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Legalitatea procesului penal –  
consecinǝele încÅlcÅrii articolului 311 alineatul (1) din 

Codul de procedurÅ penalÅ 

Lawfulness of the Criminal Proceedings –  
the Consequences of the Infringement of Article 311 

Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code 

IONELA ANTOANETA BLEAHU1 

Rezumat: Principiul legalitÅǝii este prevÅzut de articol 2 din Codul de procedurÅ penalÅ 
Ǜi este reglementat pentru a garanta supremaǝia dreptului în materie procesual penalÅ, 
astfel încât procesul penal sÅ se desfÅǛoare potrivit dispoziǝiilor legale. În prezentul 
articol autorul încearcÅ sÅ clarifice câteva aspecte controversate legate de consecinǝele 
încÅlcÅrii articolului 311 alineatul (1) din Codul de procedurÅ penalÅ. Articolul menǝionat 
supra reglementeazÅ procedura extinderii urmÅririi penale sau schimbarea încadrÅrii 
juridice. Prin urmare, în cazul în care, dupÅ începerea urmÅririi penale, organul de 
urmÅrire penalÅ constatÅ fapte noi, date cu privire la participarea unor alte persoane sau 
împrejurÅri care pot duce la schimbarea încadrÅrii juridice a faptei, dispune extinderea 
urmÅririi penale ori schimbarea încadrÅrii juridice. Prezentul studiu analizeazÅ situaǝia 
în care urmÅrirea penalÅ in rem a început numai pentru un singur act din conǝinutul 
infracǝiunii continuate, urmatÅ de descoperirea unui nou act care face parte din structura 
aceleiaǛi infracǝiuni. Schimbarea încadrÅrii juridice fÅrÅ a se dispune extinderea urmÅririi 
penale cu privire la noul act descoperit constituie o încÅlcare a articolului 311 alineatul 
(1) din Codul de procedurÅ penalÅ Ǜi, prin urmare, o încÅlcare a principiului legalitÅǝii. 
În ceea ce priveǛte natura sancǝiunii care ar urma sÅ fie aplicatÅ în astfel de situaǝii, în 
jurisprudenǝÅ s-au conturat mai multe puncte de vedere. Autorul aratÅ cÅ singura 
sancǝiune aplicabilÅ în acest caz este nulitatea relativÅ a ordonanǝei Ǜi neregularitatea 
rechizitoriului.  

Cuvinte-cheie: procedurÅ penalÅ, legalitatea procesului penal, schimbarea încadrÅrii 
juridice, nulitate, neregularitatea rechizitoriului 

Abstract: The principle of legality is stipulated by article 2 of the Criminal Procedure 
Code and it is designed to guarantee the primacy of the law in criminal procedure, so 
that the criminal proceedings are carried out according to the legal provisions. In the 
present article the author tries to clarify some controversial issues regarding the 
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consequences of the infringement of article 311 paragraph (1) of the Criminal Procedure 
Code. The article mentioned above regulates the procedure of widening the scope of 
criminal investigation or changing the charges. Hence, in the situation where, after the 
criminal investigation started, the criminal investigation body finds new facts, new data 
concerning the involvement of other individuals or circumstances that can lead to 
changing the charges for the offense, that body shall order the widening of the criminal 
investigation scope or the changing of the charges. This study analyzes the situation 
where the criminal investigation in rem had begun only for a singular act from the 
structure of the unit continued crime, followed by the discovery of a new act which is 
part of the structure of the same continued crime. Changing the charges without starting 
an investigation in rem for this - new discovered - act is an infringement of article 311 
and therefore a violation of the principle of legality. Regarding the nature of the sanction 
that is to be imposed in such situations, several views have emerged in case law. The 
author points out that the only sanction applicable in these case is the relative nullity of 
the ordinance and the irregularity of the indictment.  

