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Considerente cu privire la sistemul gradelor de 

jurisdicţie în procesul de judecată a cauzelor penale

Sergiu Furdui, 

judecător 

la Curtea de Apel Chișinău, 

doctor în drept, conferențiar

Prin Legea nr.66 din 05.04.2012 pentru modifi ca-
rea și completarea Codului de procedură penală al 
Republicii Moldova  nr. 122-XV din 14.03.2003, pro-
mulgată la 19.07.2012 și publicată la 27.07.2012 în 
Monitorul Ofi cial nr. 155-159,  au fost operate 164 
de  intervenţii legislative importante, care  deja 
tranșează o serie de dispute privind interpretarea 
judiciară și, respectiv, aplicarea nemijlocită a nor-
melor procesual-penale noi. 

Prevederile din Legea menţionată aduc în evi-
denţă un set de noutăţi legislative, ridicând anumite 
probleme cu privire la interpretarea și aplicarea lor 
în procesul de judecată. Noile reglementări au prile-
juit exprimarea mai multor opinii, pe alocuri diferi-
te, care, punând în discuţie oportunitatea anumitor 
modifi cări și completări, invocă, în mod judicios, o 
serie de propuneri de lege lata și de lege ferenda, în 
sensul asigurării echilibrului dintre interesele motri-
ce ale jurisprudenţei, doctrinei juridice și legislaţiei. 

Pe această linie de preocupări, expunem consi-
derentele cu privire la Legea nr.66 din 05.04.2012 
pentru modifi carea și completarea Codului de pro-
cedură penală al Republicii Moldova  referitor la re-
glementările noi privind sistemul gradelor de juris-
dicţie în procesul de judecată a cauzelor penale.

Potrivit modifi cărilor operate la capitolul 2, Titlul 
1, Partea generală din Codul de procedură penală, 
care reglementează competenţa instanţei judecă-
torești, judecătoria urmează să judece în primă in-
stanţă cauzele penale privind infracţiunile prevăzu-
te de Partea specială a Codului penal, cu excepţia 
celor privind infracţiunile săvârșite de Președintele 
Republicii Moldova, adică, reieșind din statistica  ju-
diciară, majoritatea absolută a cauzelor penale tri-

mise în judecată sunt de competenţa judecătoriei. 

Respectiv, toate aceste cauze sunt pasibile judecării 

în căile ordinare de atac: apelul și recursul, iar ho-

tărârile irevocabile, în baza temeiurilor prevăzute la 

art.453 CPP, vor putea fi  atacate cu recurs în anulare.  

Apreciem că reglementările respective conţin 

rezerve nevalorifi cate, dat fi ind că mecanismul legal 

elaborat nu este pe deplin justifi cat prin argumente 

practice și teoretice cu privire la sistemul gradelor de 

jurisdicţie în procesul de judecată a cauzelor penale.

 Cu diverse ocazii, m-am pronunțat pentru pro-

movarea unei concepții avansate cu privire la sis-

temul gradelor de jurisdicţie penală, ce ar permite 

simplifi carea și unifomizarea căilor de atac în proce-

sul de judecată și, urmărind  acest scop, permiteți-

mi să-mi expun punctul de vedere asupra proble-

maticii juridice vizate. 

Din start, precizăm că la baza concepției stau 

prevederile stipulate în Planul de Acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiției pentru anii 2011-2016, adoptat prin Hotărâ-

rea Parlamentului nr.6 din 16 februarie 2012, în care, 

urmărindu-se scopul promovării unor politici sime-

trice, durabile și coerente, printre alte direcții strate-

gice, în punctul 1.2.5. s-a statuat sporirea efi cienței 

dreptului procesual prin revizuirea sistemului căilor 

de atac, repartizarea competențelor între instanțele 

judecătorești pe axa orizontală și prin simplifi carea 

și unifomizarea sistemului căilor de atac.

Călăuzitoare în această ordine de idei sunt și 

prevederile stipulate în punctul 9 din Declarația 

privind Provocările și Oportunitățile pentru Justiție 

în Climatul Economic Actual adoptată de Rețeaua 

Europeană a Consiliilor Judiciare, reunită la Adu-

narea Generală de la Vilnius (Lituania) în perioada 

8-10 iunie 2011, în care se recomandă: „Trebuie 

încurajate persoanele responsabile cu pregătirea 

proiectelor legislative, pentru a promova legi cla-

re, fără ambiguități, astfel încât să asigure o secu-

ritate juridică sporită și pentru a preveni confl ictele 

juridice evitabile, care măresc volumul de lucru al 

instanțelor de judecată”. 

