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INTRODUCERE

Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii 
(ABA ROLI) în Republica Moldova, cu asistență şi fonduri oferite de către 
Biroul de Acordare a Asistenţei în vederea Controlului Drogurilor şi Apli-
carea Normelor de Drept din cadrul Departamentului de Stat al SUA şi cu 
sprijinul lui Donald Carroll, Director şi Radu Foltea, Consultant juridic, 
Secția Justiție Penală şi Aplicarea Legii din cadrul Ambasadei SUA în Re-
publica Moldova, susține avocații din Moldova să îmbunătățească prestația, 
să promoveze echitatea şi eficiența procedurilor penale în Republica Mol-
dova şi să contribuie la o mai bună reprezentare juridică a clienților lor.

Un mijloc eficient de a favoriza creşterea calităţii asistenţei juridice 
acordate de avocaţi este susţinerea eforturilor avocaţilor de a-şi îmbună-
tăţi abilităţile profesionale. Din aceste motive, crearea oportunităţilor de 
formare profesională, precum şi facilitarea accesului avocaţilor la cursuri 
de instruire şi literatură de specialitate reprezintă modalităţi esenţiale de 
asigurare a creşterii profesionale.

În acest sens, ABA ROLI Moldova a susținut, în ultimii trei ani, publi-
carea unei serii de îndrumare şi manuale pentru avocați pe diferite dome-
nii. Informațiile incluse în fiecare publicație sunt destinate să ajute avocații 
în exercitarea atribuțiilor profesionale, precum şi să dezvolte tehnicile şi 
strategiile adoptate în sala de judecată. 

În 2016, ABA ROLI a continuat să extindă gama de cursuri de instrui-re 
continuă pentru avocațiii din Republica Moldova. Acest îndrumar cu pri-
vire la căile de atac în procesul penal este destinat avocaților, şi avocaților 
stagiari, dar poate fi folosit şi de audienții Institutului Național al Justiției 
sau studenții Facultăților de Drept, cât şi la elaborarea testelor de admitere 
în profesie, fiind structurat sub formă de întrebări-răspunsuri.

ABA ROLI Moldova aduce sincere mulțumiri autorului, Tudor Osoia-
nu, doctor în drept, conferențiar universitar, avocat, pentru elaborarea 
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acestui îndrumar, precum şi dnei Elena Croitor, doctor în drept, Departa-
mentul proceduri judiciare, Facultatea de Drept, Unuversitatea de Stat din 
Moldova pentru contribuția valoroasă la revizuirea acestui îndrumar.

Sperăm că această lucrare va servi drept o sursă de dezvoltare profesio-
nală şi va permite avocaților şi altor profesionişti să-şi extindă cunoştințele 
şi abilitățile lor.

Membrii echipei ABA ROLI Moldova, datorită cărora a fost posibilă re-
dactarea prezentului manual şi care au contribuit la elaborarea lui, sunt:

Olimpia GRIBINCEA, Consilier Juridic Senior 
Alina SECRIERU, Consultant Juridic 
Ion MIRON, Manager Finanțe/Oficiu 

Mihaela VIDAICU, dr. în drept,
Director adjunct ABA ROLI Moldova
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I. CĂILE ORDINARE DE ATAC

1.1. Apelul

Care categorii de sentințe sunt succeptibile de a fi atacate cu apel ?
Sentinţele susceptibile de atac cu apel sunt: 
- Sentinţele de condamnare şi achitare atât în latura penală, cât şi în latura 

civilă (art.389-390, 400 alin.1 CPP); 
- Sentințele de încetare a procesului penal (art.332, 391, 401 alin.1 pct.2 

CPP);
- Sentinţele pronunţate la judecarea cauzelor cu aplicarea procedurii spe-

ciale: procedura în cauzele privind minorii (art.474-487 CPP), procedura 
aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical (art.488-503 CPP), 
procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante (art.513-
519 CPP), procedura privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor pri-
vind infracţiunile săvârşite de persoane juridice (art.520-523 CPP); 

- Sentinţele instanţei de revizuire date în conformitate cu cerinţele art.464 şi 
465 CPP, avându-se în vedere noua hotărâre potrivit dispoziţiilor art.382-
397 CPP, care pot fi atacate cu apel în ordine generală. 

Care categorii de sentințe nu sunt succeptibile de a fi atacate cu apel ?
– Sentinţele pronunţate de către instanţele judecătoreşti privind infracţiunile 

pentru a căror săvârşire legea prevede exclusiv pedeapsa non-privativă de 
libertate;

– Sentinţele pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie;

– Sentinţa în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Care încheieri emise în primă instanță sunt susceptibile de a fi atacate cu 
apel concomitent cu sentința ?

Sunt susceptibile de a fi atacate cu apel odată cu sentința încheierile ce se 
dau în cursul judecății în primă instanță: 

– încheierile prin care instanţa s-a pronunţat asupra demersurilor formula-
te de părţi şi asupra cererilor şi probelor propuse de ele;



8

- încheierile prin care se iau măsuri pentru buna administrare a justiţiei 
(conexarea, disjungerea cauzei, ş.a.); 

- încheierile pronunţate asupra măsurilor de constrângere procesuale (mă-
suri faţă de cei ce tulbură ordinea în timpul şedinţei de judecată, aducerea 
silită ş.a.).1

Care încheieri emise în primă instanță sunt susceptibile de a fi atacate 
separat cu apel ?

- Încheierile ce se referă la cheltuielile de judecată cuvenite martorului, 
expertului, interpretului, traducătorului şi apărătorului;

- Încheierile privitor la alte persoane fizice sau juridice, care nu sunt parte 
la proces, ale căror interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură 
sau printr-un act al instanţei: de ex.: încheierile ce se referă la trecerea 
cauțiunii în proprietatea statului, etc.

Cine sunt titularii dreptului de apel ?
Sunt în drept a declara apel:
- procurorul, în ce priveşte latura penală şi latura civilă;
- inculpatul, în ce priveşte latura penală şi latura civilă;
- partea vătămată, în ce priveşte latura penală;
- partea civilă şi partea civilmente responsabilă, în ce priveşte latura civilă;
- martorul, expertul, interpretul, traducătorul şi apărătorul, în ce priveşte 

cheltuielile judiciare cuvenite acestora. În interesele martorului, expertu-
lui, interpretului şi a traducătorul, poate fi depus apel de către avocatul 
acestora;

- orice persoană ale cărei interese legitime au fost prejudiciate printr-o mă-
sură sau printr-un act al instanţei (de ex.: persoana care nu este parte în 
proces, ale cărei interese legitime au fost lezate prin aplicarea sechestrului 
dispus de instanță asupra bunurilor sale);

- apărătorul, reprezentantul legal în numele inculpatului, reprezentantul / 
reprezentantul legal în numele părții vătămate, părții civile şi a părții civil-
mente responsabile, precum şi de către avocat în interesele persoanei ale 
cărei interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură sau printr-un 
act al instanţei.

1 Enumerarea este una exemplificativă, şi nu exhaustivă.
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În care cazuri poate fi declarat apel suplimentar ?
Art. 402 alin.4 şi 5 CPP prevede situaţia când atât procurorul ierarhic su-

perior, cât şi noul apărător ales după declararea apelului de către inculpat au 
dreptul de a declara apel suplimentar. În acest apel se pot invoca noi motive de 
apel care vor viza orice latură a cauzei penale. Atât procurorul ierarhic superior, 
cât şi noul apărător nu sunt legaţi de motivele invocate în apelul de bază. Aceste 
persoane sunt limitate de a acţiona în termenul de 15 zile de la data primirii 
copiei apelului declarat. Despre acest fapt părţile vor fi anunţate cu înmâna-
rea copiilor acestor apeluri şi acordarea timpului necesar pentru pregătirea de 
judecarea apelurilor.

Care este termenul de declarare a apelului ?
Termenul de apel este de 15 zile de la data pronunţării sentinţei integrale, 

dacă legea nu dispune altfel.
În cazul exercitării apelului asupra încheierilor ce se referă la cheltuielile 

de judecată (art.401 alin.1 pct.5 CPP), precum şi asupra încheierilor privitor 
la alte persoane ale căror interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură 
sau printr-un act al instanţei (art.401 alin.1 pct.6 CPP), calea de atac poate fi 
exercitată de îndată după pronunţarea încheierii, prin care instanţa a dispus 
asupra cheltuielilor judiciare sau a luat o altă măsură, dar nu mai târziu de 15 
zile de la pronunţarea sentinţei prin care s-a soluţionat cauza.

Care este modalitatea de calcul al termenului de apel ?
La calcularea termenului de apel se aplică sistemul de unităţi libere (zile 

libere) cu posibilitatea prelungirii termenului până la prima zi lucrătoare, dacă 
acesta urmează să se sfârşească într-o zi nelucrătoare. La calcularea termenului 
de apel, nu se ia în calcul ziua de la care începe să expire termenul, nici ziua în 
care acesta se împlineşte (art.231 alin.3 CPP).

Este posibilă oare repunerea în termen a apelului ?
- Conform art. 403 CPP repunerea în termen a apelului reprezintă mijlocul 

procesual prin care titularul dreptului de apel, care nu a putut declara apel 
din cauze independente de voinţa lui, este repus în dreptul din care a fost 
decăzut după expirarea termenului de apel. 

- Repunerea în termen se operează doar având prezente două condiţii 
cumulative: 
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- întârzierea a fost determinată de motive întemeiate: calamitate naturală, 
accident, boală ş.a., pe care apreciindu-le, instanţa de apel va constata dacă 
situaţia invocată de apelant constituie în mod efectiv o cauză de împiedi-
care a declarării apelului; 

- apelul a fost declarat în cel mult 15 zile de la începerea executării pedepsei 
sau încasării despăgubirilor materiale. 

- Admiterea repunerii în termen produce efectul apelului declarat în ter-
men. În caz contrar, apelul va fi respins ca tardiv.

Este posibilă depunerea apelului peste termen ?
- Potrivit art.404 CPP, apelul peste termen poate fi declarat de către partici-

pantul care a lipsit atât la judecată, cât şi la pronunţarea sentinţei. Pentru 
exercitarea apelului peste termen, ca şi în cazul repunerii în termen, este 
necesară prezenţa cumulativă a două condiţii: 

- partea care doreşte să atace hotărârea cu apel a fost absentă atât la judeca-
tă, cât şi la pronunţarea sentinţei; 

- cererea de apel să fie înaintată nu mai târziu de 15 zile de la începerea 
executării pedepsei sau încasării despăgubirilor materiale. 

- Repunerea în termen este o prerogativă a instanţei de apel, care urmează 
să se pronunţe cu motivaţia respectivă în textul deciziei. 