Keywords: criminal procedure, lawfulness of the criminal proceedings, changing of the 
charges, nullity, the indictment irregularity 

1. Aspecte liminare – legalitatea procesului penal 

Legalitatea procesului penal este principiul fundamental potrivit cÅruia 
desfÅǛurarea întregului proces penal (atât în cursul urmÅririi penale, cât Ǜi al 
camerei preliminare sau al judecÅǝii ori cu ocazia punerii în executare a 
hotÅrârilor penale definitive), precum Ǜi a altor proceduri penale (d.e. procedura 
de reabilitare judecÅtoreascÅ) are loc potrivit dispoziǝiilor prevÅzute de lege.2 

În literatura de specialitate s-a arÅtat cÅ respectarea principiului legalitÅǝii 
procesului penal presupune existenǝa unei legi previzibile Ǜi accesibile, conformÅ 
standardelor constituǝioanale Ǜi de protecǝie a drepturilor omului, care sÅ 
prevadÅ regulile procedurale, iar, pe de altÅ parte, este necesar ca actele Ǜi 
probele în procesul penal sÅ fie efectuate potrivit legii.3 

TotodatÅ, s-a mai arÅtat cÅ respectarea principiului legalitÅǝii se verificÅ 
în raport cu toate normele care reglementeazÅ un act, Ǜi nu numai în raport cu o 
anumitÅ dispoziǝie de lege.4 

 
2 M. Udroiu, Codul de procedurÅ penalÅ, Comentariu pe articole, Ediǝia 3, Editura C.H. 

Beck, BucureǛti, 2020, p. 8. 
3 Ibidem. 
4 N. Volonciu, Tratat de procedurÅ penalÅ, vol. I, Editura Paideia, BucureǛti, 1998, p. 

83.  
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2. Extinderea urmÅririi penale sau schimbarea  
încadrÅrii juridice  

Articolul 311 C. pr. pen.5 vizeazÅ ipotezele în care este necesarÅ modifi-
carea cadrului procesual în care se efectueazÅ urmÅrirea penalÅ, determinat ini-
ǝial de cÅtre organul judiciar, ca urmare a constatÅrii unor împrejurÅri care nu 
au fost avute în vedere, fie din perspectiva situaǝiei de fapt, fie a încadrÅrii 
juridice.6  

În doctrinÅ7 au fost identificate trei mari situaǝii de aplicabilitate a artico-
lului 311 C. pr. pen., Ǜi anume: a) cazul în care urmÅrirea penalÅ a fost începutÅ 
in rem, fÅrÅ a se fi dispus efectuarea urmÅririi penale in personam; b) cazul în 
care s-a dispus efectuarea urmÅririi penale in personam; c) cazul în care s-a 
dispus punerea în miǛcare a acǝiunii penale. Astfel, vom analiza efectul pe care 
descoperirea unor noi fapte sau persoane îl genereazÅ prin raportare la cele trei 
ipoteze enunǝate anterior. 

2.1. Ipoteza în care urmÅrirea penalÅ a fost începutÅ in rem, fÅrÅ a se fi 
dispus efectuarea urmÅririi penale in personam 

În aceastÅ situaǝie se va putea dispune fie extinderea urmÅririi penale cu 
privire la o altÅ faptÅ, având în vedere cÅ în aceastÅ etapÅ nu se pune problema 
extinderii cu privire la alte persoane, fie schimbarea încadrÅrii juridice a faptei 
pentru care s-a dispus iniǝial începerea urmÅririi penale, dacÅ împrejurarea nouÅ 
determinÅ o altÅ calificare.8  

Relevant pentru prezentul studiu este cazul în care se obǝin date cu privire 
la o nouÅ împrejurare care atrage Ǜi o altÅ încadrare juridicÅ a faptei pentru care 
se efectuau deja cercetÅri, situaǝie în care se va dispune atât extinderea urmÅririi 
penale cu privire la o alt faptÅ, cât Ǜi schimbarea încadrÅrii juridice. În practicÅ, 
de regulÅ, se procedeazÅ la emiterea unei ordonanǝe cu dispozitiv complex însÅ 
nu trebuie exceptatÅ de plano posibilitatea emiterii unor ordonanǝe separate.  