Din perspectiva actelor menționate, considerăm 

că, conceptul cu privire la parcurgerea tuturor grade-

lor de jurisdicţie penală a cauzelor - judecata în apel 

și în recurs, cu excepția celor prevăzute la art.437 

CPP, promovat prin Legea nr.66 din 5aprilie 2012 - 

nu se încadrează perfect în obiectivele strategice ale 

reformei în justiție, dat fi ind că ambele căi ordinare 

de atac nu sunt necesare și obligatorii pentru toate 

cauzele penale judecate în procedura generală.

 Ca urmare, apelul și recursul ordinar, în regle-

mentarea actuală, cuprind un număr extrem de 
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mare de cauze penale, fapt ce conduce, în mod ne-
justifi cat, la inundarea instanţelor judecătorești ie-
rarhic superioare cu un potop de cauze, dintre care 
multe nu ar trebui să fi e judecate în toate căile ordi-
nare de atac.

Deși există opinia că sporirea gradelor de jurisdic-
ţie penală pledează în favoarea calităţii actului de jus-
tiţie prin acordarea unei posibilităţi mai largi privind 
exercitarea controlului judecătoresc, îmi permit să 
n-o subscriu integral, deoarece, în realitate, în multe 
cazuri, abundenţa acestor grade atrage consecinţe 
negative pentru justiţia penală, dintre care evidenţi-
em: mărirea exagerată a volumului de lucru pentru 
judecător, care și așa este foarte mare, sporirea fără 
rost a volumului de activitate a instanţei de apel și 
al celei de recurs, creșterea nejustifi cată a cheltuieli-
lor judiciare, inefi cienţa procedurilor de judecată în 
căile de atac, nesocotirea operativităţii procesuale și 
tergiversarea procesului de judecată, neacordarea 
măsurilor efi ciente pentru accelerarea soluţionării 
cauzelor penale, afectarea legalităţii actului de jus-
tiţie, scăderea semnifi cativă a încrederii persoanelor 
participante la procesul de judecată față de instanța 
de judecată,  percepția gradului avansat de critici 
fondate în adresa sistemului gradelor de jurisdicţie în 
procesul de judecată a cauzelor penale etc.

Cu titllu de exemplu, afi rmăm că nu rezistă criti-
cii calea de atac stabilită recent în cauzele cu privire 
la judecata pe baza probelor administrate în faza 
de urmărire penală, când, potrivit reglementărilor 
noi, stipulate în art.364/1CPP, sentința dată în cau-
zele respective poate fi  atacată cu apel. S-a creat o 
situație inexplicabilă, de vreme ce judecata respec-
tivă se desfășoară în cadrul unei proceduri speciale 
și, reieșind din natura juridică a acestei proceduri, în 
cazul în care inculpatul declară că recunoaște în to-
talitate faptele indicate în rechizitoriu și nu solicită 
administrarea de noi probe, este inadmisiblă jude-
carea apelului.

La fel, supunem criticii fondate și procedura de 
atac a cauzelor de judecată cu privire la infracțiunile 
ușoare, sancționate cu închisoare, infracțiunile mai 
puțin grave, care sunt pasibile apelului, pe când, în 
cauzele respective, la împăcare, în condițiile artico-
lului 109 Cod penal, se prevede calea ordinară de 
atac - recursul. 

Cu privire la instituirea regulilor de desfășura-
re a procesului penal în faza judecății în cauzele 
menționate, respectiv - la reglementarea căilor de 
atac, considerăm că nu este obligatoriu accesul la 
toate mijloacele procedurale prin care se înfăptu-
iește justiţia, adică la judecarea cauzelor respective 
nu se impune prestaţia tuturor structurilor judecă-

torești prin judecata în apel și cea în recurs ordinar. 

Accesul la justiţie nu presupune și accesul la toa-

te căile de atac, adică  soluţionarea justă a cauzei nu 

necesită parcurgerea obligatorie a apelului și recur-

sului ordinar.