Care sunt cerințele față de conținutul cererii de apel ?
- Apelul se declară prin cerere scrisă. 
- Cererea de apel trebuie să conţină:
- denumirea instanţei la care se depune apelul;
- numele şi prenumele apelantului, calitatea procesuală şi adresa lui;
- denumirea instanţei care a pronunţat sentinţa, data sentinţei, numele şi 

prenumele inculpatului în privinţa căruia se atacă sentinţa;
- conţinutul şi motivele cerinţelor apelantului. Motivele apelului pot fi: 
- de fapt – generate de aprecierea greşită a probelor ori a faptelor şi cir-

cumstanţelor cauzei, sau din insuficienţa probelor administrate, sau din 
neconcordanţa acestora cu starea de fapt constatată de instanţă; 

- de drept – motive care cuprind orice violare sau aplicare greşită a legii 
materiale sau procesuale.
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- indicarea probelor şi mijloacelor cu ajutorul cărora acestea pot fi adminis-
trate, dacă se invocă necesitatea administrării de noi probe;

- indicarea prevederilor normative care reglementează apelul şi motivele 
expuse în apel;

- data declarării apelului şi semnătura apelantului;
- lista documentelor ce se anexează la cererea de apel.

În ce condiții pot fi invocate în apel probe noi care nu au constituit obiect 
al cercetării judecătorești în prima instanță ?

În cazul în care invocă necesitatea administrării de noi probe, părţile trebuie 
să indice aceste probe şi mijloacele cu ajutorul cărora pot fi administrate, pre-
cum şi motivele care au împiedicat prezentarea lor în primă instanţă2.

La care instanță se depune cererea de apel ?
Cererea de apel se depune la instanţa care a emis sentinţa atacată cu un nu-

măr de copii conform numărului de participanţi la proces. Pentru persoanele 
arestate există excepţii – ele pot depune cererea de apel la administraţia locului 
de detenţie fără a anexa copii. Lipsa copiilor nu constituie temei de a reţine tri-
miterea dosarului în instanţa de apel.

Care sunt consecințele depunerii apelului direct în instanța de apel ?
În situaţia când apelantul s-a adresat direct în instanţa de apel, apelul nu va 

fi considerat nul, deoarece legea nu permite această situaţie ca motiv de nulitate. 

Ce se întâmplă în cazul când semnatarul apelului consemnează greșit 
calea de atac sau instanța competentă a examina apelul ?

În cazurile când menţiunile sunt greşite, fie cu privire la denumirea căii de 
atac (de ex.: s-a scris că se face recurs, recurs în anulare, pe când este vorba de 
apel), fie cu privire la instanţa care va judeca (s-a scris că apelul este destinat 
Curţii Supremede Justiție, Curţii Constituţionale, ş.a., deşi acesta este de com-
petenţa curţii de apel), aceste inexactități nu pot avea nici o consecință negativă 
asupra valabilităţii de utilizare a căii de atac apelul. 

2 De ex: nu au ştiut la momentul judecării cauzei despre existența acestora; instanţa de 
fond a respins cererea de a le administra. Procurorul participant în apel şi avocatul, care nu 
au participat la judecarea în fond, nu sunt limitați de aceste condiții.
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Care este procedura de retragere a apelului ?
- Conform art.407 CPP retragerea apelului poate fi realizată până la începu-

tul cercetării judecătoreşti în instanţa de apel. Retragerea apelului presu-
pune refuzul de a utiliza calea de atac. 

- Retragerea apelului poate privi atât latura penală, cât şi cea civilă sau hotă-
rârea în întregime. Retragerea apelului poate fi şi parţială. 

- Retragerea apelului trebuie să fie făcută de apelant, cu excepţia apelului 
declarat de procuror, care poate fi retras şi de procurorul ierarhic supe-
rior. 

- Dacă persoana care a declarat apel se află în detenţie, retragerea apelului 
poate fi consemnată de administraţia locului de detenţie. Retragerea ape-
lului declarat de inculpatul minor poate avea loc numai cu consimţămân-
tul reprezentantului lui legal. 

- Retragerea apelului se poate face în scris sau oral. Declaraţia scrisă se face 
la instanţa care a pronunţat sentinţa sau la instanţa de apel. Declaraţia 
verbală se face numai în şedinţa instanţei de apel. 

Care sunt consecințele retragerii apelului ?
- În cazul retragerii apelului instanţa de apel va pronunţa o încheiere prin 

care va înceta procedura de apelul. 
- Dacă sunt declarate mai multe apeluri din care unul sau câteva sunt retra-

se, instanţa de apel va înceta procedura numai în privinţa acestora, consi-
derându-se astfel că apelurile nu au fost depuse. 

- Dacă apelantul şi-a retras apelul, iar instanţa încetează procedura, un nou 
apel introdus ulterior de aceeaşi parte sau de apărătorul său în aceeaşi 
cauză trebuie respins ca inadmisibil. 

Care este semnificația efectului suspensiv al apelului ?
- Declararea apelului are ca efect suspendarea executării hotărârii primei 

instanţe şi va continua pe întreg procesul judecării apelului, atât referitor 
la latura penală, cât şi la cea civilă. 

- Efectul suspensiv poate fi:
- total – atunci când sentinţa este atacată în întregime; 
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- parţial – atunci când apelul se face numai la latura penală, ori numai cea 
civilă. 

- Apelul are efect suspensiv numai în cazul dacă a fost declarat în termen. 

Există oare careva excepții de la efectul suspensiv al apelului ?
- De la regula generală, în conformitate cu care declararea apelului are ca 

efect suspendarea executării hotărârii, există unele derogări. Astfel, în si-
tuaţia prevăzută de art.398 CPP când inculpatul este achitat sau eliberat 
de răspundere penală, eliberat de executarea pedepsei, condamnat la pe-
deapsă neprivativă de libertate sau în privinţa lui procesul a fost încetat, 
dacă el se află în stare de arest, curtea de apel imediat va pune persoana 
în libertate.

- Apelul declarat după expirarea termenului poate avea efect suspensiv nu-
mai după ce a fost recunoscut de instanţă repus în termen. 

Care este semnificația efectului devolutiv al apelului ?
- Conform art.409 alin.1 CPP, prin efectul devolutiv al căii de atac se în-

ţelege condiţionarea examinării apelului doar în privinţa persoanei care 
a declarat apel şi a persoanei la care se referă apelul şi numai în limitele 
calităţii procesuale a apelantului.

- Potrivit prevederilor art.409 alin.2 CPP, instanţa de apel are obligaţia de 
a examina în afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de apelant 
şi alte aspecte de fapt şi de drept ale cauzei, însă fără a înrăutăţi situaţia 
apelantului. 

Care este semnificația efectului de neagravare a situaţiei în propriul apel?
- Potrivit art.410 CPP, instanţele de apel, soluţionând cauza, nu pot crea o 

situaţie mai gravă pentru persoana care a declarat apel. Art.410 alin.2 CPP 
prevede că aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care apelul a fost declarat 
în favoarea unei părţi de către procuror, adică instanța de apel nu poate 
crea o situaţie mai gravă pentru persoana în favoarea căreia a fost declarat 
apel de către procuror.

- Instanţele de apel vor avea în vedere şi faptul că regula neagravării situaţiei 
guvernează nu numai pedeapsa, dar şi oricare alt aspect al laturii pena-
le, cum ar fi, spre exemplu, recunoaşterea unor circumstanţe agravante, 
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schimbarea încadrării juridice a faptei într-o infracţiune mai gravă, chiar 
dacă pedeapsa nu se va majora. 3

- Regula neagravării situaţiei se aplică şi altor subiecţi procesuali – martori, 
experţi, interpreţi, traducători, translatori şi apărători, care au atacat ho-
tărârea cu privire la cheltuielile judiciare ce sunt pretinse. În acest sens se 
interzice de a reduce cheltuielile ce s-au acordat de prima instanţă aces-
tor subiecţi, dacă în urma apelului lor instanţa superioară va considera că 
acestea au fost nejustificat majorate.

Care este semnificația efectului extensiv al apelului ?
- În conformitate cu prevederile art.411 CPP, efectul extensiv constă în fap-

tul că instanţa de apel va examina cauza prin extindere şi cu privire la păr-
ţile care nu au declarat apel sau la care acesta nu se referă, având dreptul să 
ia o hotărâre şi în privinţa lor. 

- Prevederile acestui articol se aplică în anumite condiţii: 
- existenţa unui apel declarat de o persoană care este în drept de a-l înainta 

(art.401 CPP); 
- părţile care au declarat apel să aibă aceeaşi calitate în proces; 
- apelul declarat să creeze o situaţie mai bună părţilor care nu au declarat 

apel sau părţilor la care acesta nu se referă. 
- Extinderea efectului apelului presupune o neagravare a situaţiei părții care 

nu a declarat apel sau la care acesta nu se referă. 

3 De ex.: Decizia CSJ din 12.04.2016, Dosar nr.1ra-659/16: Judecând apelul declarant de 
inculpat (alte apeluri nu au fost depuse) care a contestat sentința de încetare numai cu pri-
vire la latura civilă, instanţa de apel a casat sentinţa şi a pronunţat o nouă hotărâre, prin 
care inculpatul a fost recunoscut vinovat în baza art.287 alin.(2) lit.b) Cod penal şi liberat de 
pedeapsă în legătură cu expirarea termenului de prescripţie de tragere la răspundere penală, 
prevăzută de art.60 Cod penal. ...Colegiul penal reţine că, instanţa de apel, admiţând din alte 
motive apelul declarat de inculpat şi casând în latura penală sentinţa cu pronunţarea unei noi 
hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, a încălcat prevederile art.410 Cod de 
procedură penală, creând o situaţie mai gravă pentru persoana care a declarat apel, deoarece 
regula ne- agravării situaţiei guvernează nu numai pedeapsa, dar şi oricare alt aspect al latu-
rii penale, în care a intervenit instanţa de apel şi l-a recunoscut vinovat pe A.R. în comiterea 
infracţiunii prevăzute de art.287 alin.(2) lit.b) Cod penal, liberându-l de pedeapsa penală, pe 
motivul intervenirii termenului de prescripţie//  http://jurisprudenta.csj.md/search_col_pe-
nal.php?id=6204 



15

Care sunt acțiunile preparatorii ale instanței de apel ?
Cauzele penale parvenite cu apel se repartizează în ordinea prevăzută la 

art.344 CPP.
În termen de până la 10 zile din data de la care i-a fost repartizată, preşedin-

tele completului de judecată, care a primit cauza repartizată, fixează termenul 
de judecată a apelului, iar dacă este necesar, fixează termen pentru şedinţa pre-
liminară care este desfăşurată conform prevederilor art.345 CPP.

Urmează citarea legală a părţilor şi înmânarea copiilor de pe apel. Lipsa ade-
verinţei de citare în care este indicată data primirii sau neînştiinţarea instanţei 
de către una din părţi despre imposibilitatea de a se prezenta constituie temei 
pentru stabilirea altui termen de judecată. 

Este posibilă examinarea apelului în lipsa părților ?
- Părţile pot solicita examinarea apelului în lipsa lor. 
- Neprezentarea părţilor legal citate în instanţa de apel nu împiedică exa-

minarea cauzei. 
- Dacă este necesar, instanţa de apel poate recunoaşte prezenţa părţilor 

obligatorie şi ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea prezenţei lor.
- Judecarea apelului se face în prezenţa inculpatului când acesta se află în 

stare de arest, cu excepția cazului când inculpatul, fiind în stare de arest, 
refuză să fie adus în instanţă pentru judecarea cauzei şi refuzul este confir-
mat şi de apărătorul lui (art.321 alin.2 pct.2 CPP). 

