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erori judiciare ce nu pot fi  corectate de instanţa de re-
curs şi, drept consecinţă, după casarea deciziei atacate, 
cauza se remite la rejudecare în apel;
2. Numărul cazurilor de admitere a recursului ordinar, 
casarea integrală a deciziei instanţei de apel şi dispune-
rea rejudecării cauzei la aceiaşi instanţă judecătorească 
este mare şi se afl ă în ascensiune;
3. La rejudecarea cauzei după casarea hotărîrii în re-
curs, există şi cazuri în care nu sînt îndeplinite indica-
ţiile instanţei de recurs, astfel fi ind încălcată procedura 
de rejudecare şi limitele acesteia;
4. În practica judiciară nu există un punct de vedere 
unitar cu privire la aplicarea prevederilor art.413 şi 414 
CPP; astfel, uneori, aceste norme de drept sînt interpre-
tate eronat şi aplicate neuniform, respectiv, se pronunţă 
soluţii diferite pe cazuri similare;
5. Situaţia creată semnalează probleme juridice im-
portante apărute în procedura judecării apelului, care 
trebuie soluţionate în urma ajustării jurisprudenţei na-
ţionale la practicile Curţii Europene pentru Drepturile 
Omului.
Fără a intra în detaliile unei dezbateri în fond cu privi-
re la concluziile enunţate, conştientizînd complexitatea 
problemelor de drept pe care soluţionarea lor le pre-
supune adeseori, urmărind scopul de a fi  declanşat un 
proces de elaborare şi oferire a recomandărilor optime 
privind aplicarea prevederilor ce reglementează judeca-
rea apelului, în rîndurile ce urmează propunem consi-
derentele pe marginea problematicii juridice abordate, 
care se încorporează în 60 de puncte.
Aceste considerente expuse în teze practico-ştiinţifi ce 
reprezintă rezultatul preocupărilor în domeniul drep-
tului procesual penal, care are o tangenţă directă şi cît 
se poate de strînsă cu atribuţiile de serviciu. Anume 
activitatea de magistrat, mai precis – problemele de 
drept cu care se confruntă instanţa la judecarea cauzei, 
a constituit imboldul principal pentru a elabora şi for-
mula concluziile şi a înainta considerentele cu privire la 
judecarea apelului în cauza penală.
În acest context, ne exprimăm convingerea că justiţia 
va funcţiona corespunzător la nivelul tuturor instan-
ţelor judecătoreşti, în cazul în care, pe lîngă faptul că 
sînt necesare legi calitative, ele vor fi  just interpretate 
şi corect aplicate de către judecători conform propriei 
convingeri, formate în urma judecării cauzei, sub toate 
aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.
În acest sens, Curtea Supremă de Justiţie depune efor-
turi substanţiale în vederea asigurării unei activităţi ju-
diciare de bună calitate sub aspectul unifi cării practicii 
judecătoreşti privind interpretarea şi aplicarea legislaţiei 
în vigoare. În şirul acestor acţiuni se înscrie şi adoptarea 
recentă a Hotărîrii Plenului CSJ nr.4 din 30 martie 2009, 
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În Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie privind 
activitatea CSJ de înfăptuire a justiţiei în anul 2008, nr.1 
din 2 februarie 20091, cu referire la analiza activităţii 
curţilor de apel la înfăptuirea justiţiei, se menţionează: 
„Raportînd cifra recursurilor admise – 1653 persoane 
(în anul 2007 – 452 persoane) la numărul recursurilor 
în privinţa persoanelor cauzele cărora au fost restitui-
te spre rejudecare în ordine de apel – 277 persoane (în 
anul 2007 – 277 persoane), se constată că nu în toate 
cazurile instanţele de apel judecă apelurile în strictă 
conformitate cu prevederile Codului de procedură pe-
nală, ceea ce duce la încălcarea drepturilor părţilor şi la 
creşterea volumului de lucru în aceste instanţe”.
Sub aspectul calităţii activităţii efectuate, fi ind analizată 
situaţia în perioada de referinţă în fi ecare curte de apel 
în parte, s-a întocmit un raport de cercetare statistică 
privind judecarea apelului.
În urma examinării datelor statistice cu privire la jude-
carea apelului în cauza penală, precum şi în rezultatul 
examenului jurisprudenţei privind judecarea recursu-
lui ordinar împotriva hotărîrilor instanţelor de apel, 
formulăm anumite concluzii, printre care evidenţiem:
1. La judecarea apelului, instanţele nu acordă deplină 
efi cienţă prevederilor art.413 şi 414 din Codul de pro-
cedură penală al Republicii Moldova2; astfel, se comit 
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cu privire la modifi carea şi completarea Hotărîrii Plenu-
lui CSJ nr.22 din 12.12.2005 „Cu privire la practica jude-
cării cauzelor penale în ordine de apel’’3, care, în opinia 
noastră, urmează a fi  dezvoltată în scopul elaborării şi 
adoptării unei noi hotărîri a Plenului CSJ cu privire la 
aplicarea prevederilor articolelor 413 şi 414 CPP. 

***
Pe această linie de idei, elaborînd considerentele pro-
priu-zise, nu ne-am propus să facem o tratare exha-
ustivă a problematicii juridice abordate, deoarece este 
imposibil din motive obiective, ci numai o cercetare 
practico-ştiinţifi că succintă şi principială a prevederi-
lor ce reglementează judecarea apelului în cauza pena-
lă, astfel încît să fi e relevate şi, respectiv, dezvoltate ele-
mentele esenţiale ce caracterizează activităţile instanţei 
de apel în cadrul procedurii stipulate în articolele 413 
şi 414 CPP. Astfel:
1. Apelul în cauza penală reprezintă cel de-al doilea grad 
de jurisdicţie penală al fondului cauzei, care, fi ind o cale 
de atac, de reformare a hotărîrii primei instanţe, pre-
supune o continuare a judecăţii în vederea adoptării şi 
pronunţării unei decizii legale, întemeiate şi motivate.
Prin apel, se exercită, în cadrul unei noi judecăţi şi fără 
desfi inţarea prealabilă a sentinţei atacate, un control in-
tegral judiciar, adică în fapt şi în drept, asupra lucrului 
judecat de prima instanţă.
2. Judecînd apelul, instanţa soluţionează problemele de 
fapt asupra cărora s-a pronunţat ori trebuia să se pro-
nunţe prima instanţă:
a) dacă fapta reţinută prin rechizitoriu şi/sau prin sen-

tinţă a fost săvîrşită ori nu;
b) dacă această faptă, după caz, a fost săvîrşită de incul-

pat şi în ce împrejurări s-a săvîrşit;
c) în cazul participaţiei, care este rolul şi contribuţia in-

culpatului la săvîrşirea infracţiunii;
d) dacă motivele invocate în apel au temeiuri de fapt;
e) dacă datele, împrejurările sau situaţiile invocate 

drept circumstanţe atenuante sau agravante ori drept 
cauze de înlăturare a caracterului penal al faptei sau 
a răspunderii penale au o existenţă obiectivă.

3. Judecînd apelul, instanţa soluţionează problemele 
de drept, asupra cărora s-a pronunţat ori trebuia să se 
pronunţe prima instanţă. Aceste probleme sînt de drept 
material sau procesual.