 Constituţia Republicii Moldova nu cuprinde 

prevederi care să stabilească căile de atac împo-

triva hotărârilor judecătorești, statuând, în art.119, 

că acestea se exercită în condiţiile legii. După cum 

s-a menţionat mai sus, art. 2 din Protocolul nr. 7 la 

Convenţia pentru Apărarea Dreptului Omului și a 

Libertăţilor Fundamentale consacră dreptul la două 

grade de jurisdicţie în materie penală.

Pe această linie de gândire, optăm în favoarea 

dublului grad de jurisdicţie pentru anumite catego-

rii de cauze penale, în funcţie de caracterul și gradul 

prejudiciabil al infracţiunii prevăzute de articolul 16 

Cod penal și în dependenţă de calitatea instanţei 

competente să judece cauza. 

Acest sistem clasic, adoptat în multe ţări europe-

ne, consideră sufi ciente cele două nivele prin care 

trece o cauză penală, respectiv judecata în fond și 

judecata în recurs ordinar. Dublul grad de jurisdicţie 

penală, ca cel mai extins mod de articulare al proce-

durii penale în faza de judecată, prezintă, neîndo-

ielnic, avantajele unei judecăţi care nu se oprește la 

un singur nivel, dar nici nu trece prin multe paliere.

Considerăm că dublul grad de jurisdicţie, expri-

mat prin procedura  de judecată în primă instanţă 

(capitolul III, titlul II, Partea specială a Codului de pro-

cedură penală) și în procedura recursului ordinar îm-

potriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este 

prevăzută calea de atac apelul (paragraful 2, secţiu-

nea a 2-a, capitolul IV, titlul II, Partea specială a Codu-

lui de procedură penală) permite utilizarea normală 

a căilor ordinare de atac și, respectiv, a controlului ju-

decătoresc, astfel oferind satisfacţie totală principii-

lor fundamentale consfi nţite în Constituţie și în con-

venţiile internaţionale privind accesul liber la justiţie.

În cazul dat, recursul ordinar dobândește o va-

loare juridică semnifi cativă, asemănătoare cu cea 

a apelului, nefi ind limitat la temeiurile de casare 

prevăzute în articolul 427 CPP, iar instanţa de recurs 

este obligată să judece întreaga cauză, verifi când 

legalitatea și temeinicia hotărârii atacate, conform 

procedurii stabilite de articolele 447-451 CCP.

Iată de ce propunem ca, în anumite cazuri, ex-

pres prevăzute de lege (infracţiuni de un grad pre-

judiciabil mai redus sau, dimpotrivă, infracţiuni de 

cel mai înalt grad prejudiciabil, date spre soluţiona-

re instanţei ierarhic superioare judecătoriei), pentru 

anumite categorii de cauze penale, să se prevadă 

numai două grade de jurisdicţie: judecata în prima 

instanţă și judecata în recurs. Dacă apelul lipsește în 
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asemenea cazuri, excluzând tărăgănarea examinării 

cauzei cu o repetare a judecăţii în fond, recursul or-

dinar, având drept scop repararea erorilor de drept 

comise de instanţa de fond, nu poate fi  omis nicio-

dată din ciclul procesual.

În această ordine de idei, propunem ca dosarele 

cu infracţiuni ușoare și mai puţin grave examinate de 

judecătorii, precum și cauzele cu infracţiuni excepţio-

nal de grave, pentru care legea prevede detenţiunea 

pe viaţă, judecate de curţile de apel, să fi e pasibile 

recursului ordinar, conform procedurii prevăzute în 

paragraful 2, secţiunea a 2-a, capitolul IV, titlul II, Par-

tea specială a Codului de procedură penală.

 Pronunţându-ne pentru un sistem cât mai sim-

plu, mai operativ și mai efi cient, în special din punc-

tul de vedere al cheltuielilor judiciare și al terme-

nelor rezonabile de judecată, cu evitarea tuturor 

tergiversărilor create artifi cial, dăunătoare justiţiei 

unui stat de drept, propunem ca hotărârile - doar pe 

unele cauze, și anume: privind infracţiunile grave și 

deosebit de grave - după parcurgerea căii ordinare 

de atac, apelul, să fi e pasibile recursului ordinar. Ter-

menul de declarare a recursului respectiv să fi e de 

15 zile de la pronunţarea deciziei instanţei de apel 

sau, după caz, de la comunicare, cererea respectivă 

fi ind prezentată la Curtea de apel, care, după expira-

rea termenului de redactare a deciziei, în cel mult 5 

zile, va expedia dosarul la Curtea Supremă de Justi-

ţie, în vederea judecării recursului propriu-zis. 