Exemplificativ, putem reǝine în acest caz atât ipoteza infracǝiunii complexe 
cât Ǜi pe cea a infracǝiunii continuate. Astfel, dacÅ organele de cercetare penalÅ 
dispun începerea urmÅririi penale cu privire la infracǝiunea de furt (art. 228 C. 
pen.), însÅ pe parcursul cercetÅrilor se descoperÅ cÅ bunul a fost sustras ca 
urmare a pÅtrunderii în locuinǝa victimei fÅrÅ drept Ǜi fÅrÅ consimǝÅmântul 
acesteia din urmÅ, se va proceda la extinderea urmÅririi penale cu privire la fapta 
de violare de domiciliu, cât Ǜi schimbarea încadrÅrii juridice în infracǝiunea de 
furt calificat art. 228-229 alin. (2) lit. b). În aceeaǛi ordine de idei, în cazul în care 

 
5 Legea nr. 135/210 din 1 iulie 2010, publicatÅ în Mon. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010. 
6 M. Bulancea, A. ǚinc în M. Udroiu (coordonator), op. cit., p. 1735. 
7 Ibidem.  
8 Ibidem. 
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organele de cercetare penalÅ au dispus începerea urmÅririi penale cu privire la 
infracǝiunea de furt (art. 228-229 alin. (2) lit. b) C. pen.) însÅ pe parcursul 
cercetÅrilor se descoperÅ cÅ s-a mai comis o acǝiune de sustragere dintr-o 
locuinǝÅ învecinatÅ în aceeaǛi zi în care s-a comis Ǜi prima faptÅ descoperitÅ, caz 
în care considerÅm cÅ se va impune extinderea urmÅririi penale cu privire la 
fapta nou descoperitÅ, urmând ca mai apoi sÅ se dispunÅ schimbarea încadrÅrii 
juridice în infracǝiune de furt calificat în formÅ continuatÅ.  

2.2. Ipoteza în care s-a dispus efectuarea urmÅririi penale faǝÅ de o 
anumitÅ persoanÅ  

În acest caz extinderea urmÅririi penale va putea fi dispusÅ atât cu privire 
la o altÅ faptÅ sÅvârǛitÅ de aceeaǛi persoanÅ, cât Ǜi cu privire la participarea unei 
alte persoane la fapta cu care a fost sesizat iniǝial organul de urmÅrire penalÅ. 
Exemplele oferite pentru prima ipotezÅ sunt aplicabile mutatis mutandis Ǜi în 
acest caz. 

În doctrinÅ s-a menǝionat cÅ pentru noile fapte sau persoane nu este 
necesarÅ o nouÅ dispoziǝie de începere sau efectuare în continuare a urmÅririi 
penale. Participantul faǝÅ de care se dispune extinderea urmÅririi penale 
dobândeǛte prin acest act calitatea de suspect, iar organul judiciar trebuie sÅ 
procedeze potrivit art. 307 C. pr. pen..9 

2.3. Ipoteza în care s-a dispus punerea în miǛcare a acǝiunii penale  

În acest caz, extinderea urmÅririi penale nu modificÅ limitele acǝiunii 
penale, având în vedere cÅ instituǝia extinderii vizeazÅ excluziv limitele urmÅririi 
penale, efectuate fie in rem, fie in personam. În aceste situaǝii este necesarÅ o 
dispoziǝie expresÅ a procurorului care sÅ extindÅ acǝiunea penalÅ cu privire la 
noile fapte sau noile persoane.10 

3. Nulitatea relativÅ a ordonanǝei de schimbare a încadrÅrii juridice 

Efectuarea schimbÅrii de încadrare juridicÅ în lipsa extinderii urmÅririi 
penale duce ca, fÅrÅ sÅ fie începutÅ urmÅrirea penalÅ cu privire la o faptÅ, 
inculpatul sÅ fie trimis în judecatÅ pentru fapta respectivÅ, aspect care încalcÅ 
principiul legalitÅǝii procesului penal. O atare încÅlcare a dispoziǝiilor legale 
cuprinse în art. 311 alin. (1) C. pr. pen. este sancǝionatÅ cu nulitatea relativÅ, 
potrivit art. 282 C. pr. pen.. 