Problemele de drept material sînt:
a) dacă fapta, a cărei existenţă s-a dovedit, întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii;
b) dacă împrejurările de fapt dovedite şi stabilite cores-

pund sau nu elementelor constitutive ale infracţiunii 
reţinute;

c) dacă corect este califi cată infracţiunea reţinută în 
sarcina inculpatului;

d) dacă infracţiunea este unică, continuă sau prelungită;

e) dacă infracţiunea este săvîrşită cu intenţie, din impru-
denţă, cu două forme de vinovăţie sau fără vinovăţie;

f) dacă infracţiunea este consumată sau neconsumată 
şi care sînt etapele activităţii infracţionale;

g) dacă motivele invocate în apel constituie vreo cauză 
de înlăturare a caracterului penal al faptei sau al răs-
punderii penale;

h) dacă există situaţia de recidivă sau concursul de in-
fracţiuni;

i) dacă pedeapsa s-a aplicat în limitele prevăzute de 
lege;

j) dacă a fost soluţionată acţiunea civilă şi care este mo-
dul ei de apreciere;

k) dacă corect s-au aplicat măsurile de siguranţă;
l) dacă a intervenit o situaţie favorabilă inculpatului 

prin prisma efectului retroactiv al legii penale;

Problemele de drept procesual sînt:
a) dacă au fost respectate toate actele procesuale efec-

tuate în cursul procesului penal pînă la pronunţarea 
sentinţei apelate;

b) dacă există încălcări care atrag nulitatea actelor pro-
cesuale;

c) dacă s-a efectuat expertiza judiciară, în cazul în care, 
potrivit legii, aceasta este obligatorie;

d) dacă s-a efectuat ancheta socială în cauzele cu incul-
paţii minori;

e) dacă sînt respectate termenele procedurale şi actele 
procedurale comune;

f) dacă au fost soluţionate chestiunile la adoptarea sen-
tinţei prevăzute de lege;

g) dacă corect este aplicată măsura de reprimare;
h) dacă corect a fost calculat termenul de executare a 

pedepsei stabilite prin sentinţă.
4. Judecarea apelului în cauza penală se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile art.413 şi 414 CPP. 
Procedura judecării apelului urmează procedura jude-
cării cauzei în prima instanţă, fi ind guvernată de condi-
ţiile generale ale judecării cauzei (Capitolul I, Titlul II, 
Partea Specială a Codului de procedură penală).
5. Judecarea apelului se desfăşoară în şedinţa de judeca-
tă, care, conform prevederilor art.412 CPP, este prece-
dată de îndeplinirea unor măsuri prealabile ce incumbă 
instanţei de apel:
a) primirea şi înregistrarea dosarului penal, care se 

efectuează în strictă conformitate cu Instrucţiunea 
cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în ju-
decătorii şi curţile de apel, aprobată prin Hotărîrea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.40 din 22 de-
cembrie 2003 şi prin Hotărîrea Consiliului Superior 
al Magistraturii nr.9/1 din 15 ianuarie 20044;

b) stabilirea completului de judecată în apel, care se 
efectuează în strictă conformitate cu prevederile 
art.30, 31, 33 CPP;

c) repartizarea cauzei pentru judecarea apelului, care 
se efectuează în strictă conformitate cu prevederile 
art.344 CPP;
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d) fi xarea termenului de judecată a apelului, iar dacă 
este necesar, fi xarea termenului pentru şedinţa preli-
minară, care se efectuează în strictă conformitate cu 
prevederile art.345 CPP; 

e) îndeplinirea procedurii de citare a părţilor, care se 
efectuează în strictă conformitate cu prevederile din 
Capitolul II, Titlul VIII, Partea Generală a Codului 
de procedură penală; 

f) luarea măsurilor pentru asigurarea apărării, inclusiv, 
după caz, acordarea asistenţei juridice garantate de 
stat, care se efectuează în strictă conformitate cu pre-
vederile art.67 CPP;

g) întocmirea şi afi şarea listei cauzelor ce urmează a fi  ju-
decate în cadrul şedinţei de judecată în apel, precum şi 
îndeplinirea altor măsuri organizatorice în scopul ca 
judecarea apelului să nu sufere amînare, ci să se desfă-
şoare la timpul şi în locul fi xat în condiţii legale. 

Preşedintele completului desemnat are obligaţia de a 
verifi ca dacă au fost îndeplinite toate măsurile prealabi-
le necesare, iar membrii completului de judecată au în-
datorirea de a lua cunoştinţă de conţinutul dosarului.
6. Conform art.412 alin.(3) CPP, judecarea apelului are 
loc cu citarea părţilor şi înmînarea copiilor de pe apel. 
Prin această prevedere, părţilor li se asigură dreptul de 
a cunoaşte termenul fi xat pentru judecarea apelului, de 
a se prezenta în instanţa de apel şi de a-şi susţine inte-
resele procesuale.
În acest scop, în şedinţa instanţei de apel trebuie să 
fi e citate toate persoanele faţă de care soluţia pasibilă 
adoptării ar crea alte efecte juridice decît cele ale sen-
tinţei apelate, şi nu doar părţile care au declarat apel 
sau la care apelul se referă expres. De exemplu, dacă, 
în urma recalifi cării faptei în apel, suma atribuită prin 
sentinţă părţii civile ar trebui modifi cată sau confi scată 
conform legii, la judecarea apelului se impune citarea 
părţii civile.
Instanţa de apel va judeca apelul în absenţa părţilor nu-
mai în cazul în care este îndeplinită legal procedura de 
citare. Dacă va găsi necesar, instanţa va recunoaşte pre-
zenţa părţilor obligatorie şi va dispune măsurile cores-
punzătoare pentru asigurarea prezenţei lor, pronunţînd 
în acest sens o încheiere motivată în care să se expună 
şi opinia participanţilor la proces.
7. Participarea inculpatului la judecarea apelului şi efec-
tele neprezentării lui sînt reglementate de art.321 CPP. 
Conform art.412 alin.(4) CPP, judecarea apelului are 
loc în prezenţa inculpatului, cînd acesta se afl ă în stare 
de arest, cu excepţia prevăzută în art.321 alin.(2) pct.2) 
CPP. 
Şedinţa de judecată în apel nu poate avea loc decît în 
prezenţa inculpatului afl at în arestare preventivă. Adu-
cerea inculpatului arestat este obligatorie şi în cazul în 
care acesta se afl ă în stare de deţinere în altă cauză pe-
nală sau contravenţională.

