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Art. 4143. 1) Condiþii de admisibilitate. Recursul în interesul legii
este admisibil numai dacă se face dovada că problemele de drept care
formează obiectul judecăţii au fost soluţionate în mod diferit prin hotărâri
judecătoreşti definitive, care se anexează la cerere.

Art. 4144. Judecarea recursului în interesul legii. (1) Recursul în
interesul legii se judecă de un complet format din preşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, în lipsa acestuia, din vicepreşedintele
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinţii de secţii din cadrul acesteia,
un număr de 14 judecători din secţia în a cărei competenţă intră problema
de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti şi câte
2 judecători din cadrul celorlalte secţii. Preşedintele completului este
preşedintele sau vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(2) În cazul în care problema de drept prezintă interes pentru două sau
mai multe secţii, preşedintele sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie stabileşte secţiile din care provin cei 20 de
judecători.

(3) După sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele
acesteia sau, după caz, vicepreşedintele va lua măsurile necesare pentru
desemnarea aleatorie a judecătorilor din cadrul secţiei în a cărei competenţă
intră problema de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele
judecătoreşti, precum şi a judecătorilor din celelalte secţii ce intră în
alcătuirea completului prevăzut la alin. (1).

(4) La primirea cererii, preşedintele completului va desemna un
judecător din cadrul secţiei în a cărei competenţă intră problema de drept
care a fost soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti, pentru a întocmi
un raport asupra recursului în interesul legii. În cazul în care problema de
drept prezintă interes pentru două sau mai multe secţii, preşedintele
completului va desemna câte un judecător din cadrul acestor secţii pentru
întocmirea raportului. Raportorii nu sunt incompatibili.

(5) În vederea întocmirii raportului, preşedintele completului poate
solicita unor specialişti recunoscuţi opinia scrisă asupra problemelor de
drept soluţionate diferit.

Art. 4143-4144

1) Art. 4143-4145 au fost introduse prin art. XVIII pct. 58 din Legea
nr. 202/2010.
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(6) Raportul va cuprinde soluţiile diferite date problemei de drept şi
argumentele pe care se fundamentează, jurisprudenţa relevantă a Curţii
Constituţionale, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Europene a
Drepturilor Omului, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi opinia
specialiştilor consultaţi, dacă este cazul, precum şi doctrina în materie.
Totodată, judecătorul sau, după caz, judecătorii raportori va/vor întocmi
proiectul soluţiei ce se propune a fi dată recursului în interesul legii.

(7) Şedinţa completului se convoacă de preşedintele acestuia cu cel
puţin 20 de zile înainte de desfăşurarea acesteia. Odată cu convocarea,
fiecare judecător va primi o copie a raportului şi a soluţiei propuse.

(8) La şedinţă participă toţi judecătorii completului. Dacă există motive
obiective, aceştia vor fi înlocuiţi cu respectarea regulilor prevăzute la
alin. (3).

(9) Recursul în interesul legii se susţine în faţa completului, după caz,
de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau de procurorul desemnat de acesta, de judecătorul  desemnat
de colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv al
curţii de apel.

(10) Recursul în interesul legii se judecă în cel mult 3 luni de la data
sesizării instanţei, iar soluţia se adoptă cu cel puţin două treimi din numărul
judecătorilor completului. Nu se admit abţineri de la vot.

Art. 4145. Conþinutul hotãrârii si efectele ei. (1) Asupra cererii,
completul se pronunţă prin decizie.

(2) Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra
hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din
acele procese.

(3) Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare
şi se publică în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

(4) Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie
pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 4145
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Titlul III. Executarea hotãrârilor penale

Capitolul I. Dispoziþii generale

Art. 415. Hotãrâri executorii. (1) Hotărârile instanţelor penale devin
executorii la data când au rămas definitive.

(2) Hotărârile nedefinitive sunt executorii atunci când legea dispune
aceasta.

Art. 416. Rãmânerea definitivã a hotãrârii primei instanþe.
Hotărârile primei instanţe rămân definitive:

1. la data pronunţării, când hotărârea nu este supusă apelului şi 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 termenului;
3. la data retragerii apelului, dacă aceasta s-a produs după expirarea

termenului de apel;
4. la data expirării termenului de recurs în cazul hotărârilor 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 termenului;
5. la data retragerii recursului declarat împotriva hotărârilor menţionate

la pct. 4, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de recurs;
6. la data pronunţării hotărârii prin care s-a respins recursul declarat

împotriva hotărârilor menţionate la pct. 4.