În contextul acestor propuneri, considerăm 

oportună excluderea procedurii privind admisibi-

litatea în principiu a recursului ordinar împotriva 

hotărârii instanţei de apel, deoarece, conform prin-

cipiilor de bază ale procesului penal - accesul liber 

la justiţie, contradictorialitatea și egalitatea armelor 

în procesul penal - este necesar de a respecta și a 

asigura dreptul părţilor la judecarea cauzei pe calea 

ordinară de atac.

Conform procedurii stabilite la recursul împotri-

va hotărârii instanţei de apel, după judecarea cau-

zei penale în apel, decizia instanţei este defi nitivă 

și executorie, dar poate fi  supusă recursului ordinar 

în termen de 1(una) lună (articolele 417, alin.(1), 

pct.10 și 422 CPP), adică, după returnarea dosarului 

de la curtea de apel la judecătorie, respectiv, după 

punerea în executare a hotărârii defi nitive, în cazul 

în care este declarat recursul ordinar, dosarul este 

interpelat la Curtea Supremă de Justiţie, astfel fi ind 

reluată cauza în ultima cale ordinară de atac.

 Conform art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP, în 

cazul în care se agravează situația condamnatului, 
instanţa de recurs dispune rejudecarea de către in-
stanţa de apel. În redacţia actuală a normei respec-

tive, instanţa, la rejudecarea cauzei și pronunţarea 
unei noi hotărâri, nu este în drept să agraveze situa-
ţia condamnatului, încât este limitată în dreptul de 
a corecta erorile de drept comise de instanţa de 
apel cu privire la: liberarea de răspundere penală, 
pedeapsa penală, individualizarea pedepselor, libe-
rarea de pedeapsa penală, măsurile de siguranţă, 
cauzele care înlătură răspunderea penală, soluţio-
narea acţiunii civile etc.

În practica judiciară, prin interpretarea și aplica-
rea acestei norme, se creează diverse situaţii incerte 
și confuze, cu o structură foarte încărcată, încurcată 
și îngreuiată, ce conduc la tergiversarea judecăţii, 
astfel, prin dispunerea rejudecării apelului, fi ind su-
pusă criticilor fondate procedura propriu-zisă. 

Procedura judecării recursului ordinar, prevăzută 
în paragraful 1, secţiunea a 2-a, capitolul IV, titlul II, 
Partea specială a Codului de procedură penală, în 
cazul menționat este destul de anevoioasă, compli-
cată și costisitoare, iar cel mai important - este vădit 
necorespunzătoare unei justiţii echitabile și efi cien-
te, din cauza defi cienţelor ce le conţine, eclipsează 
principiile de bază ale procesului penal.

 Astfel, există frecvente cazuri când cauzele pe-
nale derulează pe rolul instanţei de apel și al celei de 
recurs ordinar, prin metoda ping-pong, ani întregi 
și, în consecinţă, se fi nalizează cu soluții întârziate. 
Iar cazurile când recursul ordinar este admis, casată 
integral decizia atacată cu dispunerea rejudecării 
la instanţa de apel, afectează buna desfășurare a 
procesului de judecată, de vreme ce normal ar fi  ca 
soluția dată de instanța de recurs să fi nalizeze pro-
cesul judiciar.

Conform pct. 37 din Planul de activitate al Curţii 
Supreme de Justiţie pentru anul 2012, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 2 
din 30.01.2012, Colegiul penal al Curţii Supreme de 
Justiţie a efectuat analiza statisticii judiciare privind 
judecarea cauzelor în ordine de apel, parvenite în 
instanţa de recurs ordinar și, în rezultatul acestei 
activități, printre altele, s-a constatat că din numă-
rul total de 1064 recursuri ordinare judecate, în 294 
de cauze a fost casată decizia instanței de apel și 
dispusă rejudecarea de către această instanță. Se 
evidențiază că, în urma judecării a 621 recursuri 
ordinare parvenite de la Curtea de Apel Chișinău, 
în 167 de cauze s-a pronunțat soluția prevăzută la 
articolul 435 alin.(1), pct.2) lit.c) CPP, adică dosarul 

a fost remis la instanța de apel pentru rejudecarea 

apelului după casarea hotărârii în recurs.