Dacă inculpatul este arestat, cu excepţia cazului cînd 
acesta refuză să fi e adus în instanţă şi refuzul lui este 
confi rmat de avocatul său în şedinţa de judecată în apel, 
instanţa dispune aducerea lui la judecarea apelului.
Judecarea apelului are loc cu participarea inculpatului, 
cu excepţia cazurilor prevăzute de art.321 CPP. 
Neprezentarea inculpatului care nu se afl ă în arest, dar 
care este legal citat, nu împiedică judecarea apelului.
8. La judecarea apelului, participarea procurorului, pre-
cum şi a apărătorului, dacă interesele justiţiei o cer, este 
obligatorie. Apelul poate fi  judecat în lipsa nemotivată 
a avocatului în măsura în care nu se încalcă dreptul la 
apărare (art.412 alin.(7) CPP). În cazul dat, instanţa va 
proceda în conformitate cu prevederile art.69-72 CPP.
În cazul în care procurorul, fără a invoca motivul, nu 
s-a prezentat în şedinţa de judecată, judecarea apelului 
se amînă pentru o altă dată, fi ind repetată procedura de 
citare şi, respectiv, fi ind formulată o notă informativă 
procurorului ierarhic superior.
În cazul în care din actele dosarului rezultă că incul-
patul are apărător ales sau desemnat din ofi ciu, instan-
ţa aşteaptă prezentarea acestuia în şedinţă sau amînă 
judecarea apelului, iar dacă inculpatul nu dispune de 
posibilităţi pentru asigurarea asistenţei juridice, ia mă-
surile necesare pentru realizarea dreptului acestuia la 
apărare, fi ind formulată o adresă către Ofi ciul de asis-
tenţă juridică garantată de stat.
9. La judecarea apelului, participarea interpretului, tra-
ducătorului este obligatorie în cazul în care se constată 
că o parte a procesului penal nu cunoaşte limba nece-
sară pentru interpretarea semnelor celor muţi ori surzi 
sau traducere, precum şi terminologia juridică utilizată 
în cadrul şedinţei de judecată în apel (art.85 CPP).
În cadrul şedinţei de judecată în apel se utilizează limba 
de stat. De asemenea, poate fi  utilizată şi altă limbă ac-
ceptată de majoritatea persoanelor care participă la ju-
decarea apelului, dar, în acest caz, hotărîrile procesuale 
se întocmesc în mod obligatoriu şi în limba de stat.
Actele procedurale ale instanţei de apel se înmînează 
inculpatului, fi ind traduse în limba lui maternă sau în 
limba pe care o cunoaşte, în modul stabilit de Codul de 
procedură penală.
Dosarul penal, după judecarea apelului, se returnează 
după ce instanţa a îndeplinit prevederile art.16 CPP.
Respectarea prevederilor ce reglementează limba în 
care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la inter-
pret asigură funcţionarea principiilor generale: dreptul 
la apărare (art.17 CPP), accesul liber la justiţie (art.19 
CPP) şi judecarea cauzei penale în termen rezonabil 
(art.20 CPP).
10. După modelul judecăţii în prima instanţă, judeca-
rea apelului se efectuează în şedinţa de judecată.
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Şedinţa de judecată în apel se desfăşoară după principii 
şi reguli comune judecăţii în prima instanţă.
Ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată (art.333 
CPP) asigură buna funcţionare a instanţei de apel şi se-
curitatea participanţilor la proces.
Solemnitatea şedinţei de judecată în apel se asigură 
prin comportamentul judecătorilor şi prin obligativi-
tatea acestora de a avea ţinuta vestimentară prevăzută 
de lege.
Ordinea şedinţei de judecată în apel se asigură prin res-
pectarea riguroasă a tuturor activităţilor procesuale ce 
ţin de judecarea apelului.
11. Din conţinutul art.317 CPP rezultă că activităţi-
le procesuale în cadrul şedinţei de judecată în apel se 
desfăşoară sub conducerea preşedintelui şedinţei de 
judecată şi orice legătură între instanţa de apel şi re-
stul participanţilor la şedinţă se realizează numai prin 
intermediul preşedintelui şi doar în timpul şedinţei de 
judecată în apel.
Participanţii la proces pot formula obiecţii împotriva 
acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată în apel. 
Obiecţiile formulate se anexează la dosar sau, după caz, 
se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de jude-
cată în apel.
12. În cazul în care se constată încălcarea ordinii şedin-
ţei de judecată în apel şi/sau nesupunerea dispoziţiilor 
instanţei, preşedintele şedinţei atrage atenţia asupra 
obligativităţii şi necesităţii respectării ordinii în şedinţa 
de judecată, iar în caz de repetare a încălcării ori nesu-
punerii dispoziţiilor instanţei sau săvîrşirii unei abate-
rii grave de la ordine, prin încheiere motivată, instanţa, 
audiind opinia părţilor, poate să dispună îndepărtarea 
persoanei nedisciplinate din sala şedinţei de judecată.
În cazul manifestării lipsei de respect faţă de judecată 
ori în caz de săvîrşire a unor fapte care denotă descon-
siderarea vădită faţă de judecată, instanţa de apel, prin 
încheiere motivată, va aplica amenda judiciară conform 
art.201 CPP.
Dacă procurorul sau avocatul încalcă ordinea şedinţei 
de judecată în apel şi nu se supun dispoziţiei instanţei, 
prin încheiere motivată, se dispune aplicarea amenzii 
judiciare, iar despre situaţia dată este informat Procu-
rorul General sau, după caz, Consiliul Baroului de avo-
caţi şi Ministerul Justiţiei.
Inculpatul nu poate fi  supus amenzii judiciare, dar aces-
ta, prin încheiere motivată, poate fi  îndepărtat din sala 
şedinţei de judecată în apel în cazul în care încalcă cu 
rea-credinţă ordinea şedinţei şi/sau manifestă o vădi-
tă lipsă de respect faţă de instanţa de apel. Hotărîrea 
instanţei de apel în acest caz se pronunţă în prezenţa 
inculpatului.
13. Reieşind din prevederile art.413 CPP, şedinţa de ju-
decată în apel este structurată în:

a) măsurile premergătoare judecăţii;
b) dezbaterile judecăţii;
c) deliberarea şi pronunţarea hotărîrii.
Măsurile premergătoare judecăţii sînt reglementate de 
art.413 alin.(1) CPP şi reprezintă activităţi procesuale 
necesare pentru pregătirea dezbaterilor judecăţii în apel.
Dezbaterile judecăţii în apel sînt reglementate de 
art.413 alin.(2)-(5) CPP şi reprezintă activităţile proce-
suale privind efectuarea unui control judiciar integral, 
în fapt şi în drept, asupra sentinţei apelate. 
Deliberarea şi pronunţarea hotărîrii în apel sînt regle-
mentate de art.418 CPP şi reprezintă activităţile instan-
ţei de apel privind verifi carea legalităţii şi temeiniciei 
hotărîrii atacate pe baza probelor examinate de prima 
instanţă, conform materialelor din dosar şi oricăror 
probe noi prezentate instanţei de apel sau cercetării su-
plimentare a probelor administrate de prima instanţă.
14. În conformitate cu prevederile alin.(1) art.413 CPP, 
preşedintele şedinţei de judecată în apel efectuează ur-
mătoarele măsuri premergătoare judecăţii:
a) anunţă cauza ce urmează a fi  judecată;
b) verifi că prezenţa persoanelor citate;
c) anunţă numele şi prenumele judecătorilor completu-

lui de judecată, ale procurorului, grefi erului, precum 
şi ale interpretului şi traducătorului, dacă aceştia 
participă, ale apărătorului, precum şi ale altor per-
soane participante la judecarea apelului;

d) explică dreptul la recuzare şi verifi că dacă nu există 
cereri de abţinere sau recuzare;

e) verifi că dacă sînt formulate cereri şi demersuri în le-
gătură cu judecarea apelului;

f) îndeplineşte alte activităţi procesuale pentru buna 
desfăşurare a şedinţei de judecată.