- La judecarea apelului este obligatorie prezenţa procurorului, precum şi a 
apărătorului în cazurile prevăzute de art.69 CPP .

Care sunt etapele de judecare a apelului ?
Desfăşurarea judecăţii în apel are loc în următoarele etape, care au unele 

particularităţi distincte faţă de şedinţa în prima instanţă în ce priveşte aspectul 
etapelor procesuale ale şedinţei de judecată: 

- partea pregătitoare a şedinţei de judecată în instanţa de apel; 
- cercetarea judecătorească; 
- dezbateri judiciare; 
- ultimul cuvânt al inculpatului; 
- deliberare şi pronunţarea hotărârii în apel.
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Care este procedura desfășurrării părții pregătitoare a ședinţei de jude-
cată în instanţa de apel ?

Preşedintele şedinţei anunţă:
- cauza ce urmează a fi judecată;
- verifică prezenţa părţilor, în cazul în care una din părţi nu a fost citată şi 

nu s-a prezentat la judecată, sau dacă inculpatul arestat nu a fost adus, sau 
dacă apărătorul nu s-a prezentat, deşi asistenţa juridică este obligatorie, 
judecarea apelului se amână pentru altă dată, la care aceste cerinţe urmea-
ză să fie îndeplinite; 

- anunţă numele şi prenumele judecătorilor din completul de judecată, ale 
procurorului, ale grefierului, precum şi ale interpretului şi traducătorului 
dacă aceştia participă, ale apărătorului şi precizează dacă nu au fost for-
mulate cereri de recuzare;

- verifică dacă părţile prezente au făcut alte cereri sau demersuri şi asupra 
lor instanţa de apel emite o încheiere după ce ascultă opiniile părților. În 
cazul în care invocă necesitatea administrării de noi probe, părţile trebuie 
să indice aceste probe şi mijloacele cu ajutorul cărora pot fi administrate, 
precum şi motivele care au împiedicat prezentarea lor în primă instanță. 
Privitor la admisibilitatea, concludenţa şi utilitatea probelor invocate, sunt 
audiate opiniile intimatului şi ale celorlalţi participanţi, care, la rândul lor, 
pot propune probe noi, întru combaterea celor propuse de apelant.

Instanţa de apel se pronunţă, prin încheiere, asupra cererii de administrare a 
unor noi probe sau de cercetare suplimentară a probelor administrate de prima 
instanţă, motivând admiterea sau respingerea cererii, în dependenţă de faptul 
dacă aceste probe sunt concludente sau utile cauzei.

Este obligatorie cercetarea judecătorească la examinarea apelului ?
Cercetarea judecătorească în apel, ca etapă procesuală, este facultativă. Cer-

cetarea judecatorească nu are loc în caz de respingere a apelului ca tardiv sau 
inadmisibil, precum şi în alte cazuri.4 În cazul în care s-a admis cererea de ad-
ministrare a probelor noi sau cercetarea suplimentară a probelor administrate 
de prima instanţă, începe o nouă etapă a şedinţei de judecată în instanţa de apel, 
şi anume cercetarea judecătorească, care se desfăşoară după regulile generale 
prevăzute pentru prima instanţă.

4 De ex. când este invocată individualizarea incorectă a pedesei aplicate.
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Care este procedura cercetării judecătorești în apel ?
- Cercetarea judecătorească în apel constă în administrarea probelor noi 

sau verificarea probelor administrate în prima instanţa. 
- Instanţa de apel verifică declaraţiile şi probele materiale examinate de 

prima instanţă prin citirea declarațiilor şi a acelor documente procesuale 
prin care sunt valorificate în plan probator mijloacele materiale de probă. 
Aceste acțiuni sunt consemnate în procesul-verbal al şedinței de judecată.

- În cazul în care declaraţiile persoanelor care au fost audiate în prima in-
stanţă se contestă de către părţi, la solicitarea acestora, persoanele care 
le-au depus pot fi audiate în instanţa de apel conform regulilor generale 
pentru examinarea cauzelor în primă instanţă.

- Instanţa de apel, la cererea părţilor, poate amâna şedinţa de judecată pe 
o perioadă de până la o lună, pentru ca acestea să prezinte probe supli-
mentare. Dacă părţile nu prezintă probe suplimentare în termenul cerut, 
instanţa soluţionează cauza în baza probelor existente. La solicitarea părţii 
aflate în imposibilitate de a prezenta proba respectivă, instanţa de apel va 
acorda sprijinul prevăzut de lege în obţinerea probelor noi (citarea marto-
rului, interpelare în instituția publică pentru prezentarea unor documen-
te, aducerea silită etc.).

- Cercetarea judecătorească se desfăşoară în una sau mai multe şedinţe de 
judecată, până la finisarea administrării şi examinării tuturor probelor ac-
ceptate, după care se trece la dezbaterile judiciare. 

Care este conținutul dezbaterile judiciare în apel ?
- Dezbaterile judiciare au ca obiect criticile aduse modului în care s-a des-

făşurat judecata în prima instanţă şi cea a soluţiilor pronunţate de aceasta 
cu privire la latura penală şi latura civilă şi la alte dispoziţii ale hotărârii 
apelate. Dezbaterile au loc sub toate aspectele de fapt şi de drept, în limi-
tele situaţiei persoanei care a declarat apelul sau la care se referă apelul 
declarat şi în raport cu calitatea procesuală a apelantului. 

- Preşedintele şedinţei oferă cuvântul apelantului, intimatului, apărătorilor 
şi reprezentanţilor lor, apoi procurorului. Dacă între apelurile declarate se 
află şi apelul procurorului, primul cuvânt îl are acesta. Părţile au dreptul 
la replică cu privire la chestiunile noi apărute în procesul dezbaterilor. In-
culpatul are cel din urmă cuvântul.
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Care sunt cele mai importante aspecte privind judecarea apelului ?
- Conform art.414 alin.1 CPP, instanţa de apel, judecând apelul, verifică 

legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate pe baza probelor examinate de 
prima instanţă, conform materialelor din dosar şi oricăror probe noi pre-
zentate în şedinţa instanţei de apel. 

- Art.414 alin.4 CPP prevede posibilitatea ca instanţa să dea o nouă apreci-
ere probelor administrate în faţa primei instanţe. 

- Instanţa de apel poate adopta una din soluţiile pe care le poate pronun-
ţa prima instanţă, apreciind temeinicia sau netemeinicia învinuirii sau 
dispunând, după caz, condamnarea, achitarea inculpatului sau încetarea 
procesului penal. În această ipoteză, apelul are caracterul unei căi de atac 
de reformare, în sensul că instanţa de apel, după desfiinţarea hotărârii ata-
cate, procedează ea însăşi, ca instanţă de control judiciar, la înlăturarea 
erorilor constatate, pronunţând o nouă hotărâre. 

- Efectul devolutiv nu promovează o reeditare de către instanţa de apel a 
judecăţii care a avut loc în prima instanţă, ci o nouă judecată, cu caracter 
autonom, care are ca obiect reexaminarea acelor dispoziţii din hotărâre, 
care au fost greşit sau nelegal soluţionate. În consecinţă, la aplicarea de 
către instanţa de apel a prevederilor art.415 alin.1) pct.3) şi art.419 CPP, 
termenul rejudecare nu semnifică o nouă desfăşurare, de la început, a în-
tregii activităţi procesuale ce este îndeplinită de prima instanţă, ci doar 
efectuarea unor acte procesuale care nu au fost legal îndeplinite sau care 
sunt necesare, dar nu au fost efectuate de prima instanţă. 

- Judecând apelul declarat împotriva sentinţei de achitare, instanţa de apel 
nu este în drept să pronunţe o hotărâre de condamnare fără audierea 
inculpatului prezent, precum şi a martorilor acuzării solicitaţi de părţi. 
Ignorarea acestor cerințe este calificată în jurisprudența CtEDO drept vi-
olare a dreptului inculpatului la un proces echitabil, drept garantat de art.6 
CEDO.

Care sunt chestiunile de fapt care pot fi soluționate în apel ?
În sensul cerinţelor art.414 CPP, chestiunile de fapt asupra cărora s-a pro-

nunţat, ori trebuia să se pronunţe prima instanţă şi care, prin apel se transmit 
instanţei de apel, sunt următoarele: dacă fapta reţinută ori numai imputată a fost 
săvârşită ori nu; dacă fapta a fost comisă de inculpat şi, dacă da, în ce împrejurări 
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a fost comisă; în ce constă participaţia, contribuţia materială a fiecărui partici-
pant; dacă există circumstanţe atenuante şi agravante; dacă probele corect au fost 
apreciate; dacă toate în ansamblu au fost apreciate de prima instanţă prin prisma 
cumulului de probe anexate la dosar, în conformitate cu art.101 CPP. 

Care sunt chestiunile de drept care pot fi soluționate de instanța în apel ?
În ce priveşte chestiunile de drept pe care le poate soluţiona instanţa de apel, 

acestea sunt: dacă fapta întruneşte elementele infracţiunii; dacă infracţiunea a 
fost corect calificată; dacă pedeapsa a fost individualizată şi aplicată just; dacă 
normele de drept procesual, penal, administrativ ori civil au fost corect aplicate.

Care pot fi soluțiile instanţei de apel ca rezultat al examinării apelului ?
Instanţa de apel, judecând cauza în ordine de apel, adoptă una din urmă-

toarele decizii:
- respinge apelul, menţinând hotărârea atacată;
- admite apelul, casând sentinţa parţial sau total, inclusiv din oficiu, în baza 

art.409 alin.2 CPP, şi pronunţă o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit, 
pentru prima instanţă;

- admite apelul, casează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de 
către instanţa a cărei hotărâre a fost anulată. 

În care cazuri instanța de apel respinge apelul și menţine hotărârea ata-
cată ?

Respingerea apelului în conformitate cu prevederile art.415 CPP poate fi în 
trei cazuri: 

- când apelul este depus peste termen. Apelul este depus peste termen 
atunci când a fost declarat după expirarea termenului de apel, prevăzut de 
art.402 CPP, şi nu sunt întrunite condiţiile pentru repunerea lui în termen 
sau pentru considerarea lui ca apel peste termen (art.403, 404 CPP);

- când apelul este inadmisibil. Apelul este inadmisibil atunci când legea ex-
ceptează anumite hotărâri de la atacarea lor cu apel (art.400 alin.1 CPP), 
precum şi când este depus de către o persoană care nu are acest drept 
(art.401 CPP);5 

5 Enumerarea nu este exaustivă. Exista şi alte cazuri de inadmisbilitate. De ex.: este inad-
misibil şi apelul declarat de inculpat asupra sentinței de achitare, emise în temeiul inexistenței 
faptului infracțiunii.
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- când apelul este nefondat. Soluţia de respingere a apelului ca nefondat se 
face, însă numai după examinarea sub toate aspectele a hotărârii pronun-
ţate de prima instanţă, dacă se ajunge la concluzia că hotărârea este legală 
şi întemeiată. 