Art. 4161. Rãmânerea definitivã a hotãrârii instanþei de apel.
Hotărârile instanţei de apel rămân definitive:

1. la data expirării termenului de recurs:
a) când apelul a fost admis fără trimitere pentru rejudecare şi nu s-a

declarat recurs în termen;
b) când recursul declarat împotriva hotărârii menţionate la lit. a) a fost

retras înăuntrul termenului;

Art. 415-4161
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2. la data retragerii recursului declarat împotriva hotărârii menţionate
la lit. a), dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de recurs;

3. la data pronunţării hotărârii prin care s-a respins recursul declarat
împotriva hotărârii menţionate la lit. a).

Art. 417. Rãmânerea definitivã a hotãrârii instanþei de recurs.
Hotărârea instanţei de recurs rămâne definitivă la data pronunţării acesteia
când:

a) recursul a fost admis şi procesul a luat sfârşit în faţa instanţei de
recurs, fără rejudecare;

b) cauza a fost rejudecată de către instanţa de recurs, după admiterea
recursului;

c) cuprinde obligarea la plata cheltuielilor judiciare, în cazul respingerii
recursului.

Art. 418. Instanþa de executare. (1) Hotărârea instanţei penale,
rămasă definitivă la prima instanţă de judecată, la instanţa de apel sau la
instanţa de recurs, se pune în executare de către prima instanţă de judecată.

(2) Hotărârile pronunţate în primă instanţă de către Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie se pun în executare, după caz, de Tribunalul Municipiului
Bucureşti sau de tribunalul militar teritorial cu sediul în Bucureşti.

(3) 1) Când hotărârea rămâne definitivă în faţa instanţei ierarhic supe-
rioare, aceasta trimite instanţei de executare un extras din acea hotărâre,
cu datele necesare punerii în executare, în ziua pronunţării hotărârii de
către instanţa ierarhic superioară.

(4) Dispoziţiile alineatelor precedente sunt aplicabile şi în cazul
hotărârilor nedefinitive, dar executorii, cu excepţia celor privind măsurile
preventive care se pun în executare de instanţa care le-a dispus.

Art. 419. Judecãtorul delegat cu executarea. (1) Instanţa de execu-
tare deleagă pe unul din judecătorii săi, pentru efectuarea punerii în executare.

(2) Dacă cu prilejul punerii în executare a hotărârii sau în cursul execu-
tării se iveşte vreo nelămurire sau împiedicare, judecătorul delegat poate
sesiza instanţa de executare, care va proceda potrivit dispoziţiilor art. 460.

1) Alin. (3) şi (4) ale art. 418 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin
art. I pct. 201 din Legea nr. 356/2006.

Art. 417-419
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Capitolul II. Punerea în executare a hotãrârilor

Secþiunea I. Punerea în executare
a pedepselor principale

Art. 420. 1) Punerea în executare a pedepsei închisorii sau deten-
þiunii pe viaþã. (1) Pedeapsa închisorii şi pedeapsa detenţiunii pe viaţă
se pun în executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de
executare se emite de judecătorul delegat al instanţei de executare în ziua
rămânerii definitive a hotărârii la instanţa de fond sau, după caz, în ziua
primirii extrasului prevăzut în art. 418 alin. (3), se întocmeşte în trei exemplare
şi cuprinde: denumirea instanţei de executare, data emiterii, datele
privitoare la persoana condamnatului prevăzute în art. 70, numărul şi data
hotărârii care se execută şi denumirea instanţei care a pronunţat-o,
pedeapsa pronunţată şi textul de lege aplicat, timpul reţinerii şi arestării
preventive care s-a dedus din durata pedepsei, menţiunea dacă cel con-
damnat este recidivist, ordinul de arestare şi de deţinere, semnătura
judecătorului delegat, precum şi ştampila instanţei de executare.

(2) În cazul în care cel condamnat se află în stare de libertate, odată cu
emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau a pedepsei
detenţiunii pe viaţă, judecătorul delegat emite şi un ordin prin care interzice
condamnatului să părăsească ţara. Ordinul se întocmeşte în trei exemplare
şi cuprinde: denumirea instanţei de executare, data emiterii, datele
privitoare la persoana condamnatului prevăzute în art. 70, pedeapsa pro-
nunţată împotriva acestuia, numărul şi data hotărârii de condamnare,
denumirea instanţei care a pronunţat-o, numărul mandatului de executare
a pedepsei emis pe numele condamnatului, dispoziţia de interzicere a
părăsirii ţării, semnătura judecătorului delegat, precum şi ştampila instanţei
de executare.