Cu ocazia verifi cării măsurilor premergătoare judecăţii 
în apel, se soluţionează orice cereri sau demersuri, care 
împiedică desfăşurarea în continuare a judecării apelu-
lui (de exemplu, de incompetenţă, de incompatibilitate, 
de amînare etc.).
În cazul în care se prezintă cereri sau demersuri, instan-
ţa de apel, audiind opinia părţilor în proces, pronunţă 
o încheiere motivată cu privire la: admitere sau respin-
gere. Toate cererile şi demersurile trebuie să fi e argu-
mentate şi, respectiv, urmează a fi  soluţionate separat 
de instanţa de apel, chiar dacă sînt formulate de una şi 
aceeaşi persoană.
15. Procedura cu privire la măsurile premergătoare ju-
decăţii începe prin nominalizarea cauzei şi apelului ce 
urmează a fi  judecat, apoi sînt anunţate părţile şi alte 
persoane participante citate, concomitent verifi cîndu-
se identitatea şi calitatea lor procesuală.
La fel, se verifi că prezenţa procurorului, grefi erului şi, 
după caz, a interpretului sau traducătorului, ultimii fi -
ind familiarizaţi cu obligaţiile prevăzute la art.85 CPP şi 
cu răspunderea, potrivit legii.
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În continuare, instanţa de apel este obligată să-şi veri-
fi ce, din ofi ciu, legalitatea constituirii: compunerea po-
trivit legii a completului, fi ind necesar de precizat dacă 
nu există vreun caz de incompatibilitate.
La fel, instanţa este obligată să-şi verifi ce, din ofi ciu, re-
gularitatea sesizării, ocupîndu-se de examinarea laturii 
formale a actului de sesizare şi apoi de examinarea latu-
rii substanţiale a acestuia.
16. În cadrul examinării cererii de apel sub latura ei for-
mală, se va verifi ca dacă aceasta cuprinde datele esenţi-
ale, dacă este semnată sau atestată, dacă a fost declarată 
în termenul legal etc.
În cadrul examinării cererii de apel sub latura ei sub-
stanţială, se va verifi ca dacă apelantul are calitatea de 
a exercita această cale ordinară de atac, dacă în ceea ce 
priveşte sentinţa atacată, legea nu interzice calea apelu-
lui, dacă sesizarea primei instanţe a fost făcută valabil, 
dacă urmărirea penală a fost legal începută, dacă părţile 
au primit copia de pe cererea de apel etc.
În cazul în care se constată anumite neregularităţi, aces-
tea urmează a fi  corectate în conformitate cu prevede-
rile legii.
În cazul în care, în urma măsurilor premergătoare, se 
constată îndeplinit legal actul de sesizare, instanţa de 
apel, considerîndu-se legal învestită cu judecarea ape-
lului, va purcede la dezbaterile judecăţii în apel.
17. Dezbaterile judecăţii în apel reprezintă partea de 
bază a şedinţei de judecată în apel în care se oferă cu-
vîntul procurorului şi părţilor pentru a-şi expune opinia 
asupra apelului supus judecăţii în legătură cu situaţia de 
fapt şi de drept rezultată din întreaga desfăşurare a pro-
cesului penal pînă la această etapă procesuală şi, după 
caz, în care se cercetează probele solicitate de părţi în 
vederea susţinerii opiniei pentru care pledează.
Dezbaterile judecăţii în apel au ca obiect fondul apelu-
lui, în cadrul cărora se realizează o tratare contradicto-
rie, orală şi publică, a întregului conţinut al procesului 
penal sub aspectul verifi cării legalităţii şi temeiniciei 
sentinţei apelate pe baza probelor examinate de prima 
instanţă, conform materialelor din dosar şi oricăror 
probe noi prezentate instanţei de apel sau a oricăror 
probe administrate de prima instanţă şi cercetate supli-
mentar în şedinţa de judecată în apel.
Dezbaterile judecăţii în apel prezintă unele particula-
rităţi faţă de cercetarea judecătorească atît sub aspectul 
participanţilor la şedinţa de judecată, cît şi sub aspectul 
activităţilor procesuale îndeplinite în cadrul şedinţei de 
judecată.
Dezbaterile judecăţii în apel, reieşind din prevederile 
art.414 CPP, se desfăşoară în două modalităţi, după caz:
a) judecarea apelului fără cercetarea probelor (art.413 

alin.(2) CPP);

b) judecarea apelului cu efectuarea cercetării probelor 
(art.413 alin.(3) CPP).

18. Judecarea apelului fără cercetarea probelor are loc 
în cazul în care instanţa de apel nu a dispus cercetarea 
probelor noi şi/sau cercetarea suplimentară a probelor 
administrate de prima instanţă, reprezintînd verifi carea 
legalităţii şi temeinicia sentinţei apelate pe baza probe-
lor examinate de prima instanţă, conform materialelor 
din dosar.
În cazul dat, judecarea apelului se reduce la discutarea 
în contradictoriu, de către partea acuzării, pe de o par-
te, şi partea apărării, pe de altă parte, a motivelor in-
vocate de apelant şi, implicit, dacă sentinţa apelată este 
legală, întemeiată şi motivată. Părţile se vor referi atît la 
problemele de fapt asupra cărora s-a pronunţat ori tre-
buia să se pronunţe prima instanţă, cît şi la problemele 
de drept.
Discutarea în contradictoriu de către parţi constă în 
confruntarea dintre apelant, intimat şi procuror în ceea 
ce priveşte aprecierea probelor administrate în cursul 
cercetării judecătoreşti; alte probe nu se administrează.
Dacă o parte, în luarea de cuvînt, cere reaprecierea pro-
bei cercetate în prima instanţă, se va face menţiunea re-
spectivă în procesul-verbal al şedinţei de judecată, ur-
mînd să se expună instanţa de apel în decizia adoptată.
19. Judecarea apelului cu efectuarea cercetării probelor 
reprezintă verifi carea legalităţii şi temeinicia sentinţei 
apelate pe baza probelor noi prezentate de părţi în dez-
baterile judecăţii, precum şi pe baza probelor adminis-
trate în prima instanţă şi cercetate suplimentar în in-
stanţa de apel.
După aceasta, apelantul, intimatul, precum şi procurorul 
invocă necesitatea administrării probei noi sau cercetă-
rii suplimentare a probei administrate în prima instanţă. 
Fiind ascultată opinia tuturor participanţilor la şedinţă, 
instanţa de apel se pronunţă prin încheiere motivată asu-
pra cererii respective, de regulă, în formă protocolară.
Instanţa de apel nu este în drept să dispună, din ofi ciu, 
administrarea de probe noi sau cercetarea suplimentară 
a probei administrate în prima instanţă.
Propunerile privind efectuarea cercetării probelor se 
formulează de părţile la proces şi trebuie să cuprindă, în 
mod obligatoriu, probele (faptele şi împrejurările noi ce 
urmează a fi  dovedite) şi mijloacele de probă care pot fi  
administrate, cu indicarea locului unde se afl ă acestea.
După efectuarea propunerilor respective, instanţa 
de apel oferă cuvîntul procurorului şi părţilor pentru 
a-şi exprima opinia asupra admisibilităţii, concluden-
ţei, pertinenţei şi utilităţii cercetării probelor solicitate.
20. Similar întregii activităţi judiciare desfăşurate în in-
stanţa de fond, după expunerea părţilor şi procurorului 
asupra cererii privind administrarea de noi probe, pre-
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cum şi după cercetarea suplimentară a probelor admi-
nistrate de prima instanţă, instanţa de apel se pronunţă 
prin încheiere motivată privind admiterea sau, după 
caz, respingerea cererii respective.
În cazul în care se respinge cererea, instanţa de apel, în 
hotărîrea adoptată, va invoca argumentele în sprijinul 
soluţiei privind respingerea efectuării cercetării probei 
solicitate. 
În cazul în care se admite cererea, cercetarea probei 
noi solicitate are loc conform prevederilor stipulate în 
Secţiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul II, Partea Specială 
a Codului de procedură penală, care se aplică în mod 
corespunzător. 
În cazul în care se admite cererea, efectuarea cercetării 
suplimentare solicitate a probei administrate de prima 
instanţă are loc prin examinarea ei în şedinţa de judecată 
în apel. Examinarea probei respective constă în a da citi-
rii conţinutul probator la care face referire partea proce-
suală şi în a supune dezbaterilor proba respectivă în con-
diţiile oralităţii şi contradictorialităţii judecării cauzei. 
21. Din conţinutul art.415 alin.(1) pct.2) CPP rezultă 
că soluţia pronunţată de instanţa de apel prin care s-a 
admis apelul, s-a casat sentinţa atacată, s-a rejudecat 
cauza şi s-a pronunţat o nouă hotărîre, potrivit modului 
stabilit pentru prima instanţă, este posibilă în cazul în 
care sînt cercetate probele pe care se întemeiază con-
cluzia instanţei de judecată, deoarece, potrivit art.384 
alin.(4) CPP, instanţa îşi întemeiază sentinţa numai pe 
probele care au fost cercetate în şedinţa de judecată.
Hotărîrea judecătorească nu poate fi  întemeiată pe o 
probă la care nu a avut acces o parte, din motivul că 
nu a fost cercetată şi, astfel, este inadmisibil ca instanţa 
de apel să constate starea de fapt şi de drept în cauză 
în baza aceloraşi probe, ce a determinat-o pe prima in-
stanţă să pronunţe o altă hotărîre, fără ca probele puse 
la baza condamnării ori achitării, invocate în apel, să fi e 
cercetate în şedinţa de judecată în apel conform preve-
derilor ce reglementează cercetarea judecătorească.
În lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi, în special, a hotărîrii din 25 iulie 2000 pe ca-
uza Tierce şi alţii împotriva San Marino, s-a susţinut că 
instanţa de apel, precum şi instanţa de recurs – în cazul 
în care nu este prevăzută calea de atac a apelului, au 
obligaţia de a examina o cauză, în fapt şi în drept, şi nu 
pot proceda la o apreciere globală asupra vinovăţiei sau 
a inocenţei inculpatului, fără a-l asculta pe acesta şi fără 
a evalua, în mod direct, elementele de probă prezentate 
de părţi. În caz contrar, procedura derulată în faţa lor, 
neîndeplinind exigenţele unui proces, încalcă dreptul 
părţilor la un proces echitabil garantat de Articolul 6 al 
Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului.5 
22. Cu ocazia dezbaterilor judecăţii în apel, în confor-
mitate cu prevederile art.413 alin.(2) CPP, preşedintele 

