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CONTESTAŢIA PRIVIND DURATA PROCESULUI PENAL 

 

   

 

   Art. 488
1
. - (1) Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-

o durată rezonabilă, se poate face contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii.   

   (2) Contestaţia poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea 

civilă şi partea responsabilă civilmente. În cursul judecăţii, contestaţia poate fi introdusă şi 

de către procuror.   

   (3) Contestaţia poate fi formulată după cum urmează:   

   a) după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul 

urmăririi penale;   

   b) după cel puţin un an de la trimiterea în judecată, pentru cauzele aflate în cursul judecăţii 

în primă instanţă;   

   c) după cel puţin 6 luni de la sesizarea instanţei cu o cale de atac, pentru cauzele aflate în 

căile de atac ordinare sau extraordinare.   

   (4) Contestaţia poate fi retrasă oricând până la soluţionarea acesteia. Contestaţia nu mai 

poate fi reiterată în cadrul aceleiaşi faze procesuale în care a fost retrasă.   

     

   Art. 488
2
. -     (1) Competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine după cum urmează:   

   a) în cauzele penale aflate în cursul urmăririi penale, judecătorului de drepturi şi libertăţi 

de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă;   

   b) în cauzele penale aflate în cursul judecăţii sau în căile de atac, ordinare ori 

extraordinare, instanţei ierarhic superioare celei pe rolul căreia se află cauza.   

   (2) Când procedura judiciară cu privire la care se formulează contestaţia se află pe rolul 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, competenţa de soluţionare a contestaţiei aparţine unui alt 

complet din cadrul aceleiaşi secţii.   

  

   

   Art. 488
3
. -   Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:   

   a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice, respectiv denumirea şi 

sediul persoanei juridice, precum şi calitatea în cauză a persoanei fizice sau juridice care 

întocmeşte cererea;   

   b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin 

avocat, numele acestuia şi sediul profesional;   

   c) adresa de corespondenţă;   

   d) denumirea parchetului sau a instanţei şi numărul dosarului;   

   e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;   

   f) data şi semnătura.   

      

   

   Art. 488
6
. -     (4) Abuzul de drept constând în formularea cu rea-credinţă a contestaţiei se 

sancţionează cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 7.000 lei şi la plata cheltuielilor judiciare 

ocazionate.   