În care cazuri instanța de apel, admite apelul, casează sentinţa și pronun-
ţă o nouă hotărâre ?

Instanța de apel admite apelul, casând sentinţa parţial sau total, inclusiv din 
oficiu, în baza art.409 alin.2 CPP, şi pronunţă o nouă hotărâre, potrivit modului 
stabilit, pentru prima instanţă în cazurile când nu a fost rezolvat fondul cauzei sau 
acesta este soluționat greşit. Se consideră că fondul cauzei nu a fost rezolvat când 
în sentința primei instanţe nu se arată dacă există sau nu fapta imputată, dacă 
inculpatul este sau nu vinovat, dacă există circumstanţe care atenuează ori agra-
vează răspunderea inculpatului, dacă trebuie ori nu admisă acţiunea civilă, ş.a. 

În care cazuri instanța de apel, admite apelul, casează sentinţa primei in-
stanţe și dispune rejudecarea de către instanţa care a emis hotărârea anulată 
(sentința) ?

Rejudecarea de către instanţa de fond este dispusă numai atunci când sunt 
constatate cel puțin unul din următoarele cazuri:

- nu a fost citat inculpatul;
- nu i s-a asigurat dreptul la interpret;
- nu a fost asistat de un avocat;
- au fost încălcate prevederile art. 33–35 CPP privind incompatibilitățile, 

abținerea sau recuzarea judecătorului. 

Care sunt chestiunile complimentare ce pot fi soluționate în apel ?
Instanţa de apel, deliberând asupra apelului, dacă este necesar, poate hotărî 

reluarea cercetării judecătoreşti, aplicarea dispoziţiilor privitoare la repararea 
pagubei, la măsurile preventive, la cheltuielile judiciare şi la orice alte chestiuni 
de care depinde soluţionarea completă a apelului.6

6 În cazurile când instanţa de apel va constata că hotărârea supusă verificării conţine 
concluzii ori expresii ce contravin legii, însă nu influenţează asupra temeiniciei şi legalită-
ţii hotărârii (aplicarea neîntemeiată a confiscării averii, necesitatea excluderii unor semne 
a infracţiunii, unor episoade din şirul de infracţiuni, expresii neadecvate ş.a.), în partea de-
scriptivă se va argumenta excluderea lor din textul hotărârii atacate. Despre aceasta se va 
menţiona şi în dispozitiv. 
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1.2. Recursul împotriva hotărârilor instanţelor de apel

Care hotărâri ale instanței de apel sunt pasibile de atac cu recurs ?
Pot fi atacate cu recurs: 
- Deciziile pronunţate de curţile de apel ca instanţe de apel.
- Încheierile instanţei de apel care pot fi atacate cu recurs numai o dată cu 

decizia recurată, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate 
separat cu recurs. 

Care încheieri ale instanței de apel sunt succeptibile de a fi atacate cu 
recurs numai o dată cu decizia recurată ?

La categoria încheierilor care pot fi atacate cu recurs numai o dată cu decizia 
recurată, sunt atribuite: 

- încheierile prin care instanţa dispune asupra administrării probelor sau 
cererilor şi demersurilor formulate de părţi; 

- încheierile prin care instanţa ia măsuri pentru buna desfăşurare a proce-
sului penal (de ex.: privind respingerea cererii de recuzare); 

- încheierile date după pronunţarea deciziei recurate (de ex.: de înlăturare a 
unor omisiuni vădite sau a erorilor materiale).

Care încheieri ale instanţei de apel pot fi atacate cu recurs separat ?
Sunt acele încheieri prin care instanța de apel s-a pronunțat asupra oricăror 

cereri înaintate în baza unor dispoziții privind:
- aplicarea sau prelungirea arestării preventive (art.329 alin.2 CPP);7

- aplicarea amenzii judiciare (art.201 alin.8 CPP).

Cine poate fi titular al dreptului de recurs împotriva hotărârilor instan-
ţelor de apel ?

Sunt în drept a declara recurs împotriva hotărârilor instanţelor de apel:
- procurorul, în ce priveşte latura penală şi latura civilă;
- condamnatul, în ce priveşte latura penală şi latura civilă. Deciziile de achi-

7 A se vedea pct.67 HP CSJ nr.1 din 15.04.2013 Despre aplicarea de către instanţele ju-
decătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi 
arestarea la domiciliu.
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tare sau de încetare a procesului penal pot fi atacate şi în ce priveşte teme-
iurile achitării sau încetării procesului penal;

- partea vătămată, în ce priveşte latura penală;
- partea civilă şi partea civilmente responsabilă, în ce priveşte latura civilă;
- martorul, expertul, interpretul, traducătorul şi apărătorul, în ce priveşte 

cheltuielile judiciare cuvenite acestora. În interesele martorului, expertu-
lui, interpretului şi a traducătorul, poate fi depus apel de către avocatul 
acestora;

- orice persoană ale cărei interese legitime au fost prejudiciate printr-o mă-
sură sau printr-un act al instanţei (de ex.: persoana ale cărei interese le-
gitime au fost lezate prin aplicarea sechestrului dispus de instanță asupra 
bunurilor sale);

- apărătorul, reprezentantul / reprezentantul legal în numele inculpatului, 
părții vătămate, părții civile şi a părții civilmente responsabile, precum şi 
de către avocat în interesele persoanei ale cărei interese legitime au fost 
prejudiciate printr-o măsură sau printr-un act al instanţei.

Pot declara recurs titularii acestui drept, dacă nu au folsit calea de atac 
apelul ?

- Din prevederile art. 420 alin. 4 CPP rezultă că exercitarea recursului este 
condiţionată de utilizarea prealabilă a apelului, în cazul în care legea pre-
vede această cale ordinară de atac. 

- Titularii dreptului de apel, care nu au folosit calea de atac a apelului, pot 
declara recurs numai dacă prin hotărârea atacată a fost modificată soluţia 
primei instanţe şi prin aceasta s-a înrăutăţit situaţia recurentului. Procu-
rorul care n-a declarat apelul este titularul recursului ordinar, în cazul în 
care a fost admis apelul părţii apărării. 

- Inculpatul condamnat care nu a atacat cu apel sentinţa primei instanţe 
poate ataca cu recurs decizia prin care, în urma admiterii apelului procu-
rorului, s-a aplicat o măsură de siguranţă şi a fost modificată soluţia dată 
în latura civilă, numai sub aspectul acestor modificări aduse sentinţei. În 
acest caz inculpatul nu este în drept de a ataca cu recurs decizia privitor 
la existenţa vinovăţiei şi la aplicarea pedepsei care au rămas stabilite prin 
sentinţă, nefiind casate în apelul procurorului. 
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- Pe de altă parte, inculpatul care nu a atacat sentinţa de condamnare cu 
apel, iar pedeapsa aplicată a fost majorată în urma admiterii apelului pro-
curorului poate declara recurs împotriva deciziei instanţei de apel numai 
cu privire la aplicarea pedepsei, dar nu la existenţa vinovăţiei sau la alte 
chestiuni ale sentinţei menţinute de instanţa de apel.

Care este termenul de declarare a recursului asupra hotărârilor instanței 
de apel ?

Termenul de recurs este de 30 de zile de la data pronunţării deciziei.

Sunt în drept titularii dreptului de recurs de a retrage recursul ?
În temeiul art. 423 CPP titularii dreptului de a declara recurs pot expres 

renunța la calea de atac prin retragerea recursului. Astfel, prin cerere scrisă, până 
la începerea luărilor de cuvânt ale participanţilor la judecarea recursului în şe-
dinţa instanţei de recurs, oricare dintre părţi îşi poate retrage recursul declarat.

În cazul retragerii recursului în condiţiile legii, instanţa, audiind opiniile par-
ticipanţilor la proces, prin încheiere motivată, încetează procedura de recurs.

Legea nu prevede posibilitatea revenirii asupra retragerii recursului şi, astfel, 
o eventuală revenire nu produce consecinţe juridice.

Care este semnificația efectului devolutiv al recursului împotriva decizi-
ei instanței de apel și limitele lui ?

- În sensul art. 424 CPP, care reglamentează efectul devolutiv al recursului şi 
limitele lui, se prevede că instanţa judecă recursul numai cu privire la per-
soana la care se referă declaraţia de recurs şi numai în raport cu calitatea 
pe care aceasta o are în proces. 

- Recursul, fiind a doua cale ordinară de atac, ce urmează a fi judecată la cel 
de-al treilea grad de jurisdicţie, poate fi exercitat în limitele temeiurilor de 
casare concret şi limitativ determinate, care vizează legalitatea hotărârii 
pronunţate în apel şi care sunt direct enunţate în art. 427 CPP, excepţie 
fiind cazurile în baza temeiurilor neinvocate, fără a agrava situaţia con-
damnaţilor. 

- În materia despăgubirilor, materiale sau morale, nu există temei de casare 
care să îngăduie instanţei de recurs să reaprecieze cuantumul acţiunii ci-
vile. Ca atare, în recurs nu se poate solicita reactualizarea despăgubirilor 
cuvenite şi stabilite de instanţa de apel. 
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Care este seminificația efectului de neagravare a situaţiei în propriul 
recurs ?

- Potrivit art. 425 CPP, instanţa de recurs, soluţionând cauza, nu poate crea 
o situaţie mai grea pentru persoana în favoarea căreia a fost declarat re-
cursul. Această normă de drept se aplică şi la rejudecarea cauzei în urma 
admiterii recursului părţii apărării şi casării hotărârii atacate. 

- Astfel, în ipoteza în care a fost admis recursul părţii apărării dispunându-
se rejudecarea cauzei în instanţa de apel, aceasta, judecând cauza, nu este 
în drept să aplice o pedeapsă mai severă. 

- La fel, în ipoteza în care se judecă numai recursul părţii apărării, instanţa 
de recurs nu poate reţine în sarcina condamnatului mai multe infracţiuni 
în concurs – faţă de o singură infracţiune reţinută prin hotărârea recurată, 
dar nici starea de recidivă, care, în mod eronat, n-a fost reţinută de instan-
ţa de fond.

- Principiul neagravării situaţiei în propriul recurs funcţionează şi în ipote-
za în care, cu ocazia judecării recursului părţii apărării, sunt descoperite 
noi circumstanţe, cum ar fi: stare de recidivă, existenţa unei condamnări 
anterioare etc. În cazurile în care se descoperă asemenea circumstanţe, 
precum şi în alte situaţii, ce nu pot fi reformate datorită aplicării art. 425 
CPP, instanţa de recurs trebuie să le arate în cuprinsul deciziei şi să moti-
veze concluzia respectivă. 

Care este semnificația efectului extensiv al recursului ?
Instanţa de recurs examinează cauza prin extindere cu privire la persoanele 

în privinţa cărora nu s-a declarat recurs sau la care acesta nu se referă, putând 
hotărî şi în privinţa lor, fără a crea acestora o situaţie mai gravă, dacă s-a decis 
admisibilitatea recursului. 