şedinţei oferă cuvînt apelantului, intimatului, apărăto-
rilor şi reprezentanţilor lor, apoi procurorului. Dacă 
între apelurile declarate se afl ă şi apelul procurorului, 
primul cuvînt îl are acesta.
Apelantul susţine verbal motivele de apel şi precizează 
soluţia pe care, în opinia sa, ar trebui s-o pronunţe in-
stanţa de apel.
Intimatul combate motivele de apel sau, după caz, le 
recunoaşte şi solicită instanţei soluţia pentru care ple-
dează.
Procurorul prezintă concluziile pe care le apreciază 
motivat potrivit legii.
23. Luările de cuvînt trebuie să se axeze pe motivele in-
vocate de apelant, fi ecare parte argumentîndu-şi opinia 
prin combaterea punctelor de vedere ale părţii adverse 
cu referire la interpretarea judiciară şi doctrinară a nor-
melor de drept ce justifi că soluţia pentru care pledează.
Motivele de apel, potrivit art.405 CPP, se formulează în 
scris, dar ele pot fi  dezvoltate sau formulate şi în mod 
oral în cadrul dezbaterilor, fi ind consemnate în proce-
sul-verbal al şedinţei de judecată în apel.
Pînă la închiderea dezbaterilor, apelantul poate formula 
şi alte motive de apel decît cele formulate prin adresa 
apelului înaintată instanţei, chiar dacă motivele orale 
nu coincid cu cele scrise.
24. Instanţa de apel este obligată să creeze în cadrul 
dezbaterilor condiţii egale pentru părţi întru exercita-
rea drepturilor şi obligaţiilor procesuale, precum şi ne-
cesare obţinerii unei soluţii legale şi întemeiate în urma 
unei adevărate dispute orale, publice şi contradictoriale 
dintre partea apărării şi partea acuzării de stat.
În cazul în care se constată temeinicia unui motiv de 
apel sau, după caz, a unui apel, urmare a căruia sentin-
ţa apelată trebuie casată, instanţa urmează să continue 
judecata, fi ind obligată să examineze toate motivele de 
apel sau, după caz, toate apelurile.
Motivele de apel trebuie examinate nu doar în sine – 
prin raportare în cadrul dezbaterilor, ci printr-o analiză 
obiectivă, completă şi sub toate aspectele de fapt şi de 
drept, confruntîndu-le cu susţinerile făcute în comba-
terea lor de către intimat, precum şi cu întregul materi-
al probator al cauzei. 
Neexaminarea unui motiv invocat în apel, a cărui so-
luţionare este necesară pentru afl area adevărului, echi-
valează cu nerezolvarea fondului apelului şi conduce la 
casarea totală a deciziei instanţei de apel cu dispunerea 
rejudecării la aceeaşi instanţă.
25. După luările de cuvînt, preşedintele şedinţei explică 
că, conform principiului contradictorialităţii în proce-
sul penal (art.24 CPP), instanţa de apel acordă ajutor 
oricărei părţi, la solicitarea acesteia, în condiţiile legii, 
pentru administrarea probelor necesare.
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În cazul în care este formulată cererea sau demersul 
respectiv, instanţa va soluţiona potrivit prevederilor 
art.364 CPP.
Ascultarea inculpatului prezent, potrivit normelor care 
reglementează judecata în prima instanţă, este obliga-
torie în următoarele cazuri:
a) cînd inculpatul nu a fost audiat la cercetarea judecă-

torească;
b) cînd nu s-a pronunţat împotriva inculpatului o sen-

tinţă de condamnare.
Instanţa de apel este obligată să ia măsuri pozitive în 
scopul audierii inculpatului în cazurile menţionate, 
chiar dacă nu există solicitări în mod expres în acest 
sens. 
26. În cazul în care instanţa de apel este sesizată cu un 
apel în care este contestată situaţia în fapt şi în drept 
reţinută de prima instanţă, din motive de echitate a 
procesului, nu se poate de a se pronunţa asupra acestor 
chestiuni fără aprecierea directă a declaraţiilor prezen-
tate personal de inculpatul care susţine că nu a săvîrşit 
infracţiunea imputată.
În cazul dat, instanţa de apel trebuie să audieze inculpa-
tul, martorii care nu au fost audiaţi în procedurile an-
teriore, precum şi, după caz, să procedeze la adminis-
trarea directă a probelor în speţă, ţinînd seama mai ales 
de chestiunile pe care le soluţionează şi de importanţa 
lor pentru părţi.
În acest scop, instanţa de apel va efectua măsurile pozi-
tive, în condiţiile legii, chiar dacă inculpatul nu solicită 
o autorizaţie în acest sens, astfel încît să aibă cunoştinţă 
de cauză în fapt şi în drept şi să se examineze în ansam-
blul ei chestiunea vinovăţiei sau nevinovăţiei conform 
jurisprudenţei constante. 
27. În cazul în care persoana a fost achitată în prima 
instanţă, nu se admite condamnarea acesteia în instanţa 
de apel fără ca să se procedeze la administrarea directă 
a probelor în cauză şi să fi e audiat din nou atît incul-
patul, cît şi anumiţi martori (fi ind necesară citarea şi, 
dacă se impune, audierea prin intermediul unei comisii 
rogatorii).
Este inadmisibil ca instanţa de apel să constate vino-
văţia inculpatului în baza aceloraşi probe care au de-
terminat-o pe prima instanţă să pronunţe sentinţa de 
achitare, fără ca probele puse la baza condamnării să fi e 
cercetate în şedinţa de judecată în apel conform preve-
derilor ce reglementează cercetarea judecătorească.
Hotărîrea de condamnare nu poate fi  întemeiată pe o 
probă la care nu a avut acces inculpatul, fi e în cursul 
urmăririi penale, fi e în judecată. La fel, această hotărîre 
nu poate fi  întemeiată în exclusivitate sau într-un mod 
determinat pe o declaraţie dată de un martor căruia in-
culpatul nu a avut posibilitate să-i pună întrebări.