Art. 421. 2) Trimiterea spre executare a mandatului de executare
a pedepsei ºi a ordinului de interzicere a pãrãsirii þãrii. (1) Pentru
aducerea la îndeplinire a mandatului de executare, se trimit două exemplare,

1) Art. 420 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 202 din Legea
nr. 356/2006.

2) Art. 421 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 203 din Legea
nr. 356/2006.

Art. 420-421
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după caz, organului de poliţie, când condamnatul este liber, comandantului
locului de deţinere, când condamnatul este arestat, sau comandantului
unităţii militare unde condamnatul face serviciul militar.

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a ordinului de interzicere a părăsirii
ţării, se trimite de îndată câte un exemplar organului competent să elibereze
paşaportul şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

(3) În cazul în care cel condamnat se află în stare de libertate, organele
de executare prevăzute în alin. (1) şi (2) au obligaţia de a lua măsurile
prevăzute de lege în vederea punerii în executare a mandatului de executare
a pedepsei şi a ordinului de interzicere a părăsirii ţării, în ziua primirii acestora.

Art. 422. Executarea mandatului de executare a pedepsei ºi a
ordinului de interzicere a pãrãsirii þãrii. 1) (1) Pe baza mandatului de
executare organul de poliţie procedează la arestarea condamnatului. Celui
arestat i se înmânează un exemplar al mandatului şi este dus la locul de
deţinere cel mai apropiat, unde organul de poliţie predă celălalt exemplar
al mandatului de executare.

(11) 2) În vederea punerii în executare a mandatului emis în executarea
unei hotărâri definitive de condamnare, organul de poliţie poate pătrunde
în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi
în sediul unei persoane juridice fără învoirea reprezentantului legal al
acesteia.

(2) Dispoziţiile art. 161 sunt aplicabile în mod corespunzător, obligaţia
de încunoştinţare revenind organului de poliţie.

(3) 3) Dacă persoana împotriva căreia s-a emis mandatul nu este găsită,
organul de poliţie constată aceasta printr-un proces-verbal şi ia măsuri
pentru darea în urmărire, precum şi pentru darea în consemn la punctele
de trecere a frontierei. Un exemplar de pe procesul-verbal împreună cu un
exemplar al mandatului de executare se trimit instanţei care a emis mandatul.

(31) 4) Dispoziţiile art. 184 alin. (31) se aplică în mod corespunzător.

Art. 422

1) Denumirea marginală a art. 422 este reprodusă astfel cum a fost modificată
prin art. I pct. 204 din Legea nr. 356/2006.

2) Alin. (11) al art. 422 a fost introdus prin art. I pct. 205 din Legea nr. 356/2006.
3) Alin. (3) al art. 422 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I

pct. 206 din Legea nr. 356/2006.
4) Alin. (31) al art. 422 a fost introdus prin art. I pct. 208 din Legea nr. 281/2003.
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(4) Comandantul unităţii militare, primind mandatul de executare,
înmânează un exemplar condamnatului şi ia măsuri pentru trimiterea
acestuia la locul de executare a pedepsei.

(5) Când condamnatul se află arestat, un exemplar al mandatului de
executare i se înmânează de către comandantul locului de deţinere.

(6) Comandantul locului de deţinere consemnează într-un proces-
verbal data de la care condamnatul a început executarea pedepsei.

(7) O copie de pe procesul-verbal se trimite instanţei de executare.
(71) 1) Pe baza ordinului de interzicere a părăsirii ţării, organele în drept

refuză celui condamnat eliberarea paşaportului sau, după caz, procedează
la ridicarea acestuia şi iau măsuri pentru darea condamnatului în consemn
la punctele de trecere a frontierei.

Art. 4221. Punerea în executare a pedepsei închisorii cu exe-
cutarea la locul de muncã. Pedeapsa închisorii cu executarea la locul
de muncă se pune în executare prin emiterea mandatului de executare.
Mandatul se emite de instanţa de executare, se întocmeşte în 4 exemplare
şi cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute în art. 420, care se aplică în
mod corespunzător, şi următoarele date: denumirea, sediul unităţii unde
se execută pedeapsa, dispoziţia de executare a pedepsei către conducerea
unităţii şi de reţinere şi vărsare la bugetul de stat a cotei prevăzute de lege.

Art. 4222. Trimiterea spre executare a mandatului ºi a dispo-
zitivului hotãrârii. (1) Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului de
executare emis, se trimite câte un exemplar unităţii unde se va executa
pedeapsa, condamnatului şi organului de poliţie din localitatea în care îşi
are sediul unitatea.