Care sunt temeiurile de declarare a recursului ?
Art.427 alin.1 CPP prevede 16 temeiuri de declarare a recursului, care pot fi 

divizate convențional în:
- formale sau de procedură (art.427 alin.1 pct.1)-7) CPP);
- substanţiale sau de judecată (art.427 alin.1pct.8)-16) CPP).
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Este posibil invocarea altor temeiuri de recurs în afara celor indicate în 
art.427 CPP ?

Recursul este o cale de atac ordinară ce poate fi declarată doar pentru a repa-
ra erorile de drept (errores juris), fiind determinate limitativ. Aceasta înseamnă 
că alte temeiuri decât cele enumerate expres în art. 427 CPP nu pot exista.

Care este instanța competentă a examina recursul împotriva deciziilor 
curţilor de apel ? 

Recursurile declarate împotriva deciziilor curţilor de apel se examinează de 
Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie.

La care instanță se depune recursul împotriva deciziilor curţilor de apel?
Cererea de recurs se depune în cancelaria Colegiului penal al Curţii Supre-

me de Justiţie.

Ce trebuie să conțină cererea de recurs împotriva deciziilor curţilor de 
apel ?

Cererea de recurs trebuie să conţină:
- denumirea instanţei la care se depune recursul;
- numele şi prenumele recurentului, calitatea procesuală sau menţiunea cu 

privire la persoana interesele căreia le reprezintă şi adresa ei;
- denumirea instanţei care a pronunţat sentinţa, data pronunţării sentinţei, 

numele şi prenumele inculpatului în privinţa căruia se atacă hotărârea ju-
decătorească, fapta constatată şi dispozitivul sentinţei, indicarea persoanei 
care a declarat apel şi motivele invocate în apel;

- denumirea instanţei care a adoptat decizia în apel, data pronunţării de-
ciziei de apel, dispozitivul deciziei în apel şi argumentele admiterii sau 
respingerii apelului;

- conţinutul şi motivele recursului cu argumentarea ilegalităţii hotărârii 
atacate şi solicitările recurentului, cu indicarea temeiurilor prevăzute în 
art.427 CPP invocate în recurs şi în ce constă problema de drept de impor-
tanţă generală abordată în cauza dată;

- formularea propunerilor privind hotărârea solicitată;
- data declarării recursului şi semnătura recurentului.
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Care sunt actele procedurale preparatorii ale instanţei de recurs ?
După primirea cererii, instanţa de recurs îndeplineşte următoarele acte pro-

cedurale preparatorii:
- verifică dacă cererea îndeplineşte cerinţele privind conținutul cererii de 

recurs prevăzute în art. 430 CPP. În cazul în care cererea nu îndeplineşte 
aceste cerinţe, printr-o încheiere semnată de preşedintele sau vicepreşe-
dintele Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, o restituie recuren-
tului, oferindu-i un termen de 30 de zile pentru înlăturarea neajunsurilor 
şi depunerea unei noi cereri de recurs. Dacă recurentul nu înlătură nea-
junsurile, cererea de recurs se consideră nedepusă;

- solicită dosarul de la instanţa respectivă şi expediază celorlalte părţi copia 
de pe recurs, solicitându-le să depună, în termen de până la 30 de zile, o 
referinţă privind opinia lor asupra recursului declarat;

- desemnează un judecător pentru a pregăti cauza spre judecare şi fixea-
ză data şedinţei de judecată pentru examinarea admisibilităţii recursului, 
făcându-se menţiune despre aceasta pe pagina web a Curţii Supreme de 
Justiţie;

- fixează termenul pentru întocmirea raportului. Termenul întocmirii ra-
portului nu poate fi mai mare de 3 luni pentru cauzele cu inculpaţi minori 
sau deţinuţi în stare de arest şi nu mai mare de 6 luni pentru celelalte 
cazuri;

- judecătorul raportor verifică dacă recursul îndeplineşte cerinţele de formă 
şi de conţinut pentru depunerea lui, dacă temeiurile invocate se încadrea-
ză în prevederile legii, indică jurisprudenţa în problemele de drept aplica-
bile la soluţionarea hotărârii atacate.

Care este procedura de examinare a admisibilității în principiu a recur-
sului ?

- Instanţa de recurs examinează admisibilitatea în principiu a recursului 
declarat împotriva hotărârii instanţei de apel, fără citarea părţilor, în ca-
mera de consiliu, în baza materialelor din dosar. Un complet format din 3 
judecători, prin decizie motivată, va decide în unanimitate asupra inadmi-
sibilităţii recursului înaintat în cazul în care se constată că:

- recursul nu îndeplineşte cerinţele de formă şi de conţinut, prevăzute în 
art.429 şi 430 CPP;



27

- recursul este declarat peste termen;
- temeiurile invocate de recurent nu se încadrează în cele prevăzute la 

art.427 CPP;
- recursul este vădit neîntemeiat;
- recursul nu abordează probleme de drept de importanţă generală pentru 

jurisprudenţă.
- Decizia privind inadmisibilitatea recursului este irevocabilă şi se comu-

nică părţilor.
- Dacă recursul îndeplineşte cerinţele de formă şi conţinut, iar temeiurile 

invocate se încadrează în cele prescrise de lege, din care se întrevede în-
călcarea gravă a drepturilor persoanei şi cauza prezintă un interes deosebit 
pentru jurisprudenţă, precum şi în cazul în care unul din judecătorii din 
complet nu este de acord cu inadmisibilitatea, completul din 3 judecă-
tori va trimite, prin încheiere, recursul pentru judecare Colegiului lărgit 
al Curţii Supreme de Justiţie constituit din 5 judecători şi va fixa data şe-
dinţei de judecată, făcându-se menţiune despre aceasta pe pagina web a 
Curţii Supreme de Justiţie.

- Dacă Colegiul format din 3 judecători consideră cauza de un interes de-
osebit pentru jurisprudenţă, fixează data şedinţei publice şi dispune să se 
comunice părţilor la proces despre aceasta.

Care este procedura judecării recursului ?
- Recursul se judecă fără citarea părţilor la proces. La judecarea recursului 

în şedinţă publică conform prevederilor art. 433 alin.1 CPP participă pro-
curorul şi persoanele indicate la art. 401 CPP ale căror interese sunt atinse 
prin argumentele invocate în recurs;

- Preşedintele şedinţei anunţă cauza în care a fost declarat recurs, apoi 
anunţă numele judecătorilor completului de judecată, al procurorului, 
avocaţilor, precum şi al interpretului, dacă acesta participă la şedinţă, şi 
verifică dacă nu au fost formulate cereri de recuzare;

- Primul cuvânt i se oferă recurentului, apoi celorlalţi participanţi la şedinţa 
de judecată. Dacă între recursurile declarate se află şi recursul procuro-
rului, primul cuvânt îl are acesta. Luările de cuvânt nu pot ieşi din cadrul 
argumentelor recursului;
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- Părţile au dreptul la replică în problemele apărute în procesul dezbaterilor.
- La judecarea recursului nu se admite prezentarea şi, respectiv, administra-

rea de probe suplimentare.

Care pot fi deciziile instanţei de recurs ?
Judecând recursul, instanţa adoptă una din următoarele decizii:
- respinge recursul ca inadmisibil, cu menţinerea hotărârii atacate;
- admite recursul, casează, parţial sau total, hotărârea atacată şi ia una din 

următoarele soluţii:
- menţine hotărârea primei instanţe, când apelul a fost greşit admis;
- dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului penal în cazurile 

prevăzute de CPP;
- rejudecă cauza şi pronunţă o nouă hotărâre, dacă nu se agravează situaţia 

condamnatului, sau, după caz, dispune rejudecarea de către instanţa de 
apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către in-
stanţa de recurs.

Care este procedura de rejudecare a cauzei și limitele acesteia ?
- Dispoziţiile legale referitoare la limitele rejudecării în cazul casării hotă-

rârii de instanța de recurs sunt în concordanţă cu principiile generale ale 
procesului penal, potrivit cărora, orice persoană are dreptul de a fi jude-
cată în mod echitabil şi în termen rezonabil de o instanţă independentă şi 
imparţială, instituită prin lege.

- Rejudecând cauza în limitele stabilite de instanţa de recurs, instanţa de 
rejudecare este pe deplin independentă, respectând, în mod firesc şi lo-
gic, indicaţiile instanţei de recurs, care potrivit art.436 alin.2 CPP sunt 
obligatorii, în măsura în care situaţia de fapt rămâne cea care a existat la 
soluţionarea recursului.

- Pentru acelaşi motiv, instanţa de rejudecare nu se poate pronunţa asupra 
altei infracţiuni care rezultă din situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu, 
dar care nu a făcut obiectul judecăţii anterioare. Când hotărârea este ca-
sată numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ce priveşte 
latura penală sau civilă, atunci, potrivit art.436 alin.3 CPP, instanța de re-
judecare se pronunţă în limitele în care hotărârea a fost casată.
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- Conform art. 436 alin. 4 CPP, la rejudecarea cauzei este interzisă aplicarea 
unei pedepse mai aspre sau aplicarea legii privind o infracţiune mai gravă 
decât numai dacă hotărârea iniţiată a fost casată în baza recursului decla-
rat de procuror sau în interesul părţii vătămate din motivul că pedeapsa 
fixată era prea blândă, sau în baza recursului procurorului care a solicitat 
aplicarea legii privind o infracţiune mai gravă, precum şi în cazul când 
procurorul la rejudecare în instanţa de apel formulează o nouă învinuire, 
mai gravă potrivit art. 326 CPP.

- Dispoziţiile art.436 alin.4 CPP, permit instanţei de rejudecare să pronun-
ţe o soluţie mai gravă pentru condamnat, dacă hotărârea a fost casată în 
recursul procurorului sau părţii vătămate declarat în defavoarea condam-
natului. Totodată, trebuie dedus că în cadrul rejudecării care are loc ca 
urmare a admiterii recursului exercitat de condamnat sau avocatul său, nu 
se poate agrava soluţia aplicată acestuia.

1.3. Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti pentru  
care nu este prevăzută calea de atac apelul

Care hotărâri judecătorești, pentru care nu este prevăzută calea de atac 
apelul, sunt succeptibile de a fi atacate cu recurs ?

Pot fi atacate cu recurs:
- Sentinţele pronunţate de judecătorii privind infracţiunile uşoare pentru 

săvârşirea cărora legea prevede în exclusivitate pedeapsa non-privativă de 
libertate;

- Sentinţele pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie;
- Sentinţa adoptată în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei (art.509 

alin.6 CPP);
- Încheierile privind refuzul în pornirea urmăririi penale, scoaterea persoa-

nei de sub urmărirea penală, încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei 
penale şi reluarea urmăririi penale, adoptate conform prevederilor art. 
313 CPP;

- alte hotărâri pentru care legea prevede această cale de atac: 
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- încheierea instanţei privind soluţionarea chestiunilor referitor la executa-
rea hotărârilor judecătoreşti (art.472 CPP RM); 

- încheierea de aplicare a amenzii judiciare (art.201 alin.8 CPP);
- încheierea de aplicare sau prelungire a arestării preventive (art.329 alin.2 

CPP);
- încheierea prin care nu este acceptat acordul de recunoaştere a vinovăției 

(art.507 alin.3 CPP).