În sensul autonom al legislaţiei europene, prin noţiu-
nea de ,,martor’’ se înţelege: partea, expertul şi martorii 
(persoane care au perceput direct sau indirect o anumi-
tă situaţie sau împrejurare în cauză). 
28. Pentru garantarea dreptului la un proces echitabil în 
cadrul procedurii judecării apelului, toate elementele de 
probă trebuie, în principiu, administrate în faţa părţilor la 
procesul penal, în vederea unei dezbateri contradictorii, 
dacă aceste elemente nu au fost administrate în prima in-
stanţă sau dacă s-a dispus administrarea suplimentară.
Un element important la judecarea apelului îl repre-
zintă posibilitatea inculpatului, dacă acesta o cere, de 
a fi  confruntat cu martorul care susţine acuzarea, in-
dependent de faptul că acest martor a fost deja cercetat 
în prima instanţă. În cazul dat, principiul nemijlocirii 
reprezintă o garanţie importantă a caracterului echita-
bil al procesului penal, atît timp cît aprecierile instanţei 
de apel cu privire le credibilitatea martorului pot avea 
consecinţe decisive pentru inculpat.
În imposibilitatea de a obţine prezenţa unui martor în 
şedinţa de judecată în apel, instanţa poate să aprecie-
ze declaraţiile precedente ale acestuia în coroborare cu 
alte probe administrate în cauză. 
29. Conform art.413 alin.(3) CPP, în cadrul dezbateri-
lor, ca moment procesual al judecării apelului, părţile 
sînt în drept să invoce necesitatea administrării de noi 
probe. În cazul dat, autorul cererii trebuie să indice 
aceste probe şi mijloacele de probă cu ajutorul cărora 
pot fi  administrate, precum şi motivele care au împie-
dicat prezentarea lor în prima instanţă.
Cererea privind administrarea unei probe noi nu poate 
fi  respinsă dacă proba prezentată este admisibilă, con-
cludentă şi utilă. O probă este admisibilă atunci cînd nu 
este interzisă de lege; este concludentă atunci cînd poate 
clarifi ca elemente necunoscute ale cauzei, de natură să 
contribuie la soluţionarea acesteia; este utilă, dacă are 
capacitatea de a lămuri anumite fapte sau împrejurări 
ce n-au fost stabilite prin alte probe.
Administrarea probei noi în cadrul dezbaterilor jude-
căţii în apel se face potrivit procedurii stabilite pentru 
prima instanţă. Probele noi sînt reprezentate de acele 
probe care nu au fost administrate în cursul urmăririi 
penale şi cercetării judecătoreşti.
În cazul în care nu a avut loc o cercetare judecătorească 
completă şi obiectivă, întrucît prima instanţă a respins 
neîntemeiat cererea privind administrarea probei pre-
zentate de părţi, se impune administrarea acestei probe. 
30. Conform art.414 alin.(1) CPP, în cadrul dezbateri-
lor, părţile sînt în drept să ceară cercetarea suplimenta-
ră a probelor administrate de prima instanţă.
Cererea privind cercetarea suplimentară a probei ad-
ministrate de prima instanţă nu poate fi  respinsă dacă 
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proba prezentată nu a fost cercetată şi, respectiv, apre-
ciată complet, obiectiv şi sub toate aspectele de prima 
instanţă. 
Instanţa de apel, stabilind ilegalitatea comisă de prima 
instanţă, va corecta această eroare judiciară în condiţi-
ile prevăzute de lege, efectuînd cercetarea suplimentară 
a probei administrate de prima instanţă. 
31. Cererea privind administrarea probelor noi, pre-
cum şi cercetarea suplimentară a probei administrate 
de prima instanţă, poate fi  formulată pînă la închiderea 
dezbaterilor şi ele trebuie să se refere numai la faptele şi 
împrejurările ce urmează a fi  dovedite, prin ce mijloace 
de probă pot fi  administrate, cu indicarea locului unde 
se afl ă, fi ind stabilită identitatea şi adresa martorilor şi 
experţilor etc.
Declaraţiile prezentate în dezbateri se consemnează po-
trivit modului prevăzut de art.337 CPP, fi ind anexate la 
procesul-verbal al şedinţei instanţei de apel.
Activităţile instanţei de apel privind efectuarea cercetă-
rii probelor în baza cererilor admise trebuie consemna-
te în procesul-verbal al şedinţei instanţei de apel.
32. După cercetarea probelor, dacă nu se mai formulează 
alte cereri ce ar trebui soluţionate în prealabil, instanţa 
va oferi cuvîntul persoanelor participante, care, în luările 
de cuvînt, referindu-se la motivele de apel, vor justifi ca 
soluţia pentru care pledează prin criticile aduse lucrului 
judecat de prima instanţă şi, după caz, prin prisma mate-
rialului probator administrat în instanţa de apel.
În cazul dat, se oferă cuvîntul conform ordinii prevă-
zute de art.413 alin.(2) CPP: mai întîi apelantului, apoi 
intimatului şi la urmă procurorului, cu excepţia cînd 
apelul este declarat de procuror, situaţie în care primul 
cuvînt îl are acesta.
După luările de cuvînt, instanţa de apel oferă părţilor şi 
procurorului posibilitatea să uzeze de dreptul la replică.
33. Potrivit art.413 alin.(4) CPP, cu privire la chestiuni-
le noi apărute cu ocazia dezbaterilor, părţile au dreptul 
la replică.
Replica constă în a oferi părţii la proces posibilitatea de 
a mai lua o dată cuvîntul în legătură cu dezbaterile pe 
marginea apelului judecat.
Dacă în replică se relevă fapte sau circumstanţe noi, 
esenţiale pentru judecarea apelului, instanţa de apel 
va relua dezbaterile judecăţii în apel pentru verifi carea 
acestora. 
34. După închiderea replicilor, părţile pot să depună in-
stanţei concluzii scrise privitor la soluţia propusă de ele 
în cauză, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei 
de judecată în apel. Concluziile respective nu au carac-
ter obligatoriu pentru instanţa de apel.
Inculpatul, conform art.413 alin.(5) CPP, are cel din 
urmă cuvîntul. Indiferent dacă este apelant sau intimat 
şi indiferent dacă, pe parcursul dezbaterilor, procurorul 

