazul modifi cării învinuirii

Împăcarea produce efecte juridice din momentul 

pornirii urmăririi penale și până la retragerea completu-

lui de judecată pentru deliberare. Formularea învinuirii 

în procesul urmăririi penale este prerogativa organului 

de urmărire penală și a procurorului, astfel că, în cazul 

când cauza a fost pornită în baza normei penale care 

nu cade sub prevederile art.109 alin.(1) CP ori 276 alin.

(1) CPP, potrivit circumstanţelor constatate, învinuirea 

poate fi  modifi cată și, după caz, părţile se pot împăca. 

În temeiul alin.(2) art.325 CPP, modifi carea învinuirii 

în instanţa de judecată se admite dacă prin aceasta nu 

se agravează situaţia inculpatului și nu se lezează drep-

tul lui la apărare. Modifi carea învinuirii în sensul agravă-

rii situaţiei inculpatului se admite numai în cazurile și în 

condiţiile prevăzute de prezentul cod. 

Prin urmare, în faza cercetării judecătorești, la fel, 

în funcție de circumstanţele cauzei, procurorul este în 

drept să modifi ce învinuirea sub care a fost pus inculpa-

tul, în baza uneia sau a mai multor infracţiuni din cele 

prevăzute la  articolele menționate. Și în acest caz părţi-

le au dreptul să încheie tranzacţia de împăcare.

Aceste două situaţii, privitor la împăcarea părţilor 

în rezultatul modifi cării învinuirii, ţin exclusiv de opi-

nia părţii acuzării. În practică, deseori partea apărării, 

atunci când ia cunoștinţă cu materialele urmăririi pe-

nale, precum și în dezbaterile judiciare, solicită modi-
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fi carea învinuirii cu recalifi carea acţiunilor învinuitului, 

inculpatului, la un articol sau altul din cele prevăzute 

de art.109 alin.(1) CP ori art.276 alin.(1) CPP. Asupra ce-

rerilor respective a părţii apărării, procurorul, în temeiul 

art.295 CPP, se pronunţă, după cum rezultă din practi-

că, de regulă, cu o ordonanţă de refuz în admiterea ce-

rerii (demersului) de modifi care a învinuirii.

Soluţiunarea acestor cereri, demersuri, de către pri-

ma instanţă este reglamentată de prevederile art.383 

alin.(1) CPP, potrivit căruia, dacă în cursul deliberării 

instanţa constată că o anumită circumstanţă necesită 

concretizare pentru justa soluţionare a cauzei, instanţa 

poate relua cercetarea judecătorească prin încheiere 

motivată. 

Reluând cercetarea judecătorească urmează să 

pună în discuţia părţilor demersul părţii apărării privi-

tor la recalifi carea acţiunilor inculpatului, la o altă nor-

mă penală, din cele ce permit împăcarea părţilor, să 

verifi ce care este opinia părţii acuzării, în special a părţii 

vătămate asupra iniţiativei inculpatului de a se împă-

ca cu acesta. În cazul că partea vătămată, personal,prin 

declaraţie, manifestă voinţa de încheiere a tranzacţiei 

de împăcare, instanţa de judecată le va consemna în 

procesul-verbal al ședinţei de judecată. Vom menţiona 

că aceste noi circumstanţe, apărute după reluarea cer-

cetării judecătorești, nu înseamnă neapărat că instanţa 

va accepta procedura împăcării părţilor cu adoptarea 

soluţiei de încetare a procedurii penale. 

Conform alin.(3) art.383 CPP, după terminarea cer-

cetării judecătorești suplimentare, instanţa va asculta 

din nou dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al incul-

patului va purcede la deliberare și cu respectarea pre-

vederilor legii privind adoptarea sentinţei, după caz, 

este în drept să se pronunţe cu o sentinţă de încetare a 

procesului penal fi indcă părţile s-au împăcat.

Acţiunea civilă în procesul penal în raport cu îm-

păcarea părţilor

Potrivit art.219 alin. (1) CPP, acţiunea civilă în proce-

sul penal poate fi  intentată la cererea persoanelor fi zice 

sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materi-

ale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună repu-

taţiei profesionale nemijlocit prin fapta (acţiunea sau 

inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu 

săvârșirea acesteia.