Potrivit alin. (1) al articolului antemenǝionat, „încÅlcarea oricÅror dispo-
ziǝii legale în afara celor prevÅzute la art. 281 determinÅ nulitatea actului atunci 

 
9 Idem, p. 1736. 
10 Ibidem. 
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când prin nerespectarea cerinǝei legale s-a adus o vÅtÅmare drepturilor pÅrǝilor 
ori ale subiecǝilor procesuali principal, care nu poate fi înlÅturatÅ altfel decât prin 
desfiinǝarea actului”. Astfel, constatÅm cÅ Ǜi în ipoteza dedusÅ discuǝiei se poate 
pune problema incidenǝei sancǝiunii nulitÅǝii relative.  

3.1. Condiǝiile stabilite de lege pentru a fi incidentÅ sancǝiunea nulitÅǝii 
relative  

Din punctul nostru de vedere, încÅlcarea articolului 311 alin. (1) C. pr. pen. 
de cÅtre organul de urmÅrire penalÅ atrage nulitatea relativÅ a ordonanǝei de 
schimbare a încadrÅrii juridice, fiind îndeplinite toate condiǝiile prevÅzute de 
lege pentru incidenǝa acestei sancǝiuni.  

În primul rând, este evident cÅ existÅ o încÅlcare a standardului legal 
înscris în dispoziǝiile art. 311 alin. (1) C. pr. pen., organul de urmÅrire penalÅ 
acǝionând în mod nelegal. În ceea ce priveǛte sarcina probei, aceasta incumbÅ 
suspectului sau inculpatului. 

În al doilea rând, se impune ca suspectul ori inculpatul sÅ probeze exis-
tenǝa vÅtÅmÅrii. În cazul de faǝÅ vÅtÅmarea se concretizeazÅ în ingerinǝa adusÅ 
dreptului la apÅrare al persoanei, dat fiind faptul cÅ lipseǛte cadrul procedural 
raportat la cea de-a doua acǝiune din structura infracǝiunii continuate.  

RemarcÅm faptul cÅ doctrina Ǜi jurisprudenǝa trateazÅ superficial aceastÅ 
condiǝie, dovedind o totalÅ lipsÅ de interes în a concretiza modul în care aceasta 
se aplicÅ unui anumit caz particular. Astfel, s-a arÅtat cÅ „vÅtÅmarea procesualÅ 
constituie acea situaǝie aptÅ de a prejudicia aplicarea principiilor fundamentale 
ale procesului penal sau garantarea drepturilor procesuale ale pÅrǝilor, având 
drept urmare crearea posibilitÅǝii indezirabile Ǜi inadmisibile legal a soluǝionÅrii 
greǛite a cauzei”.11 

Înǝelegem sÅ achiesÅm la definiǝia formulatÅ recent în doctrinÅ12, definiǝie 
conform cÅreia vÅtÅmarea la care se referÅ art. 282 C. pr. pen. „constÅ în plasarea 
subiectului protejat de norma încÅlcatÅ într-o situaǝie mai dificilÅ sub aspect 
procesual decât aceea în care s-ar afla dacÅ actul nu ar exista”. În cazul nostru, 
vÅtÅmarea se materializeazÅ în faptul cÅ suspectul ori inculpatul ar fi trebuit sÅ 
îǛi construiascÅ apÅrÅri Ǜi în raport cu cea de-a doua acǝiune din structura unitÅǝii 
legale de infracǝiune, pe care altminteri, nu ar fi trebuit sÅ le formuleze.  

AǛadar, pentru a stabili dacÅ, în urma încÅlcÅrii dispoziǝiilor art. 311 C. pr. 
pen., suspectului ori inculpatului i s-a produs o vÅtÅmare urmeazÅ sÅ realizÅm o 

 
11 I.C.C.J., Secǝia penalÅ, încheierea nr. 55 din 14 ianuarie 2015, apud T. Manea, A.S. 

UzlÅu, C. Voicu, Camera PreliminarÅ. PracticÅ judiciarÅ, Editura Hamangiu, BucureǛti, 
2017, p. 195. 