Este cazul de efectuat un studiu sau, cel puțin, la 

moment, de imaginat câte cheltuieli suportă persoa-
nele participante la procesul penal, precum și statul, 
nemaivorbind de cele legate nemijlocit de judecată, 
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de resursele umane, în cazul în care persoanele con-
damnate la închisoare, după instanţa de apel, sunt 
repartizate în penitenciare, în vederea executării 
sentinţei, iar apoi, în baza încheierii deciziei instanţei 
de recurs, sunt escortate la P-13 din mun. Chișinău, 
care, de altfel, este destinat pentru persoanele supu-
se arestului preventiv. În continuare, fi ind judecate 
recursurile ordinare, atunci când decizia instanţei de 
apel este pusă în executare, este casată și dispusă re-
judecarea cauzei în aceeași instanţă judecătorească, 
adică, din nou se judecă cauza în fond.

 În asemenea cazuri, deși a fost îndeplinită pro-
cedura de punere în executare a pedepsei penale, 
iar persoana  are statut de condamnat, prin casarea 
hotărârii defi nitive, se reia și, deci, continuă judeca-
ta în instanţa de apel, fără a fi  anulate actele proce-
durale referitoare la executarea sentinței, devenite 
nevalabile, ceea ce trezește confuzii și nedumerire. 

Semnifi cativă în acest sens este situația creată 
la Curtea de Apel Chișinău, care atestă că, la data 
de 20 noiembrie 2012, pe rolul acestei instanțe 
judecătorești se afl au 18 cauze supuse procedurii de 
rejudecare după casarea hotărârii în recurs, în ordi-
nea prevăzută de articolul 436 CPP, remise de două 
sau mai multe ori (în practica judiciară există cazuri 
când pe cauza penală de 5 ori se pronunță soluția 
prevăzută de articolul 435 alin.(1) pct.2) lit.c) CPP  
sau când în instanța de apel ori de recurs, la formarea 
completului de judecată, este imposibilă desemna-
rea judecătorilor din Colegiul penal din motivul că, 
anterior, au mai participat în calitate de judecător la 
judecarea aceleiași cauze pe cale ordinară de atac). 

În atare situaţii penibile, alături de un set impu-
nător de aspecte controversate, deosebit de impor-
tant pare a fi  preocuparea de a clarifi ca ce statut 
juridic are persoana trasă la răspundere penală: de 
inculpat sau de condamnat? Jurisprudenţa CEDO 
(pct.37 din Hotărârea CEDO din 20.07.2004 în cauza 
Nichitin vs Federaţia Rusă), precum și doctrina, sus-
ţin constant că persoana poate fi  considerată con-
damnată doar după ce cauza penală în privinţa ei 
parcurge, după caz, căile ordinare de atac.

 Din conţinutul art.65 CPP, rezultă că, condamna-
tul este persoana în privinţa căreia sentinţa a deve-
nit defi nitivă, adică această prevedere, coroborată 
cu art.417 alin.(1) pct.10) CPP, este în contradicţie 
cu noţiunea de inculpat și condamnat, prin prisma 
legislaţiei și jurisprudenţei internaţionale, fapt ce 
constituie o problemă evidentă, care urmează a fi  

soluţionată în modul corespunzător. 

Pe cale de consecință a rezolvării problemei 

semnalizate, ce are tangență directă cu sistemul 

gradelor de jurisdicţie penală, reiterăm propunerea 

de a fi  revizuită redacția articolului 435, alin. (1) pct. 