Conform alin.(1) art.109 CP și art.276 alin.(1) CPP, ac-

tul de împăcare al părţilor înlătură răspunderea penală 

cu încetarea urmăririi penale, dacă a survenit în cadrul 

efectuării urmăririi penale și cu încetarea procesului 

penal la faza de judecare a cazului penal, deci a avut 

loc stingerea acţiunii penale, deoarece împăcarea nu 

mai poate fi  revocată. Aceste norme nu prescriu soarta 

soluţionării acţiunii civile intentate în dosarul penal. Le-

gislaţia altor ţări, ca exemplu - Codul penal al României 

în art.132 alin.(1), prevede că împăcarea părţilor în ca-

zurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală și 

stinge și acţiunea civilă. (5)

Spre deosebire de legislaţia statului vecin, conform 

legislaţiei naţionale, partea vătămată, care s-a consti-

tuit ca parte civilă, își păstrează dreptul de recuperare 

a prejudiciului cauzat nemijlocit de bănuit, învinuit, 

inculpat, în cazul în care nu a fost restituit până la mo-

mentul împăcării lor.

Astfel, conform art.225 alin. (4) CPP, instanţa de ju-

decată lasă acţiunea civilă fără soluţionare în procesul 

penal în cazul adoptării sentinţei de încetare a urmă-

ririi penale (procedurii penale), fapt ce nu împiedică 

persoana care a iniţiat acţiunea civilă de a o intenta în 

ordinea procedurii civile. Obligaţiile instanţei de jude-

cată de a se expune asupra soartei acţiunii civile sunt 

prevăzute de art.391, 394 alin.(5), 396 CPP.

Perioada intervenirii faptului împăcării

Din lectura textelor art.109 CP și 276 CPP, observăm 

că într-un proces penal, pornit în cazul săvârșirii infrac-

ţiunilor prevăzute de aceste norme, perioada, până la 

care poate să intervină împăcarea părţilor, este diferită. 

Asftel, conform alin.(2) art.109 CP (2), împăcarea produ-

ce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi pena-

le și până la retragerea completului de judecată pentru 

deliberare. 

Conform alin.(5) art.276 CPP, împăcarea produce 

efecte doar dacă intervine până la rămânerea defi nitivă 

a hotărârii judecătorești.

Prin urmare, norma penală intervine cu reglemen-

tarea unei chestiuni de procedură, deoarece prescrie 

că împăcarea intervine din momentul pornirii urmăririi 

penale, dispoziţie care nu se regăsește în norma de pro-

cedură penală, cum, în propria opinie, ar trebui să fi e. În 

același rând, norma de procedură concretizează că îm-

păcarea poate avea loc între partea vătămată  și bănuit, 

învinuit, inculpat. Deci, și din această normă rezultă că, 

din momentul în care făptuitorul a fost declarat bănu-

it, dânsul este în drept să se împace cu partea vătăma-

tă. De altfel, acest drept al bănuitului este prevăzut de 

pct.21 alin.(2) art.64 CPP.

Prin sintagma „până la rămânerea defi nitivă a ho-

tărârii judecătorești”, legislatorul și-a spus cu claritate 

voinţa până când poate interveni împăcarea părţilor în 

privinţa infracţiunilor prevăzute de alin.(1) art.276 CPP.

În conformitate cu art. 466 alin.(2) CPP, hotărârea 

primei instanţe rămâne defi nitivă: 

1) la data pronunţării, când hotărârea nu este supusă 

apelului și nici recursului; 

2) la data expirării termenului de apel: 

a) când nu s-a declarat apel în termen; 

b) când apelul declarat a fost retras înăuntrul termenu-

lui stabilit; 

3) la data retragerii apelului și încetării procedurii de 

apel, dacă aceasta s-a produs după expirarea terme-

nului de apel; 
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4) la data expirării termenului de recurs, în cazul hotărâ-

rilor nesupuse apelului sau dacă apelul a fost respins: 

a) când nu s-a declarat recurs în termen; 

b) când recursul declarat a fost retras înăuntrul terme-

nului stabilit; 

5) la data retragerii recursului declarat împotriva hotă-

rârilor menţionate la pct.4) și încetării procedurii de 

recurs, dacă aceasta s-a produs după expirarea ter-

menului de recurs; 

6) la data pronunţării hotărârii prin care s-a respins re-

cursul declarat împotriva hotărârilor menţionate la 

pct.4). 

Așadar, conform procedurii penale, împăcarea poa-

te interveni în cazul infracţiunilor prevăzute de art.276 

alin.(1) CPP, oricând în cursul procesului penal: la ur-

mărirea penală, în instanţa de fond, de apel, de recurs 

- dacă pentru unele infracţiuni nu există calea apelului, 

dar numai până la rămânerea defi nitivă a hotărârii.