12 I. Kuglay în M. Udroiu (coordonator), op. cit., p. 1975. 
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comparaǝie între situaǝia concretÅ în care acesta se aflÅ dupÅ efectuarea actului 
Ǜi situaǝia în care el s-ar fi aflat dacÅ actul nu ar fi existat.13  

În aceastÅ ordine de idei, este evident cÅ dupÅ emiterea ordonanǝei de 
schimbare a încadrÅrii juridice situaǝia suspectului/inculpatului s-a înrÅutÅǝit, în 
lipsa acestui act el urmând sÅ fie trimis în judecatÅ pentru o infracǝiune simplÅ, 
Ǜi nu una continuatÅ, caz în care nu s-ar putea stabili o pedeapsÅ majoratÅ ca 
urmare a reǝinerii formei continuate. 

Legat de dovedirea vÅtÅmÅrii, în doctrinÅ s-a arÅtat cÅ vÅtÅmarea proce-
sualÅ se constatÅ prin simpla observare a situaǝiei în care subiectul se aflÅ, fiind 
rezultatul unei evaluÅri juridice a celor douÅ situaǝii (cea existentÅ Ǜi cea ipote-
ticÅ) Ǜi nu rezultatul stabilirii unei situaǝii de fapt prin intermediul probelor.14  

Nu în ultimul rând, pentru a fi incidentÅ sancǝiunea nulitÅǝii relative a 
ordonanǝei de schimbare a încadrÅrii juridice se impune ca vÅtÅmarea produsÅ 
sÅ fie iremediabilÅ. RemarcÅm cÅ aceastÅ condiǝie este îndeplinitÅ în cazul 
analizat de noi, astfel încât singura soluǝie este desfiinǝarea ordonanǝei de 
schimbare a încadrÅrii juridice.  

Cu privire la sarcina probei, în doctrinÅ s-a remarcat cÅ „dovedirea de cÅtre 
partea sau subiectul procesual principal a îndeplinirii primelor douÅ condiǝii 
conduce la reǝinerea unei prezumǝii relative de inechitate a procesului penal Ǜi 
la inversarea sarcinii probei cu privire la mecanismul compensatoriu care sÅ 
remedieze vÅtÅmarea produsÅ”.15  

3.2. ÎndreptÅǝirea de a invoca nulitatea relativÅ 

În primul rând, persoana interesatÅ în mod direct de consecinǝele actului 
efectuat cu încÅlcarea dispoziǝiilor art. 311 alin. (1) C. pr. pen. este suspectul ori 
inculpatul, dat fiind faptul cÅ în urma nerespectÅrii acestei norme se produce o 
consecinǝÅ procesualÅ negativÅ în privinǝa sa.  

TotodatÅ, Ǜi procurorul poate invoca nulitatea relativÅ a ordonanǝei de 
schimbare a încadrÅrii juridice. În acest context, interesul propriu al procuro-
rului nu este circumstanǝiat noǝiunii de acuzare, astfel încât procurorul nu are 
interesul de a acuza ci doar obligaǝia de a proceda astfel atunci când constatÅ cÅ 
existÅ temeiuri pentru aceasta.16 

Prin urmare, procurorul poate invoca nulitatea relativÅ a ordonanǝei de 
schimbare a încadrÅrii juridice în temeiul normelor constituǝionale Ǜi legale care 
reglementeazÅ rolul Ministerului Public – acela de reprezentant al intereselor 

 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 M. Udroiu, ProcedurÅ penalÅ. Partea generalÅ. Ediǝia 5, Editura C.H. Beck, BucureǛti, 

2018, p. 969-970. 
16 I. Kuglay în M. Udroiu (coordonator), op. cit., p. 1671. 
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generale ale societÅǝii, apÅrÅtor al ordinii de drept Ǜi al drepturilor Ǜi intereselor 
persoanelor.17 

Nu în ultimul rând, trebuie menǝionat faptul cÅ, în lipsa unei intervenǝii 
legislative, dispoziǝiile art. 282 alin. (2) C. pr. pen. trebuie interpretate în confor-
mitate cu decizia Curǝii Constituǝionale nr. 554/2017, decizie prin care instanǝa 
de contencios constituǝional a stabilit cÅ „soluǝia legislativÅ cuprinsÅ în dispo-
ziǝiile art. 282 alin. (2) C. pr. pen. care nu permit invocarea din oficiu a nulitÅǝii 
relative este neconstituǝionalÅ”.18 

Prin urmare, judecÅtorul de camerÅ preliminarÅ ori instanǝa de judecatÅ 
va putea invoca din oficiu nulitatea relativÅ a ordonanǝei de schimbare a 
încadrÅrii juridice. 

