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Rejudecarea 

Art. 405 

(1) Rejudecarea cauzei după admiterea în principiu a cererii de revizuire se face 

potrivit regulilor de procedură privind judecarea în primă instanţă. 

(2) Instanţa, dacă găseşte necesar, administrează din nou probele care au fost efectuate 

în cursul primei judecăţi sau cu ocazia admiterii în principiu a cererii de revizuire. 

 

 

Soluţiile după rejudecare 

Art. 406 

(1) Instanţa, dacă constată că cererea de revizuire este întemeiată, anulează hotărârea in 

măsura în care a fost admisă revizuirea sau hotărârile care nu se pot concilia şi pronunţă 

o nouă hotărâre potrivit dispoziţiilor art. 345-353, care se aplică în mod corespunzător. 

(2) De asemenea, dispoziţiile art. 373 se aplică in mod corespunzător. 

(3) Totodată, instanţa dispune, dacă este cazul, restituirea amenzii plătite şi a averii 

confiscate, precum şi a cheltuielilor judiciare pe care cel în favoarea căruia s-a admis 

revizuirea nu era ţinut să le suporte, iar pentru cei condamnaţi la pedeapsa închisorii cu 

executarea la locul de muncă, restituirea cotei făcute yenit la bugetul de stat şi 

calcularea ca vechime si continuitate în muncă a duratei pedepsei executate. 

(4) Dacă instanţa constată că cererea de revizuire este neîntemeiată, o respinge, 

  

 

Calea de atac 

Art. 407 

 Sentinţele instanţei de revizuire, date potrivit art. 403 alin. 3 şi art. 406 alin. 1, sunt 

supuse aceloraşi căi de atac ca li hotărârile la care se referă revizuirea, iar deciziile date 

în apel sunt supuse recursului. 

 

 

Revizuirea dispoziţiilor civile 

Art. 408 

Regulile cuprinse în prezenta secţiune se aplică în mod corespunzător şi în ce priveşte 

revizuirea hotărârii penale cu privire la latura civilă. 
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Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 

Art. 4081 

(1) Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului a constatat o încălcare a unui drept prevăzut de Convenţia europeană pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pot fi supuse revizuirii, dacă 

consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă şi nu pot fi remediate 

decât prin revizuirea hotărârii pronunţate, 

(2) Pot cere revizuirea: 

a) persoana al cărei drept a fost încălcat; 

b) soţul si rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după moartea acestuia; 

c) procurorul. 

(3) Cererea de revizuire se introduce la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care judecă 

cererea în complet de 9 judecători. 

(4) Cererea de revizuire se poate face în termen de un an de la data rămânerii definitive 

a hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

(5) După sesizare, instanţa poate dispune, din oficiu, la propunerea procurorului sau la 

cererea părţii, suspendarea executării hotărârii atacate. 

(6) Participarea procurorului este obligatorie. 

(7) La judecarea cererii de revizuire, părţile se citează. Partea arestată este adusă la 

judecată, 

(8) Când părţile sunt prezente la judecarea cererii de revizuire, se ascultă şi concluziile 

acestora. 

(9) Instanţa examinează cererea în baza actelor dosarului şi se pronunţă prin decizie. 
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