sau părţile au uzat de dreptul la replică, cel din urmă 
cuvînt va aparţine întotdeauna inculpatului, personal 
sau prin avocat.
35. Desfăşurarea şedinţei de judecată în apel se con-
semnează în procesul-verbal întocmit de grefi er în con-
formitate cu prevederile art.413 alin.(6) CPP.
Procesul-verbal al şedinţei de judecată în apel se întoc-
meşte în scris, iar pentru a asigura plenitudinea pot fi  
utilizate mijloacele prevăzute la art.336 alin.(2) CPP.
Procesul-verbal al şedinţei de judecată în apel trebuie 
să cuprindă în mod obligatoriu toate elementele indi-
cate la art.336 alin.(3) CPP, precum şi elucidarea ac-
tivităţilor privind efectuarea cercetării probelor, după 
caz, şi/sau cererii privind reaprecierea probei cercetate 
în prima instanţă, pe care se întemeiază concluziile in-
stanţei de apel. 
Lipsa acestor menţiuni echivalează cu concluzia că in-
stanţa de apel nu a cercetat suplimentar proba admi-
nistrată de prima instanţă ori nu a dat apreciere probei 
administrate, fi e nu a dat o nouă apreciere probei din 
dosar.
36. În termen de cel mult 48 ore de la încheierea şedin-
ţei de judecată a apelului, procesul-verbal trebuie să fi e 
redactat şi semnat de preşedintele şedinţei şi grefi er.
Dacă apar divergenţe între grefi er şi preşedintele şe-
dinţei privitor la conţinutul procesului-verbal, grefi erul 
este în drept să anexeze la procesul-verbal obiecţiile sale 
în conformitate cu prevederile art.318 alin.(3) CPP.
Responsabili de calitatea şi corectitudinea întocmirii 
procesului-verbal al şedinţei de judecată în apel sînt 
preşedintele şedinţei şi grefi erul.
37. Despre întocmirea şi semnarea procesului-verbal 
integral al şedinţei instanţei de apel preşedintele şedin-
ţei înştiinţează în scris părţile şi le asigură posibilitatea 
de a lua cunoştinţă de conţinutul actului respectiv, la 
cerere scrisă, în termen de 5 zile de la data înştiinţării. 
Înştiinţarea în scris menţionată se anexează la dosar.
Partea respectivă, în decurs de 3 zile de la data luării de 
cunoştinţă, este în drept să formuleze obiecţii la proce-
sul-verbal al şedinţei de judecată în apel.
Obiecţiile la procesul-verbal se examinează de către 
instanţa de apel, care, pentru anumite concretizări, 
poate cita persoana ce le-a formulat. Asupra obiecţiilor 
formulate instanţa se pronunţă prin încheiere motiva-
tă, care, de rînd cu obiecţiile respective, se anexează la 
procesul-verbal.
38. În cazul în care în dosar lipseşte procesul-verbal 
al şedinţei de judecată în apel sau întocmirea acestui 
act procesual este vădit necorespunzătoare, fapt ce pri-
vează instanţa de recurs de posibilitatea de a verifi ca 
legalitatea hotărîrii atacate, se impune casarea totală a 
deciziei instanţei de apel, cu dispunerea rejudecării de 
către aceeaşi instanţă.
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Lipsa înştiinţării în scris despre întocmirea şi semna-
rea procesului-verbal integral, precum şi neexaminarea 
obiecţiilor la acest proces-verbal privează instanţa de 
recurs de posibilitatea de a verifi ca legalitatea hotărîrii 
atacate şi conduce la ridicarea cauzei de pe rolul instan-
ţei de recurs, cu remiterea în instanţa de apel pentru 
îndeplinirea prevederilor art.336 alin.(5)-(7) CPP. 
39. Prin prisma prevederilor art.414 alin.(1) CPP in-
stanţa de apel, efectuînd controlul judiciar în al doilea 
grad de jurisdicţie penală, este obligată să examineze 
dacă au fost respectate dispoziţiile legale privind jude-
carea cauzei în fond.
Urmărind acest scop, instanţa de apel verifi că legalita-
tea şi temeinicia sentinţei atacate, soluţionînd următoa-
rele chestiuni:
a) dacă în cauză s-au respectat principiile generale ale 

procesului penal şi prevederile legii privind urmări-
rea penală;

b) dacă s-a respectat procedura privind judecata în pri-
ma instanţă;

c) dacă sînt asigurate drepturile părţilor la un proces 
legal şi echitabil;

d) dacă starea de fapt reţinută şi de drept apreciată de 
prima instanţă concordă cu faptele şi circumstanţele 
stabilite şi probele administrate şi relevate în sentinţă;

e) dacă au fost administrate în mod obiectiv, complet şi 
pluriaspectual toate probele prezentate de părţi ne-
cesare pentru afl area adevărului;

f) dacă fi ecare probă pe care se întemeiază concluziile 
instanţei de judecată a fost apreciată din punctul de 
vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veri-
dicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punc-
tul de vedere al coroborării lor;

g) dacă soluţia dată de prima instanţă este conformă cu 
prevederile legii şi este justă;

h) dacă sentinţa apelată este legală, întemeiată şi moti-
vată;

40. În rezultatul soluţionării chestiunilor menţionate în 
punctul precedent, instanţa de apel stabileşte temeiurile 
de fapt şi de drept care duc, după caz, la respingerea sau 
admiterea apelului, precum şi motivele adoptării soluţiei
date. Aceste temeiuri şi motive trebuie să fi e cuprinse 
în conţinutul deciziei instanţei de apel (art.417 alin.(1) 
pct.8) CPP).
Cînd instanţa de apel stabileşte motive de casare a sen-
tinţei apelate, din ofi ciu, este obligată să le pună în dis-
cuţia părţilor.
41. Stabilirea temeiurilor de fapt, care duc, după caz, 
la respingerea sau admiterea apelului, presupune că 
instanţa de apel urmează să controleze dacă în cauză 
s-au administrat toate probele necesare afl ării adevăru-
lui, pentru ca faptele şi împrejurările să fi e integral sta-
bilite.

Urmărind acest scop, instanţa de apel este obligată să 
verifi ce dacă la judecarea cauzei prima instanţă:
a) a făcut efortul necesar pentru a nu lăsa nici un aspect 

al complexului faptic nestabilit, nelămurit, ascuns 
sau dubios;

b) a luat toate măsurile necesare pentru ca probele con-
cludente şi utile, prezentate de părţi, să fi e adminis-
trate şi cercetate în ordinea prevăzută de lege, astfel 
ca toate elementele de fapt să aibă o relevanţă juri-
dică în proces şi nimic să nu rămînă într-o stare de 
incertitudine şi dubii.

În cazul în care se constată că prima instanţă la judeca-
rea cauzei a comis activităţi sau inactivităţi ce provoacă 
dubii sau neclarităţi evidente cu privire la starea de fapt, 
instanţa de apel este datoare să le înlăture în condiţiile 
generale ale judecării cauzei (Capitolul I, Titlul II, Par-
tea Specială a Codului de procedură penală).
42. Stabilirea temeiurilor de drept care duc, după caz, la 
respingerea sau admiterea apelului presupune ca instanţa 
de apel trebuie să controleze dacă în cauză au fost rezol-
vate problemele de drept material sau procesual penal.
Rezolvarea problemelor de drept material implică con-
fruntarea sentinţei adoptate de prima instanţă cu nor-
mele de drept penal derivate din săvîrşirea infracţiunii 
şi cu normele de drept civil derivate din prejudiciul 
produs prin infracţiune.
Rezolvarea problemelor de drept procesual penal im-
plică verifi carea întreprinsă de instanţa de apel ce vizea-
ză toate actele procesuale efectuate în cursul procesului 
penal, atît de organul de urmărire penală, cît şi de pri-
ma instanţă.
43. Rezolvarea problemelor de drept penal reprezintă 
verifi carea cauzei privind: califi carea infracţiunii (înca-
drarea juridică a faptei imputate inculpatului) şi lega-
litatea pedepsei penale aplicate, precum şi alte aspecte 
reglementate de Codul penal.
Verifi cînd cauza sub aspectul califi cării infracţiunii, in-
stanţa de apel trebuie să dea răspuns la întrebarea dacă 
fapta reţinută în sarcina inculpatului constituie infrac-
ţiune şi dacă este dovedită vinovăţia inculpatului în să-
vîrşirea acestei infracţiuni. Pentru aceasta, instanţa de 
apel trebuie să raporteze situaţia de fapt constatată la fi -
ecare din elementele constitutive ale infracţiunii impu-
tate inculpatului, să subsumeze faptele şi împrejurările 
cauzei categoriei juridice cărei ele îi corespund.
Verifi cînd cauza sub aspectul legalităţii pedepsei penale, 
instanţa de apel trebuie să constate dacă aceasta a fost 
aplicată în limitele prevăzute de lege, avîndu-se în vedere 
nu numai sancţiunea normei penale speciale, ci şi toate 
prevederile ce reglementează pedeapsa penală, individu-
alizarea pedepselor, liberarea de pedeapsa penală, pre-
cum şi alte criterii ce ţin de tratamentul juridic penal.
Alături de aceste două aspecte principale, califi carea in-
fracţiunii şi pedeapsa penală, instanţa de apel este obli-