Care sunt persoanele care pot declara recurs împotriva hotărârilor jude-
cătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul ?

Recursul împotriva hotărârilor pentru care legea nu prevede calea de atac 
apelul poate fi declarat de:

- procuror, în ce priveşte latura penală şi latura civilă;
- inculpatul, în ce priveşte latura penală şi latura civilă. Sentinţele de achita-

re sau de încetare a procesului penal pot fi atacate şi în ce priveşte temeiu-
rile achitării sau încetării procesului penal;

- partea vătămată, în ce priveşte latura penală;
- partea civilă şi partea civilmente responsabilă, în ce priveşte latura civilă;
- martorul, expertul, interpretul, traducătorul şi apărătorul, în ce priveşte 

cheltuielile judiciare cuvenite acestora. În interesele martorului, expertu-
lui, interpretului şi a traducătorului, poate fi depus apel de către avocatul 
acestora.

- orice persoană ale cărei interese legitime au fost prejudiciate printr-o mă-
sură sau printr-un act al instanţei (de ex.: persoana ale cărei interese le-
gitime au fost lezate prin aplicarea sechestrului dispus de instanță asupra 
bunurilor sale);

- apărătorul, reprezentantul / reprezentantul legal în numele inculpatului, 
părții vătămate, părții civile şi a părții civilmente responsabile, precum şi 
de către avocat în interesele persoanei ale cărei interese legitime au fost 
prejudiciate printr-o măsură sau printr-un act al instanţei.

Care este termenul de declarare a recursului împotriva hotărârilor jude-
cătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul ?

- Termenul de recurs împotriva hotărârilor pentru care legea nu prevede 
calea de atac a apelului este de 15 zile de la data pronunţării hotărârii. 
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Prevederile art.402-407 CPP privind calcularea termenului, repunerea în 
termen, declararea peste termen şi retragerea apelului se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul recursului asupra hotărârilor pentru care nu este 
prevăzută calea de atac a apelului.

- Încheierea de aplicare sau prelungire a arestării preventive poate fi ataca-
tă în 3 zile (art.329 alin.2 CPP), iar încheierea prin care nu este acceptat 
acordul de recunoaştere a vinovăției (art.507 alin.3 CPP) – în 24 de ore.

Care este semnificația efectului suspensiv al recursului împotriva hotă-
rârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul ?

Recursurile declarate în termen împotriva hotărârilor judecătoreşti pentru 
care nu este prevăzută calea de atac apelul sunt suspensive de executare atât 
în ce priveşte latura penală, cât şi latura civilă, în afară de cazul când legea 
dispune altfel.

Care este semnificația efectului devolutiv al recursului împotriva hotărâ-
rilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul ?

Instanţa de recurs judecă recursul numai cu privire la persoana la care se 
referă declaraţia de recurs şi numai în raport cu calitatea pe care aceasta o are în 
proces. Instanţa de recurs examinează cauza în limitele temeiurilor prevăzute 
în art.444 CPP, însă ea este obligată ca, în afara temeiurilor invocate şi cererilor 
formulate de recurent, să examineze întreaga cauză sub toate aspectele, dar fără 
a agrava situaţia părţii în favoarea căreia s-a declarat recurs.

În ce constă neagravarea situaţiei în propriul recurs împotriva hotărâri-
lor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul ?

Instanţa de recurs, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai gravă 
pentru persoana în favoarea căreia a fost declarat recurs.

Care este semnificația efectului extensiv al recursului împotriva hotărâ-
rilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul ?

Instanţa de recurs examinează cauza prin extindere şi cu privire la persoa-
nele în privinţa cărora nu s-a declarat recurs sau la care acesta nu se referă, 
având dreptul de a hotărî şi în privinţa lor, fără a crea acestora o situaţie mai 
gravă.
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La care instanță se depune cererea de recurs împotriva hotărârilor jude-
cătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul ?

Cererea de recurs se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă cu atâtea 
copii câţi participanţi la proces sunt. Persoana arestată poate depune cererea de 
recurs la administraţia locului de deţinere, fără a anexa copii.

Care este procedura și ce consecințe are retragerea recursului ?
Prevederile art.407 CPP privind retragerea apelului sunt aplicate în mod 

corespunzător şi în cazul recursului împotriva hotărârilor pentru care nu este 
prevăzută calea de atac a apelului.

Ce trebuie să conțină cererea de recurs împotriva hotărârilor judecăto-
rești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul ?

Cererea de recurs trebuie să cuprindă:
- denumirea instanţei la care se depune recursul;
- numele şi prenumele recurentului, calitatea procesuală sau indicarea per-

soanei interesele căreia le reprezintă şi adresa lui;
- denumirea instanţei care a pronunţat sentinţa, data pronunţării sentinţei, 

numele şi prenumele inculpatului în privinţa căruia se atacă hotărârea ju-
decătorească, fapta constatată, dispozitivul sentinţei şi indicarea persoanei 
care a declarat recurs;

- conţinutul şi motivele recursului cu argumentarea ilegalităţii hotărârii 
atacate şi solicitările recurentului, cu indicarea temeiurilor prevăzute în 
art.444 CPP invocate în recurs şi formularea propunerilor asupra hotărâ-
rii solicitate;

- data declarării recursului şi semnătura recurentului.

Care sunt actele procedurale preparatorii ale instanţei de recurs ?
După parvenirea recursului, se îndeplinesc următoarele acte procedurale 

preparatorii:
- se desemnează un judecător pentru a pregăti cauza spre judecare;
- cauza se numeşte spre judecare cu înmânarea copiilor de pe recurs părţi-

lor interesate.
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Care este procedura judecării recursului ?
- Judecarea recursului se face cu citarea procurorului, avocatului şi celor-

lalte părţi. Participarea procurorului şi a avocatului în şedinţa instanţei de 
recurs este obligatorie. Neprezentarea inculpatului, părţii vătămate, părţii 
civile şi părţii civilmente responsabile legal citate, precum şi a reprezen-
tanţilor lor nu împiedică examinarea recursului, însă dacă este necesar, 
instanţa de recurs poate recunoaşte prezenţa lor obligatorie, informându-i 
despre aceasta. Prezenţa inculpatului aflat în stare de arest este obligatorie, 
cu excepţia cazului în care acesta refuză să fie escortat la şedinţă.

- Preşedintele şedinţei anunţă cauza în care a fost declarat recurs, apoi 
anunţă numele şi prenumele judecătorilor completului de judecată, ale 
procurorului, avocaţilor, precum şi ale interpretului, traducătorului, dacă 
aceştia participă, şi verifică dacă nu au fost formulate cereri de recuzare.

- Primul cuvânt i se oferă recurentului, apoi celorlalţi participanţi la şedin-
ţă. Dacă între recursurile declarate se află şi recursul procurorului, primul 
cuvânt îl are acesta. În cazul judecării recursului de către Curtea Supremă 
de Justiţie, luările de cuvânt nu pot depăşi 30 de minute pentru fiecare 
participant şi aceştia nu pot ieşi din cadrul argumentelor recursului.

- Dacă părţile solicită rejudecarea cauzei de către instanța de fond, invocând 
necesitatea administrării de noi probe, ele trebuie să indice aceste probe şi 
mijloacele cu ajutorul cărora pot fi administrate, precum şi motivele care 
au împiedicat prezentarea lor în primă instanţă.

- Părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile apărute în procesul 
dezbaterilor.

- Judecând recursul, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia hotărârii ata-
cate pe baza materialului din dosarul cauzei şi a oricăror documente noi 
prezentate în instanţa de recurs şi este obligată să se pronunţe asupra tutu-
ror motivelor invocate în recurs.

Pot fi luate în considerare din oficiu temeiurile recursului împotriva ho-
tărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul ?

Cazurile prevăzute la pct.1)-4), 8), 9), 13)-15) art.444 CPP, se vor lua în con-
siderare de instanța de recurs întotdeauna şi din oficiu, iar cele prevăzute la 
pct.5)-7), 10), 12) art.444 CPP – numai atunci când au influenţat asupra hotă-
rârii în defavoarea inculpatului.
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Care pot fi deciziile instanţei care examinează recursul împotriva hotă-
rârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul ?

Judecând recursul, instanţa adoptă una din următoarele decizii:
- respinge recursul, menţinând hotărârea atacată, dacă:
- recursul este nefondat;
- recursul este depus peste termen;
- recursul este inadmisibil.
- admite recursul, casând hotărârea, parţial sau integral, şi ia una din urmă-

toarele soluţii:
- dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului penal în cazurile 

prevăzute de prezentul cod;
- rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărâri;
- dispune rejudecarea cauzei de către instanţa de fond dacă este necesară 

administrarea de probe suplimentare.

Este pasibilă de a fi atacată decizia instanței de recurs ?
Decizia instanței de recurs este irevocabilă, existând posibilitatea de a fi ata-

cată doar prin exercitarea unei căi de atac extraordinare, dacă sunt întrunite 
condițiile şi temeiurile respective.
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II. CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC

2.1. Recursul în anulare

Cine sunt titularii dreptului de a declara recurs în anulare ?
Sunt în drept a declara recurs în anulare:
- Procurorul General şi adjuncţii lui;
- Condamnatul;
- Partea vătămată;
- În numele condamnatului şi părții vătămate – apărătorul sau reprezentan-

tul/reprezentantul lor legal.

Care hotărâri penale sunt succeptibile de a fi atacate cu recurs în anulare?
Hotărârile judecătoreşti irevocabile după epuizarea căilor ordinare de atac.

Care sunt temeiurile pentru recurs în anulare ?
Hotărârile irevocabile pot fi atacate cu recurs în anulare în scopul reparării 

erorilor de drept comise la judecarea cauzei, în cazul în care: 
- un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente a afectat hotărârea 

atacată.8 
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului informează Guvernul Republicii 

Moldova despre depunerea cererii.

Care este termenul de declarare a recursului în anulare ?
Recursul în anulare poate fi declarat în termen de 6 luni de la:
- data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti sau, 
- data comunicării cererii Guvernului Republicii Moldova de către Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului.

8 Potrivit art.6 pct. 44) CPP categoria viciu fundamental în cadrul procedurii precedente, 
care a afectat hotărârea pronunţată, este înțeleasă în sensul de încălcare esenţială a dreptu-
rilor şi libertăţilor garantate de Convenţia pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fun-
damentale ale omului, de alte tratate internaţionale, de Constituţia Republicii Moldova şi de 
alte legi naţionale.
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La care instanță se declară recursul în anulare ?
Recursul în anulare se declară la Curtea Supremă de Justiţie.