3.3. Termenul în care poate fi invocatÅ nulitatea relativÅ 

RemarcÅm faptul cÅ dispoziǝiile art. 282 alin. (3) Ǜi alin. (4) C. pr. pen. 
stabilesc un termen alternativ în care poate fi invocatÅ sancǝiunea nulitÅǝii 
relative. Deci, nulitatea relativÅ a ordonanǝei de schimbare a încadrÅrii juridice 
va putea fi invocatÅ diferit, în funcǝie de procedura prin care actele de urmÅrire 
penalÅ sunt supuse judecÅǝii. 

Prin urmare, nulitatea relativÅ va putea fi invocatÅ în cursul ori imediat 
dupÅ efectuarea acestui act dar cel mai târziu pânÅ la închiderea procedurii de 
camerÅ preliminarÅ atunci când instanǝa a fost sesizatÅ cu rechizitoriu, respectiv 
pânÅ la primul termen de judecatÅ cu procedura legal îndeplinitÅ atunci când 
instanǝa a fost sesizatÅ cu un acord de recunoaǛtere a vinovÅǝiei. 

În ceea ce priveǛte noǝiunea de „închiderea procedurii de camerÅ preli-
minarÅ”, instanǝa supremÅ a stabilit cÅ momentul de referinǝÅ este acela „la care 
judecÅtorul de camerÅ preliminarÅ dezbate cererile Ǜi excepǝiile conform art. 345 
C. pr. pen..”19 

4. Nulitatea ordonanǝei de punere în miǛcare a acǝiunii penale Ǜi 
neregularitatea rechizitoriului 

Nulitatea ordonanǝei de punere în miǛcare a acǝiunii penale intervine ca 
urmare a extinderii efectelor nulitÅǝilor, astfel încât urmeazÅ sÅ fie constatatÅ Ǜi 
nulitatea actelor subsecvente actului nul (ordonanǝa de schimbare a încadrÅrii 
juridice) având în vedere legÅtura directÅ cu acesta. Astfel, constatÅm cÅ 
nulitatea derivatÅ prevÅzutÅ de dispoziǝiile art. 280 alin. (2) C. pr. pen. produce 
efecte ope legis, nefiind necesar a analiza condiǝiile nulitÅǝii relative. 

 
17 Ibidem. 
18 D.C.C. nr. 554/2017 publicatÅ în M. Of. nr. 1013 din 21 decembrie 2017. 
19 R.I.L. nr. 14/2018 publicat în M. Of. nr. 765 din 5 septembrie 2018. 
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TotodatÅ, se impune a fi constatÅ Ǜi sancǝiunea neregularitÅǝii rechizito-
riului. Amintim cÅ aceastÅ sancǝiune este independentÅ de existenǝa vreunei 
vÅtÅmÅri fiind intim legatÅ de evaluarea de cÅtre judecÅtor a naturii idonee a 
rechizitoriului în scopul înlÅturÅrii patologiilor procesuale.20 

DeǛi validitatea rechizitoriului nu este dependentÅ de legalitatea actelor 
de urmÅrire penalÅ Ǜi de sancǝiunile aplicate acestora, anularea ordonanǝei de 
punere în miǛcare a acǝiunii penale atrage implicit Ǜi neregularitatea rechizito-
riului.  