(2) O copie de pe dispozitivul hotărârii se trimite de instanţa de
executare consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul
condamnatul.

Art. 423. Obiecþii privind identitatea. Dacă persoana faţă de care
se efectuează executarea mandatului ridică obiecţii în ce priveşte identi-
tatea, se procedează potrivit dispoziţiilor art. 153, care se aplică în mod
corespunzător.

Art. 424. Abrogat.

1) Alin. (71) al art. 422 a fost introdus prin art. I pct. 207 din Legea nr. 356/2006.

Art. 4221-424
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Art. 425. Punerea în executare a amenzii penale. (1) Persoana
condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de
plată integrală a amenzii la instanţa de executare, în termen de 3 luni de la
rămânerea definitivă a hotărârii.

(2) Când cel condamnat se găseşte în imposibilitate de a achita integral
amenda în termenul prevăzut în alineatul precedent, instanţa de executare,
la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii, pe cel
mult 2 ani în rate lunare.

(3) 1) În caz de neîndeplinire a obligaţiei în termenul arătat în alin. (1)
sau de neplată a unei rate, instanţa de executare comunică un extras de pe
acea parte din dispozitiv care priveşte aplicarea amenzii organelor compe-
tente, în vederea executării amenzii potrivit dispoziţiilor legale privind
executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste
dispoziţii.

(4)-(5) 2) Abrogate.

Secþiunea II. Punerea în executare
a pedepselor complementare 3)

Art. 426. Interzicerea exerciþiului unor drepturi. Pedeapsa interzi-
cerii exerciţiului unor drepturi se pune în executare prin trimiterea de către
instanţa de executare a unei copii de pe dispozitivul hotărârii, consiliului
local în a cărui rază îşi are domiciliul condamnatul şi organului care
supraveghează exercitarea acestor drepturi.

Art. 427. Degradarea militarã. Pedeapsa degradării militare se pune
în executare prin trimiterea de către instanţa de executare a unei copii de
pe hotărâre, după caz, comandantului unităţii militare din care a făcut

1) Alin. (3) al art. 425 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 208 din Legea nr. 356/2006.

2) Alin. (4) şi (5) ale art. 425 au fost abrogate prin art. I pct. 209 din Legea
nr. 356/2006.

3) Deşi în textul codului republicat în Monitorul Oficial este folosită sintagma
„pedepse complimentare”, în ediţia de faţă aceasta a fost înlocuită cu sintagma
„pedepse complementare”, în conformitate cu dispoziţiile art. II din Legea
nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor legi.

Art. 425-427
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parte cel condamnat sau comandantului centrului militar în raza căruia
domiciliază condamnatul.

Art. 428. Abrogat.

Secþiunea III. Punerea în executare a
mãsurilor de siguranþã

Art. 429. Obligarea la tratament medical. (1) Măsura de siguranţă
a obligării la tratament medical luată printr-o hotărâre definitivă se pune
în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a copiei de pe
raportul medico-legal, direcţiei sanitare din judeţul pe teritoriul căruia
locuieşte persoana faţă de care s-a luat această măsură. Direcţia sanitară
judeţeană va comunica de îndată persoanei faţă de care s-a luat măsura
obligării la tratament medical, unitatea sanitară la care urmează să i se facă
tratament.

(11) 1) La luarea măsurii obligării la tratament medical, persoana la care
se referă măsura are dreptul de a cere să fie examinată şi de un medic
specialist desemnat de aceasta, ale cărui concluzii sunt înaintate instanţei
de judecată, iar la data rămânerii definitive a hotărârii, şi direcţiei sanitare
prevăzute în alin. (1).

(2) Instanţa de executare comunică persoanei faţă de care s-a luat
măsura obligării la tratament medical, că este obligată să se prezinte de
îndată la unitatea sanitară la care urmează să i se facă tratamentul,
atrăgându-i-se atenţia că în caz de nerespectare a măsurii luate se va
dispune internarea medicală.

(3) În cazul în care obligarea la tratament medical însoţeşte pedeapsa
închisorii ori a detenţiunii pe viaţă sau priveşte o persoană aflată în stare
de deţinere, comunicarea prevăzută în alin. (1) se face administraţiei locului
de deţinere.