Care sunt cerințele legii față de conținutul recursului în anulare ?
Cererea de recurs în anulare trebuie să cuprindă:
- denumirea instanţei care urmează să examinează recursul în anulare;
- numele şi prenumele recurentului, calitatea lui procesuală, domiciliul sau 

reşedinţa lui;
- denumirea instanţei care a pronunţat sentinţa, data sentinţei, numele şi 

prenumele inculpatului în privinţa căruia se atacă hotărârea judecătoreas-
că, fapta constatată şi dispozitivul sentinţei, persoana care a declarat ape-
lul şi motivele invocate în apel;

- denumirea instanţei care a adoptat decizia în apel, data deciziei în apel, 
dispozitivul deciziei în apel şi argumentele admiterii sau respingerii ape-
lului, persoana care a declarat recurs şi motivele invocate în recurs;

- denumirea instanţei care a adoptat decizia în recurs, data adoptării deci-
ziei în recurs şi argumentele admiterii sau respingerii recursului;

- menţiunea privitor la hotărârea împotriva căreia se declară recurs în anu-
lare;

- conţinutul şi motivele recursului în anulare cu menţionarea cazurilor pre-
văzute în art.453 CPP şi cu argumentarea ilegalităţii hotărârii atacate;

- formularea propunerilor privind hotărârea solicitată;
- data declarării recursului şi semnătura recurentului.
La recursul în anulare trebuie să fie anexate copiile de pe hotărârile judecă-

toreşti atacate, precum şi copiile recursului pentru fiecare parte la proces. 

În care caz cererea de recurs în anulare se remite autorului pentru a înlă-
tura anumite omisiuni ?

În cazul în care cererea de recurs în anulare nu cuprinde numele şi pre-
numele recurentului, calitatea procesuală şi domiciliul acestuia, denumirea in-
stanţei care a adoptat hotărârea atacată, precum şi în cazul când nu este anexată 
copia de pe hotărârea judecătorească atacată, cererea se remite, prin scrisoare 
motivată, autorului, cu propunerea de a fi înlăturate, în termen de 60 de zile, 
deficienţele care împiedică primirea cererii şi, respectiv, îndeplinirea actelor 
procedurale preparatorii.
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Care sunt consecințele retragerii recursului în anulare ?
Persoana care a declarat recursul în anulare îl poate retrage până la începu-

tul examinării lui, în condiţiile art.407 CPP. Retragerea recursului atrage după 
sine încetarea procedurii de recurs.

Care sunt actele procedurale preparatorii ale instanței de recurs în anu-
lare?

- Actele procedurale preparatorii ale instanţei de recurs în anulare şi proce-
dura de admisibilitate a recursului în anulare se efectuează în conformita-
te cu prevederile art.431 şi 432 CPP, care se aplică în mod corespunzător.

- Admisibilitatea în principiu a recursului în anulare declarat împotriva de-
ciziei Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie o va decide un com-
plet format din 5 judecători, fără citarea părţilor, în camera de consiliu, în 
baza materialelor din dosar.

- În cazul constatării condiţiilor prevăzute la art.432 alin. 2 CPP, completul 
format din 5 judecători va decide asupra inadmisibilităţii recursului îna-
intat prin decizie motivată adoptată în unanimitate, iar în cazul consta-
tării condiţiilor prevăzute la alin.4 al articolului menţionat, completul va 
trimite prin raport recursul în anulare pentru judecare Colegiului penal al 
Curţii Supreme de Justiţie.

Care este procedura de judecare a recursului în anulare ?
- Recursul în anulare admis în principiu se judecă de către Colegiul lărgit 

sau, după caz, de Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie.
- La judecarea recursului în anulare participă Procurorul General sau pro-

curorii învestiţi de el şi apărătorul părţii care a declarat recurs în anulare 
sau în privinţa căreia acesta a fost declarat. În cazul în care partea în pri-
vinţa căreia a fost declarat recurs în anulare nu are apărător ales, Curtea 
Supremă de Justiţie solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consi-
liului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea 
unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat.

- Judecând recursul în anulare, Colegiul lărgit sau, după caz, Colegiul penal 
al Curţii Supreme de Justiţie, verifică legalitatea hotărârii atacate pe baza 
materialului din dosarul cauzei ţinând seama, după caz, de opinia părţilor 
expusă în referinţă ori în şedinţă, dacă au participat la ea, şi se pronunţă 
asupra tuturor motivelor invocate în recurs.
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Care pot fi deciziile instanţei de recurs în anulare ?
Judecând recursul, instanţa adoptă una din următoarele decizii:
- respinge recursul ca inadmisibil, cu menţinerea hotărârii atacate;
- admite recursul, casează, parţial sau total, hotărârea (ile) atacată (e) şi ia 

una din următoarele soluţii:
- menţine decizia instanței de apel (recurs), atunci când recursul a fost gre-

şit admis;
- dispune achitarea persoanei sau încetarea procesului penal în cazurile 

prevăzute de CPP;
- rejudecă cauza şi pronunţă o nouă hotărâre, dacă nu se agravează situaţia 

condamnatului, sau, după caz, dispune rejudecarea de către instanţa de 
apel, în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către in-
stanţa de recurs.

Care este procedura de rejudecare a recursului în anulare și limitele 
acestuia ?

- Procedura de rejudecare a cauzei după casarea hotărârii se desfăşoară 
conform regulilor generale pentru examinarea ei. Procedura de rejude-
care a recursului în anulare şi limitele acesteia sunt similare procedurii 
stabilite în art. 436 CPP pentru recursul împotriva hotărîrilor instanței 
de apel.9 

2.2. Revizuirea procesului penal

Care sunt cazurile de revizuire a procesului penal?
Hotărârile judecătoreşti irevocabile pot fi supuse revizuirii atât cu privire la 

latura penală, cât şi cu privire la latura civilă.
Revizuirea poate fi cerută în cazurile în care:
- s-a constatat, prin sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni 

în timpul urmăririi penale sau în legătură cu judecarea cauzei;10

9 A se vedea răspunsul la întrebarea: Care este procedura de rejudecare a cauzei şi limitele 
acesteia? din secțiunea 1.2.

10 Temeiul respectiv cuprinde mai multe situații, în special: I. Martorul a făcut cu bună 
ştiinţă declaraţii mincinoase sau expertul a prezentat cu bună ştiinţă concluzii false, sau cor-
purile delicte, procesele-verbale privind acțiunile de urmărire penală sau judecătoreşti ori 
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- s-au stabilit alte circumstanţe de care instanţa nu a avut cunoştinţă la 
emiterea hotărârii şi care, independent sau împreună cu circumstanţele 
stabilite anterior, dovedesc că cel condamnat este nevinovat ori a săvârşit 
o infracţiune mai puţin gravă sau mai gravă decât cea pentru care a fost 
condamnat sau dovedesc că cel achitat sau persoana cu privire la care s-a 
dispus încetarea procesului penal este vinovat/vinovată;

- două sau mai multe hotărâri judecătoreşti irevocabile nu se pot concilia;
- Curtea Constituţională a recunoscut drept neconstituţională prevederea 

legii aplicată în cauza respectivă.

Care sunt termenele de revizuire a procesului penal ?
Revizuirea unei hotărâri de achitare, de încetare a procesului penal, precum 

şi revizuirea unei hotărâri de condamnare pentru motivul că pedeapsa este prea 
uşoară sau pentru că celui condamnat trebuie săi fie aplicată legea privitoare la 
o infracţiune mai gravă, se pot face numai înăuntrul termenelor de prescripţie 
a incriminării, stabilite în art.60 din Codul penal, şi cel mai târziu până la un an 
de la descoperirea circumstanţelor care servesc temei de revizuire. Revizuirea 
în favoarea condamnatului a unei hotărâri de condamnare, nu este limitată de 
nici un termen. În acest caz decesul condamnatului nu împiedică revizuirea 
procesului penal, dacă este vorba de reabilitarea condamnatului.

Care este procedura de inițiere a revizuirii ?
- În cazul când s-a constatat că două sau mai multe hotărâri judecătoreşti 

irevocabile nu se pot concilia sau Curtea Constituţională a recunoscut 
drept neconstituţională prevederea legii aplicată în cauza respectivă, pro-
cedura de revizuire se deschide în baza cererii adresate instanţei de jude-
cată care a judecat cauza în primă instanţă.

- În celelalte cazuri procedura de revizuire se deschide în baza cererii adre-
sate procurorului de nivelul instanţei care a judecat cauza în fond.

alte documente sunt false, sau că a fost făcută intenţionat o traducere greşită, ceea ce a avut 
ca urmare darea unei hotărâri neîntemeiate sau contrare legii. II. Judecătorii şi procurorii au 
comis, în cursul judecării acestei cauze, abuzuri ce constituie infracţiuni. III. Persoanele care 
au efectuat urmărirea penală în cauză au săvârşit abuzuri, ce constituie infracţiuni, care au 
dus la pronunţarea unei hotărâri neîntemeiate sau contrare legii.
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Cine poate declara revizuirea potrivit legii ?
Cerere de revizuire poate fi declarată de:
- oricare parte din proces, în limitele calităţii sale procesuale. Procurorul 

poate din oficiu să iniţieze procedura revizuirii;
- soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după decesul acestuia;
- organele de conducere sau conducătorii persoanelor juridice care au cu-

noştinţă despre vreo faptă sau circumstanţele ce ar motiva revizuirea sunt 
obligate să sesizeze procurorul sau, după caz, instanţa de judecată.

Care este procedura de deschidere și examinare a cererii de revizuire că-
tre procuror ?

Dacă constată vreunul din temeiurile prevăzute de lege, procurorul, în lim-
itele competenţei sale, dă o ordonanţă de deschidere a procedurii de revizuire 
şi efectuează cercetarea circumstanţelor, sau dă o însărcinare în acest scop 
ofiţerului de urmărire penală. În cursul cercetării circumstanţelor noi desco-
perite se pot efectua, cu respectarea dispoziţiilor CPP, audieri, cercetări la faţa 
locului, expertize, ridicări de obiecte sau documente şi alte acţiuni de urmărire 
penală care vor fi necesare. Dacă lipsesc temeiurile prevăzute la art.458 CPP, 
procurorul emite o ordonanţă de refuz în deschiderea procedurii de revizuire, 
ordonanţă care este susceptibilă de a fi atacată în modul prevăzut la art.313 CPP. 
În tot timpul efectuării cercetării circumstanţelor noi descoperite, Procurorul 
General este în drept de a înainta demers de suspendare a executării hotărârii 
în limitele cererii de revizuire. După terminarea cercetării circumstanţelor noi, 
procurorul înaintează toate materialele, împreună cu concluziile sale, instanţei 
care a judecat cauza în fond, iar dacă temeiul cererii de revizuire constă în 
existenţa unor hotărâri judecătoreşti ce nu se pot concilia, materialele se 
înaintează la instanţa competentă conform dispoziţiilor art.42 CPP.

Care sunt măsurile premărgătoare ale instanței de judecată sesizată de 
procuror în vederea admiterii revizuirii ?

- După primirea materialelor trimise de procuror, preşedintele instanţei le 
repartizează, conform prevederilor art.344 CPP, pentru examinare. Jude-
cătorul care a primit materialele fixează termen pentru examinarea cererii 
de revizuire în vederea admiterii revizuirii, cu citarea părţilor interesate.