În acest context este evident cÅ rechizitoriului îi lipseǛte însuǛi obiectul 
sesizÅrii instanǝei, astfel încât acesta nu îǛi mai poate îndeplini funcǝia de act de 
sesizare a instanǝei cu acǝiunea penalÅ, situaǝie care atrage restituirea cauzei la 
Parchet.21 

ConsiderÅm cÅ acest gen de situaǝii atrage în mod indubitabil restituirea 
automatÅ a cauzei la Parchet deoarece inaptitudinea rechizitoriului de a învesti 
instanǝa cu acǝiunea penalÅ nu poate fi remediatÅ decât prin refacerea ordonanǝei 
de schimbare a încadrÅrii juridice Ǜi a actelor subsecvente, cu preponderenǝÅ a 
ordonanǝei de punere în miǛcare a acǝiunii penale – deci numai în cadrul urmÅ-
ririi penale.  

În sensul existenǝei unei „restituiri automate la parchet” este Ǜi concluzia 
la care s-a ajuns în cadrul întâlnirii preǛedinǝilor secǝiilor penale ale Înaltei Curǝi 
de Casaǝie Ǜi Justiǝie Ǜi Curǝilor de Apel din 16-17 mai 2019, menǝionându-se la 
punctul 19 al minutei cÅ „trimiterea în judecatÅ pentru fapte pentru care nu a 
fost pusÅ în miǛcare acǝiunea penalÅ constituie o neregularitate a rechizitoriului 
care duce la imposibilitatea stabilirii judecÅǝii Ǜi sancǝionatÅ cu restituirea cauzei 
la procuror”.22, menǝionându-se la punctul 19 al minutei cÅ „trimiterea în 
judecatÅ pentru fapte pentru care nu a fost pusÅ în miǛcare acǝiunea penalÅ 
constituie o neregularitate a rechizitoriului care duce la imposibilitatea stabilirii 
judecÅǝii Ǜi sancǝionatÅ cu restituirea cauzei la procuror”. DeǛi obiectul discutat 
în cadrul întâlnirii nu are legÅturÅ directÅ cu situaǝia analizatÅ de noi, am fÅcut 
trimitere la aceasta pentru a evidenǝia existenǝa unei asemenea soluǝii.  

Cu toate cÅ de legea lata normele de procedurÅ penalÅ nu permit restitu-
irea automatÅ, fiind obligatorie acordarea unui termen de 5 zile procurorului 
pentru a proceda la remedierea neregularitÅǝilor, propunem o reconfigurare în 
sensul instituirii unei soluǝii autonome de restituire automatÅ a cauzei la Parchet 
atunci când procurorul nu ar avea posibilitatea efectivÅ de a proceda la 
remedierea neregularitÅǝilor constatate. 

 
20 M. Udroiu, op. cit., p. 986. 
21 I. Kuglay, Restituirea cauzei la Parchet pentru neregularitatea rechizitoriului, în 

C.D.P. nr. 1/2018, p. 38. 
22 DisponibilÅ la https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2015/07/Minuta-

intalnire-presedinti-sectii-penale.pdf, accesat pe data de 9.01.2022. 
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5. Concluzii 

Organului de urmÅrire penalÅ îi incumbÅ obligaǝia proceduralÅ de a 
dispune iniǝial extinderea urmÅririi penale cu privire la acǝiunea nou descoperitÅ 
din structura unitÅǝii legale de infracǝiune Ǜi abia apoi emiterea unei ordonanǝe 
de schimbare a încadrÅrii juridice. Dispoziǝiile stipulate în art. 311 alin. (1) C. pr. 
pen sunt înfrânte atunci când extinderea acuzaǝie cu privire la cea de-a doua 
acǝiune din structura infracǝiunii continuate se realizeazÅ direct printr-o 
ordonanǝÅ de schimbare a încadrÅrii juridice. O asemenea încÅlcare atrage 
sancǝiunea nulitÅǝii relative a ordonanǝei de schimbare a încadrÅrii juridice iar 
ca efect al nulitÅǝilor derivate intervine Ǜi nulitatea ordonanǝei de punere în 
miǛcare a acǝiunii penale. TotodatÅ, anularea ordonanǝei de punere în miǛcare a 
acǝiunii penale conduce la neregularitatea rechizitoriului, situaǝie care atrage 
restituirea cauzei la Parchet. 
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