Art. 430. Obligaþii în legãturã cu tratamentul medical. (1) Unitatea
sanitară la care făptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului
medical este obligată să comunice instanţei:

a) dacă persoana obligată la tratament s-a prezentat pentru a urma
tratamentul;

Art. 428-430

1) Alin. (11) al art. 429 a fost introdus prin art. I pct. 210 din Legea nr. 356/2006.
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b) sustragerea de la efectuarea tratamentului după prezentare;
c) când măsura dispusă de instanţă nu este sau nu mai este necesară,

însă pentru înlăturarea stării de pericol pe care o prezintă persoana obligată
la tratament este indicat un alt tratament;

d) dacă pentru efectuarea tratamentului medical este necesară inter-
narea medicală.

(2) În cazul când unitatea sanitară nu se află în raza teritorială a instanţei
care a dispus executarea, comunicarea prevăzută la lit. b)-d) se face
judecătoriei în a cărei rază teritorială se află unitatea sanitară.

(3) Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător
şi în cazul arătat în art. 429 alin. (3).

Art. 431. Înlocuirea tratamentului medical. (1) 1) Primind comu-
nicarea, instanţa de executare sau instanţa prevăzută în art. 430 alin. (2)
dispune efectuarea unui raport medico-legal cu privire la starea de sănătate
a persoanei faţă de care este luată măsura de siguranţă.

(11) 2) Persoana obligată la tratament medical are dreptul de a cere să
fie examinată şi de un medic specialist desemnat de aceasta, ale cărui
concluzii sunt înaintate instanţei prevăzute în alin. (1).

(12) După primirea raportului medico-legal şi a concluziilor medicului
specialist prevăzut în alin. (11), instanţa ascultă concluziile procurorului, ale
persoanei faţă de care este luată măsura de siguranţă şi apărătorului acesteia,
precum şi ale expertului şi medicului specialist, atunci când consideră
necesar, dispunând fie înlocuirea tratamentului, fie internarea medicală.

(13) Dacă persoana faţă de care s-a luat măsura de siguranţă nu are
apărător, i se asigură un avocat din oficiu.

(2) O copie de pe hotărârea definitivă a instanţei prevăzute în art. 430
alin. (2) se comunică instanţei de executare.

Art. 432. Internarea medicalã. (1) Măsura de siguranţă a internării
medicale luată printr-o hotărâre definitivă se pune în executare prin
comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a unei copii de pe raportul

Art. 431-432

1) Alin. (1) al art. 431 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 211
din Legea nr. 356/2006.

2) Alin. (11)-(13) ale art. 431 au fost introduse prin art. I pct. 212 din Legea
nr. 356/2006.
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medico-legal direcţiei sanitare din judeţul pe teritoriul căruia locuieşte
persoana faţă de care s-a luat această măsură.

(2) 1) La luarea măsurii internării medicale, persoana la care se referă
măsura are dreptul de a cere să fie examinată şi de un medic specialist
desemnat de aceasta, ale cărui concluzii sunt înaintate instanţei de judecată,
iar la data rămânerii definitive a hotărârii, şi direcţiei sanitare prevăzute în
alin. (1).

(3) Judecătorul delegat al instanţei de executare comunică judecătoriei
în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară la care s-a făcut internarea
data la care s-a efectuat internarea, în vederea luării în supraveghere.

(4) După primirea comunicării, judecătorul delegat al judecătoriei în a
cărei circumscripţie se află unitatea sanitară verifică periodic, dar nu mai
târziu de 6 luni, dacă internarea medicală mai este necesară. În acest scop,
judecătorul delegat dispune efectuarea unui raport medico-legal cu privire
la starea de sănătate a persoanei faţă de care s-a luat măsura internării
medicale şi, după primirea acestuia, sesizează judecătoria în a cărei
circumscripţie se află unitatea sanitară pentru a dispune asupra menţinerii,
înlocuirii sau încetării măsurii.

Art. 433. Obligaþii în legãturã cu internarea medicalã. (1) Direcţia
sanitară este obligată să efectueze internarea, încunoştinţând despre
aceasta instanţa de executare.

(11) 2) În cazul în care persoana faţă de care s-a luat măsura internării
medicale refuză să se supună internării, executarea acestei măsuri se va
face cu sprijinul organelor de poliţie. În vederea executării măsurii internării
medicale, organul de poliţie poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa
unei persoane fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane
juridice fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.

(12) Dacă persoana faţă de care s-a luat măsura internării medicale nu
este găsită, direcţia sanitară constată aceasta printr-un proces-verbal şi
sesizează organele de poliţie pentru darea în urmărire, precum şi pentru

Art. 433

1) Alin. (2)-(4) ale art. 432 au fost introduse prin art. I pct. 213 din Legea
nr. 356/2006.

2) Alin. (11) şi (12) ale art. 433 au fost introduse prin art. I pct. 20 din O.U.G.
nr. 60/2006.
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