- Când persoana în favoarea sau defavoarea căreia s-a cerut revizuirea se 
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află în stare de arest, chiar într-o altă cauză, preşedintele şedinţei de jude-
cată dispune aducerea ei la judecată şi solicită coordonatorului oficiului 
teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 
Stat desemnarea unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de 
stat, dacă aceasta nu are apărător.

- La termenul fixat, instanţa, ascultând părţile prezente, examinează ches-
tiunea dacă cererea de revizuire a fost făcută în condiţiile prevăzute de 
lege şi dacă din probele administrate în cursul cercetării efectuate rezultă 
date suficiente pentru admiterea revizuirii. Instanţa poate verifica oricare 
din probele pe care se întemeiază cererea sau poate, când este necesar, să 
administreze probe noi la cererea părţilor. 

- Instanţa, în baza celor constatate, dispune, prin încheiere, admiterea cere-
rii de revizuire sau, prin sentinţă, respingerea acesteia.

- În cazul admiterii cererii de revizuire din cauza că există câteva hotărâri 
ce nu se pot concilia, cauzele în care aceste hotărâri au fost pronunţate se 
conexează pentru rejudecare.

- O dată cu admiterea cererii de revizuire, precum şi în tot cursul judecă-
rii din nou a cauzei, instanţa poate menţine suspendarea executării, ori 
poate suspenda motivat, în tot sau în parte, executarea hotărârii supuse 
revizuirii.

Care este procedura de rejudecare a cauzei după admiterea revizuirii ?
Rejudecarea cauzei după admiterea revizuirii se face conform regulilor de 

procedură privind judecarea în primă instanţă. Instanţa, dacă găseşte necesar, la 
cererea părţilor, examinează din nou probele care au fost administrate în cursul 
judecăţilor precedente sau cu ocazia admiterii cererii de revizuire.

Care pot fi hotărârile instanței după rejudecare ?
Instanţa, dacă constată că cererea de revizuire este întemeiată, anulează 

hotărârea în măsura în care a fost admisă revizuirea sau hotărârile care nu se 
pot concilia şi pronunţă o nouă hotărâre potrivit dispoziţiilor art.382-398 şi 410 
CPP, care se aplică în mod corespunzător, iar în cazul când consideră cererea de 
revizuire neîntemeiată, o respinge. Totodată instanţa dispune, dacă este cazul, 
restituirea amenzii plătite şi a bunurilor confiscate, precum şi a cheltuielilor 
judiciare pe care cel în favoarea căruia s-a admis revizuirea nu era obligat să 
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le suporte, şi calcularea, ca vechime neîntreruptă în muncă, a duratei pedepsei 
privative de libertate executate.

Care sunt căile de atac asupra hotărârilor instanței de revizuire ?
Hotărârile instanţei de revizuire, date în conformitate cu art.462 alin.4 CPP 

şi art.464 CPP, pot fi supuse apelului şi recursului potrivit prevederilor art.400 
şi 420 CPP.

2.3. Revizuirea cauzei în urma pronunţării hotărârii de către 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Care hotărâri sunt pasibile de a fi supuse revizuiirii în urma pronunţării 
hotărârii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului ?

Hotărârile irevocabile pronunţate în cauzele în care CtEDO a constatat o 
încălcare a drepturilor sau a libertăţilor fundamentale ale omului ori a dispus 
scoaterea cauzei de pe rol ca urmare a soluţionării amiabile a litigiului dintre 
stat şi reclamanţi.

Care sunt condițiile de admisibilitate ale revizuririi în urma pronunțării 
hotărârii CtEDO ?

- constatarea de către CtEDO a încălcării drepturilor sau a libertăţilor fun-
damentale ale omului. Încălcarea trebuie să fie menţionată în dispozitivul 
hotărârii CtEDO. Violarea dreptului poate fi constată cu referinţă la orice 
articol al CEDO ori a protocoalelor adiţionale la aceasta.

- caracterul continuu al producerii consecinţelor. Consecinţele violării 
drepturilor poate să continue să se producă indiferent dacă a fost stabilit 
sau nu faptul cauzării prejudiciului şi chiar dacă a fost stabilit un cuantum 
al despăgubirilor. 

- imposibilitatea remedierii consecinţelor în alt mod decât prin revizuirea 
hotărârilor pronunţate. 

Cine este în drept să solicite revizuirea cauzei în urma pronunţării hotă-
rârii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului?

- persoana, care este constatată în baza hotărârii CtEDO ca victimă a violă-
rii, cel puțin a unui drept prevăzut de CEDO;
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- rudele condamnatului, chiar după moartea acestuia, numai dacă cererea 
este formulată în favoarea condamnatului;

- procurorul.

Care este termenul de revizuire a cauzei în urma pronunţării hotărârii de 
către Curtea Europeană a Drepturilor Omului?

Cererea de revizuire se face în termen de un an de la data publicării hotărârii 
Curţii Europene a Drepturilor Omului în Monitorul Oficial al Republicii  
Moldova.

Care este procedura de examinare a cererii de revizuire în acest caz?
Cererea de revizuire se judecă de un complet format din 5 judecători de la 

Curtea Supremă de Justiţie. După sesizare, instanţa poate dispune, din oficiu, la 
propunerea procurorului sau la cererea părţii, suspendarea executării hotărârii 
atacate. Participarea procurorului la examinarea cauzei este obligatorie. La 
judecarea cererii de revizuire, părţile se citează. Părţii aflate în detenţie i se 
asigură prezenţa la judecată. Dacă părţile sunt prezente la judecarea cererii de 
revizuire, instanţa ascultă şi opiniile acestora. Instanţa examinează cererea în 
baza actelor cauzei penale şi se pronunţă prin decizie.

Care pot fi potrivit legii deciziile instanței în privința cererii de revizuire 
a cauzei în urma pronunţării hotărârii de către Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului ?

Instanţa sesizată cu cerere de revizuire:
- respinge cererea în cazul în care constată că este tardivă sau neîntemeia-

tă11;
- admite cererea care este întemeiată, şi:
- desfiinţează, în parte, hotărârea atacată sub aspectul dreptului încălcat şi 

rejudecă cauza potrivit dispoziţiilor art. 434–436 CPP, care se aplică în 
mod corespunzător;

11 Unul din motivele relevante este necorespunderea solicitărilor expuse în cerere cu 
circumstanţele constatate de către Curtea Europeană a Drepturulor Omului. Alt motiv poate 
fi şi constatarea de către Curtea Supremă de Justiţie a lipsei continuităţii efectului negativ al 
încălcărilor constatate de Curtea Europeană, cu alte cuvinte consecinţele grave ale încălcării 
nu continuă să se producă.
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- dispune, în cazul în care este necesară administrarea de probe, rejudeca-
rea în ordine de revizuire la instanţa de judecată în faţa căreia s-a produs 
încălcarea dreptului.12

2.4. Recursul în interesul legii

Care este scopul recursului în interesul legii ?
Recursul în interesul legii are ca scop interpretarea şi aplicarea unitară a legii 

penale şi de procedură penală pe întreg teritoriul ţării.

Cine pot fi subiecți cu drept de declarare a recursului în interesele legii ?
Sunt în drept a declara recurs în interesul legii:
- Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie;
- Preşedintele Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie; 
- Procurorul General; 
- Preşedintele Uniunii Avocaţilor 

Care sunt cerințele față de conținutul cererii de recurs în interesul legii ?
Cererea trebuie să cuprindă: 
- soluţiile diferite date problemei de drept şi motivarea acestora; 
- jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale; 
- jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului;
- opiniile exprimate în doctrină relevante în domeniu; 
- soluţia ce se propune a fi pronunţată în recursul în interesul legii.
Cererea de recurs în interesul legii trebuie să fie însoţită, sub sancţiunea 

respingerii ca inadmisibilă, de copii ale hotărârilor judecătoreşti irevocabile 
din care rezultă că problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost 
soluţionate în mod diferit de instanţele judecătoreşti învestite cu soluţionarea 
cauzei în ultimă instanţă.

12 A se vedea de ex: Decizia Colegiului penal lărgit CSJ nr.1rh.-7/15 din 17.10.2015 http://
jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5045 
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Care sunt condiţiile de admisibilitate ale recursului în interesul legii ?
Recursul în interesul legii este admisibil numai dacă se face dovada că prob-

lemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost soluţionate în mod 
diferit prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, care sunt anexate la cerere.

Care instanță este competentă a judeca recursul în interesul legii ?
Recursul în interesul legii se judecă de Colegiul penal al Curţii Supreme de 

Justiţie.

Care sunt acțiunile preparatorii ale instanței sesizate cu recurs în intere-
sul legii ?

- Pentru judecarea cauzei sub toate aspectele, Preşedintele Curţii Supreme 
de Justiţie poate completa completul de judecată cu trei judecători din alt 
colegiu al Curţii Supreme de Justiţie.

- La primirea cererii, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie desemnează 
în mod aleatoriu, trei judecători din Colegiul penal al Curţii Supreme de 
Justiţie pentru a întocmi un raport asupra recursului în interesul legii.

- În vederea întocmirii raportului, preşedintele completului de judecată 
poate solicita opinia scrisă a unor specialişti recunoscuţi în domeniu asu-
pra chestiunilor de drept soluţionate diferit.

- Raportul cuprinde soluţiile diferite date problemei de drept şi motivarea 
pe care acestea se fundamentează, jurisprudenţa relevantă a Curţii Consti-
tuţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului, opiniile exprimate în 
doctrină relevante în domeniu, precum şi opinia specialiştilor consultaţi. 
Totodată, judecătorii raportori întocmesc şi motivează proiectul soluţiei 
ce se propune a fi dată recursului în interesul legii.

- Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie fixează termenul de judecare a re-
cursului în interesul legii. Şedinţa Colegiului penal al Curţii Supreme de 
Justiţie se convoacă de preşedintele instanţei cu cel puţin 20 de zile înainte 
de desfăşurarea acesteia. La convocare fiecare judecător primeşte o copie 
de pe raportul cu soluţia propusă.

Care este procedura de judecare a recursului în interesul legii ?
- La şedinţă participă toţi judecătorii în funcţie care fac parte din Cole-

giul penal al Curţii Supreme de Justiţie, cu excepţia celor care din motive 
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obiective nu pot participa. Şedinţa are loc în prezenţa a cel puţin 2/3 din 
numărul judecătorilor în funcţie. Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie 
prezidează şedinţa Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie la jude-
carea recursului în interesul legii.

- Recursul în interesul legii se susţine în faţa Plenului Colegiului penal al 
Curţii Supreme de Justiţie de către Procurorul General, preşedintele Uni-
unii Avocaţilor sau de către judecătorul desemnat de preşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie.

- Recursul în interesul legii se judecă în cel mult 3 luni de la data sesizării 
instanţei, iar soluţia se adoptă cu votul majorităţii judecătorilor prezenţi. 
Abţinerea de la vot este interzisă.

Care sunt efectele deciziei instanței care a examinat recursul în interesul 
legii ?

Decizia pronunţată de instanța care a examinat recursul în interesul legii este 
obligatorie din ziua pronunţării şi nu are efect asupra cauzelor deja soluţionate 
printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, adică este supusă principiului 
neretroactivității.
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