Raportând sensul sintagmei „până la rămânerea de-

fi nitivă a hotărârii judecătorești” (art.276 CPP) cu cel al 

sintagmei „până la retragerea completului de judecată 

pentru deliberare (art.109 CP)”, având în vedere că majo-

ritatea infracţiunilor prevăzute de alin.(1) art.276 CPP se 

prevăd și de capitolele II-VI din Partea special a Codului 

penal. 

Această situaţie întâmpină difi cultăţi pentru instan-

ţele de judecată de toate nivelele, la aplicarea și apre-

cierea momentului până la care poate să intervină îm-

păcarea părţilor. Retragerea completului de judecată 

pentru deliberare are loc atunci când instanţa de fond 

se înlătură în deliberare pentru a pronunţa sentinţa, la 

fel și atunci când instanţele de apel ori de recurs se re-

trag în deliberare pentru pronunţarea deciziei asupra 

apelului, după caz - asupra recursului declarat împotri-

va deciziei instanţei de apel.

În practica judiciară sunt cazuri când prevederile 

procedurii de împăcare în privinţa infracţiunilor pre-

văzute de art.109 alin.(1) CP se aplică la faza judecării 

apelului, deși la urmărirea penală ori la judecarea cau-

zei de către instanţa de fond chestiunea împăcării n-a 

fost invocată de careva dintre părţi. Împăcarea părţilor, 

chestiune care nu s-a discutat la fazele inferioare ale 

judecării cauzei, s-a acceptat la momentul judecării re-

cursului ordinar, cu trimitere la prevederea art.427 alin.

(1) pct.11) CPP (Decizia Colegiului penal al Curţii Supre-

me de Justiţie nr.1ra-164/08 din 26.02.2008). 

Prin reglementarea în art.109 CP a momentului 

până când poate avea loc împăcarea părţilor, consi-

derăm că legiuitorul a avut în vedere momentul fi nal 

atunci când cauza se judecă de către instanţa de fond, 

când completul s-a retras pentru deliberare cu adopta-

rea sentinţei respective. Acest înţeles al legii rezultă din 

construcţia și plasamentul procedurilor ce le parcurge 

cauza penală pusă pe rol.

Conform Codului de procedură penală, Titlul II, inti-

tulat „JUDECATA”, cuprinde capitolele I-VI. Dintre aces-

tea, Capitolul III reglementează judecarea cauzei pe-

nale în prima instanţă, procedură care este descrisă cu 

amănunte în patru secţiuni. Secţiunea a 4-a este dedi-

cată anume unei faze speciale a procedurii de judecare 

– „Deliberarea și adoptarea sentinţei”. 

Prin urmare, până la acest moment, părţile se pot 

împăca în cazul infracţiunilor prevăzute de alin.(1) 

art.109 CP, cu excepţia celor prevăzute de alin.(1) art. 

276 CPP. Imposibilitatea de-a admite împăcarea părţi-

lor la următoarele căi a procesului penal, cai ordinare de 

atac – Apelul și Recursul, rezultă din prevederile art.230 

CPP, care stipulează în alin. (2) că, în cazul în care pentru 

exercitarea unui drept procesual este prevăzut un anu-

mit termen, nerespectarea acestuia impune pierderea 

dreptului procesual și nulitatea actului efectuat peste 

termen. 

Anterior am menţionat că părţii vătămate îi aparţine 

dreptul de a se împăca cu bănuitul, învinuitul, inculpa-

tul, astfel că acest drept îl poate realiza de la momentul 

pornirii urmăririi penale pînă la fi nalizarea judecării ca-

uzei penale în instanţa de fond.

Fazele următoare ale judecării cauzei sunt căi de ve-

rifi care a temeiniciei și legalităţii hotărârii judecătorești, 

inclusiv în partea aplicării procedurii împăcării  părţilor, 

a aplicării legii materiale și procesual-penale.

Ca exemplu ar servi cazul în care prima instanţă nu 

a admis împăcarea părţilor, deși legea permitea, și păr-

ţile au făcut declaraţiile privitor la împăcare, însă prima 

instanţă a omis să soluţineze această chestiune. Împă-

carea este o problemă de drept, deci ţine de legalitatea 

sentinţei instanţei de fond, astfel că eroarea comisă, 

poate, la caz, să fi e examinată în ordinea căii de atac 

– apelul. Într-o eventuală situaţie în care nici instanţa 

de apel nu a soluţionat în mod legal  această eroare de 

drept, comisă de instanţa de fond, numai atunci solu-

ţiile – atât a instanţei de fond, cât și a instanţei de apel 

- cad sub prvederea art.427 alin.(1) pct.11) CPP – temei 

de declarare a recursului ordinar.
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