2) lit. c) CPP, normă care, după caz, emană soluţia la 

judecarea recursului împotriva deciziei instanţei de 

apel. Propunem de a interveni în conţinutul normei 

menţionate în sensul că instanţa de recurs rejude-

că cauza și pronunţă o nouă hotărâre, dacă nu este 

agravată situaţia condamnatului prin califi carea in-

fracţiunii imputate persoanei condamnate. Se are 

în vedere că în celelalte cazuri, când se înrăutăţește 

situaţia persoanei condamnate, instanţa de recurs 

este în drept sa rejudece cauza și să pronunţe o ho-

tărâre nouă, deoarece, în principiu, situaţia rămâne, 

de fapt, aceeași, fi ind reparate erorile de drept co-

mise de prima instanţă și instanţa de apel în baza 

temeiurilor prevăzute de art.427,alin.1) CPP.

De altfel,  aplicarea unei pedepse mai aspre în ca-

zul în care s-au aplicat pedepse în alte limite decât 

cele prevăzute de lege sau condamnarea în cazul 

când persoana a fost liberată greșit de răspunderea 

penală, cu tragerea la răspundere administrativă, 

pentru a repara erorile de drept comise de instanţe-

le de fond (judecătoria și curtea de apel), nu trebuie 

să constituie un impediment pentru instanţa de re-

curs de a soluţiona defi nitiv cauza prin luarea unei 

decizii legale, întemeiate și motivate. La fel, soluţio-

narea acţiunii civile la judecarea recursului ordinar, 

prin care instanţa de recurs obligă condamnatul la 

achitarea despăgubirilor cuvenite părţii civile, nu 

poate constitui temei pentru a trimite cauza la reju-

decare în instanţa de apel. 

În contextul problematicii juridice abordate, ne 

pronunţăm pentru menţinerea prevederilor ce re-

glementează calea extraordinară de atac - recursul 

în anulare, din perspectiva de a apropia această cale 

de atac în procesul de judecată de cerinţele unei 

justiţii de bună calitate, în scopul reparării erorilor 

de drept comise la judecarea dosarului, în cazul în 

care un viciu fundamental în cadrul procedurii pre-

cedente a afectat hotărârea irevocabilă atacată. 

Așadar, urmează de intervenit în cadrul legislativ 

existent, în vederea ajustării la standardele euro-

pene ale normelor procesual-penale ce reglemen-

tează competenţa instanţei judecătorești, termenul 

în căile de atac, actele procedurale preparatorii ale 

instanţei de recurs, admisibilitatea în principiu a re-

cursului, procedura propriu-zisă judecării recursu-

lui, soluţiile date de instanţa de recurs etc. 

Chiar dacă concepţia expusă nu este, poate, cea 

mai inspirată și, fi ind limitat în timp, nici pe deplin 

argumentată, ea este de natură să semnalizeze 

atenţia factorilor decizionali asupra necesităţii și 

oportunităţii elaborării unor noi soluţii legislative, 

diferite de cele în vigoare, care să rezolve cu ade-

vărat problemele cronice ale justiţiei penale autoh-
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tone și care să conducă la o reglementare efi cientă 

judecarea cauzei penale.

Ne exprimăm convingerea că, în absenţa unor 

noi norme de drept procesual-penal, calitativ bune, 

care ar reglementa în condiţii de modernitate sis-

temul gradelor de jurisdicţie penală, suntem în 

continuare expuși la o practică discordantă și, chiar, 

dăunătoare scopului procesului penal enunţat în 

articolul 1 CPP, urmare a căreia, atât judecătorii, cât 

și celelalte persoane participante la procesul de ju-

decată vor continua să se confrunte cu probleme 

complicate, greu rezolvabile, iar ca efect general fi -

ind imaginea defi citară a justiţiei, ca serviciu public.

Puterea Justiției rezidă nu în noțiunea că este una 

dintre ramurile puterii de stat, ci în valoarea actelor 

legislative pe care se bazează actul de justiție, expri-

mată prin capacitatea de penetrare și conștientizare 

în procesul de aplicare la judecarea cauzei.

În concluzie, cu privire la problemele elucidate 

ce vizează sistemul gradelor de jurisdicţie în proce-

sul de judecată a cauzelor penale, făcând o sinteză 

a considerentelor expuse, formulăm următoarele 

propuneri:

a. Cauzele penale cu privire la infracţiunile excepţio-

nal de grave, prevăzute de Codul penal, se judecă 

în prima instanţă de curţile de apel;

b. Cauzele penale cu privire la infracţiunile ușoare, 

mai puţin grave, grave și deosebit de grave, pre-

văzute de Codul penal, se judecă în primele in-

stanţe; 

c. Sentinţele pronunţate în prima instanţă de cur-

ţile de apel se atacă cu recurs ordinar la Colegiul 

penal al Curţii Supreme de Justiţie (paragraful 2, 

secţiunea a 2-a, capitolul IV, titlul II, Partea spe-

cială a Codului de procedură penală).Hotărârea 

respectivă, poate fi  atacată, în termen de până la 

1 an, cu recurs în anulare la Plenul Colegiului pe-

nal al Curţii Supreme de Justiţie. Completul din 3 

judecători va decide asupra admisibilităţii în prin-

cipiu a recursului în anulare;

d. Sentinţele pronunţate în prima instanţă în cau-

zele cu privire la infracţiunile ușoare și mai puţin 

grave, precum și în cauzele judecate conform pro-

cedurii speciale, se atacă cu recurs ordinar la cur-

tea de apel (paragraful 2, secţiunea a 2-a, capitolul 

IV, titlul II, Partea specială a Codului de procedură 

penală). Hotărârea respectivă, în termen de până 

la 6 luni, poate fi  atacată cu recurs în anulare la 

Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. 

Completul din 3 judecători va decide asupra ad-

misibilităţii în principiu a recursului în anulare;

e. Hotărârile pronunţate în prima instanţă în cau-

zele cu privire la infracţiunile grave și deosebit 

de grave se atacă cu apel, în termen de 15 zile, la 

curtea de apel. Decizia instanţei de apel nu este 

defi nitivă  și poate fi  atacată, în termen de 15 zile, 

cu recurs ordinar la Colegiul penal al Curţii Supre-

me de Justiţie, care va judeca în completul for-

mat din 3 judecători . Recursul ordinar se depune 

la instanța de apel emitentă, care, după expirarea 

termenului de pronunțare a deciziei motivate, în 

cel mult 5 zile, va trimite dosarul la Curtea Supre-

mă de Justiţie;

f. Decizia cu privire la recursul ordinar declarat îm-

potriva hotărârii instanţei de apel poate fi  atacată 

în termen de până la 6 luni, cu recurs în anulare la 

Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. 

Completul din 3 judecători va decide asupra ad-

misibilităţii în principiu a recursului în anulare;

g. Art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) CPP va avea următo-

rul cuprins:

 c) ,, rejudecă cauza și pronunţă o nouă hotărâ-

re, dacă nu se agravează situaţia condamnatului 

prin califi carea infracţiunii, alta decât cea dată de 

prima instanţă și/sau de instanţa de apel, după 

caz, dispune rejudecarea, în cazul în care eroarea 

judiciară nu poate fi  corectată de către instanţa 

de recurs.

 Rejudecarea de către instanța a cărei hotărâre a 

fost casată se dispune în cazurile prevăzute de arti-

colul 427 alin. (1) pct. pct.1)-4), 6) și 7) CPP, precum 

și în cazul în care este necesară verifi carea chestiunii 

privind califi carea infracțiunii, ce agravează situația 

condamnatului ”.

În încheiere - fără a pretinde la adevărul în ulti-

ma instanţă și fără a avea pretenţie de a fi  refl ectată 

integral dimensiunea reală a problematicii juridi-

ce abordate, acest lucru fi ind imposibil din motive 

obiective -, reiterăm concluzia potrivit căreia acti-

vitatea de perfecţionare și îmbunătăţire a legislaţi-

ei procesual-penale trebuie să continue, în sensul 

desfășurării unor activități competente și respon-

sabile. Capacităţile și valorile gândirii practico-știin-

ţifi ce, bazate pe îmbinarea armonioasă a cercetării 

aplicative cu cea fundamentală a dreptului, prin 

prisma activităţii judecătorești, urmează a fi  integra-

te într-un sistem simetric judiciar-doctrinar, pentru 

a furniza material preţios legiuitorului. 

Fiind călăuzit de postulatul că judecătorul este 

cel ce dă viață Dreptului și susținând eforturile de re-

formă în domeniul respectiv, adresez considerentele 

menționate Consiliului Superior al Magistraturii, or-

ganul de autoadministrare judecătorească, desem-

nat ca instituție responsabilă în procesul de realizare 

a Strategiei de reformare a sectorului justiţiei . 