57

R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.3 ,  2009

5 7I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

gată să verifi ce şi alte aspecte de drept penal material 
privitoare la tentativă, participaţie, recidivă, prescripţie, 
cauze care înlătură caracterul penal al faptei, cauze care 
înlătură răspunderea penală sau consecinţele condam-
nării, măsurile de siguranţă etc.
44. În cazul în care se constată că s-au comis încălcări 
ale prevederilor de drept penal, instanţa de apel este 
obligată să le corecteze în modul stabilit de lege în ca-
drul procedurii judecării apelului.
Instanţa de apel va adopta soluţia prevăzută de art.415 
alin.(1) pct.2) CPP în cazul în care:
a) nu au fost întrunite elementele infracţiunii sau prima 

instanţă a pronunţat o hotărîre de condamnare pen-
tru o altă faptă decît cea pentru care inculpatul a fost 
pus sub învinuire, cu excepţia cazurilor reîncadrării 
juridice a acţiunilor lui în baza unei legi mai blînde; 

b) inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu 
este prevăzută de legea penală; 

c) s-au aplicat pedepse în alte limite decît cele prevăzu-
te de lege; 

d) persoana condamnată a fost judecată anterior în mod 
defi nitiv pentru aceeaşi faptă sau există o cauză de în-
lăturare a răspunderii penale, sau aplicarea pedepsei 
a fost înlăturată de o nouă lege sau anulată de un act 
de amnistie, a intervenit decesul inculpatului ori a in-
tervenit împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege; 

e) faptei săvîrşite i s-a dat o încadrare juridică greşită; 
f) a intervenit o lege penală mai favorabilă condamna-

tului; 
g) Curtea Constituţională a recunoscut neconstituţio-

nală prevederea legii aplicate în cauza respectivă; 
h) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre pe 

un alt caz, a constatat o încălcare la nivel naţional a 
drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi  repara-
tă şi în această cauză;

i) prima instanţă nu s-a pronunţat cu privire la una din 
infracţiunile imputate;

j) prima instanţă s-a rezumat la a face trimitere la fap-
tele reţinute în rechizitoriu, fără a le descrie şi fără a 
cerceta mijloacele de probă din care rezultă vinovă-
ţia sau nevinovăţia inculpatului;

k) prima instanţă a omis de a se pronunţa asupra tutu-
ror actelor materiale ce intră în conţinutul aceleiaşi 
infracţiuni;

l) prima instanţă a comis o eroare gravă de fapt, avînd 
drept consecinţă pronunţarea unei sentinţe vădit ne-
întemeiate. 

45. Rezolvarea problemelor de drept civil, derivate din 
prejudiciul produs prin infracţiune, reprezintă verifi ca-
rea cauzei privind soluţionarea acţiunii civile.
Acţiunea civilă în procesul penal se soluţionează în con-
formitate cu prevederile art.219-226, 387 şi 388 CPP.
Instanţa de apel va adopta soluţia prevăzută de art.415 
alin.(1) pct.2) CPP în cazul în care:

a) prima instanţă nu a soluţionat chestiunea dacă tre-
buie admisă acţiunea civilă, în folosul cui şi care este 
cuantumul despăgubirilor cuvenite;

b) prima instanţă, soluţionînd acţiunea civilă, a dat o 
soluţie contrară legii;

c) sentinţa nu cuprinde motivele pe care este întemeia-
tă soluţia cu privire la acţiunea civilă sau la repararea 
prejudiciului cauzat prin infracţiune ori în dispozi-
tiv lipseşte dispoziţia privind soluţionarea acţiunii 
civile;

d) după ce l-a condamnat pe inculpat, prima instanţă 
a separat în mod nelegal acţiunea civilă de acţiunea 
penală ori ilegal a soluţionat chestiunea privind acţi-
unea civilă în procesul penal.

În cazul în care acţiunea civilă a fost înaintată în instanţa 
de apel, acţiunea respectivă nu poate fi  soluţionată în ca-
drul judecării apelului, deoarece, potrivit art.221 alin.(1) 
CPP, acţiunea civilă în procesul penal se înaintează în 
baza cererii scrise a părţii civile sau a reprezentantului 
ei în orice moment de la pornirea procesului penal pînă 
la terminarea cercetării judecătoreşti. Partea civilă sau 
reprezentantul ei, după defi nitivarea sentinţei, este în 
drept să înainteze o acţiune similară în instanţa civilă. 
46. Rezolvarea problemelor de drept procesual penal 
reprezintă verifi carea cauzei privind modul în care au 
fost respectate prevederile legale referitoare la compe-
tenţa după materie sau calitatea persoanei, la sesizarea 
instanţei de judecată, la participarea persoanei la jude-
cată, la efectuarea anchetei sociale în cazurile prevăzute 
de lege, precum şi alte aspecte reglementate de Codul 
de procedură penală etc.
În cazul în care se constată că s-au comis încălcări ale 
prevederilor de drept procesual penal, instanţa de apel 
este obligată să le corecteze în modul stabilit de lege în 
cadrul procedurii judecării apelului.
Instanţa de apel va adopta soluţia prevăzută de art.415 
alin.(1) pct.2) CPP în cazul în care:
a) la darea sentinţei nu au fost soluţionate chestiunile 

prevăzute în art.385 CPP;
b) sentinţa apelată nu cuprinde elementele prevăzute 

de articolele 389-391, 394 şi 397 CPP; 
c) sentinţa atacată nu cuprinde motivele pe care se înte-

meiază soluţia ori motivarea soluţiei contrazice dis-
pozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau 
dispozitivul sentinţei redactate nu corespunde cu 
dispozitivul pronunţat după deliberare; 

d) în prima instanţă nu au fost respectate dispoziţiile 
privind competenţa după materie sau după calitatea 
persoanei;

e) prima instanţă nu a fost compusă potrivit legii ori au 
fost încălcate prevederile art.30, 31, 33 CPP;

f) şedinţa de judecată în prima instanţă nu a fost publi-
că, în afară cînd legea prevede altfel;
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g) judecata a avut loc fără participarea procurorului, 
inculpatului, precum şi a apărătorului, interpretului 
şi traducătorului, cînd participarea lor era obligato-
rie potrivit legii; 

h) cauza a fost judecată fără citarea legală a unei părţi 
sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de a se 
prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această im-
posibilitate.

47. Concluzia instanţei de apel privind temeiurile de 
fapt şi de drept care au dus, după caz, la respingerea 
sau la admiterea apelului, precum şi motivele adoptării 
soluţiei date se întemeiază în mod obligatoriu în urma 
aprecierii probelor.
Instanţa de apel nu este legată de concluzia primei in-
stanţe şi este liberă a da o apreciere nouă (reapreciere) 
oricărei probe, indiferent la care fază a procesului pe-
nal a fost administrată. În conformitate cu prevederile 
art.414 alin.(2) CPP, instanţa de apel poate da o nouă 
apreciere probelor din dosar. 
Activitatea instanţei de apel privind aprecierea şi/sau 
reaprecierea probei se efectuează în conformitate cu 
prevederile art.101 CPP.
Efectuînd o nouă apreciere a probelor din dosar, in-
stanţa de apel este obligată să invoce în cuprinsul de-
ciziei şi motivele pentru necesitatea reaprecierii probei, 
relevînd dezacordul cu aprecierea probei respective 
efectuată de prima instanţă.
48. În vederea îndeplinirii activităţii privind aprecierea 
sau, după caz, reaprecierea probelor, instanţa de apel în 
cuprinsul deciziei va releva şi, respectiv, va analiza: 
a) probele examinate de prima instanţă, conform mate-

rialelor din dosar;
b) probele administrate de prima instanţă şi cercetate 

suplimentar în dezbaterile judecăţii în apel;
c) probele noi prezentate de părţi şi, respectiv, cercetate 

în dezbaterile judecăţii în apel.
Urmărind acest scop, judecătorii completului de jude-
cată vor supune fi ecare probă unei aprecieri obiective, 
complete şi sub toate aspectele, de judecată evaluînd 
forţa ei probantă şi determinînd, implicit, măsura în 
care proba respectivă, în coroborare cu celelalte probe 
în ansamblu, poate contribui la afl area adevărului cu 
privire la situaţia de fapt stabilită în cauză.
Aprecierea sau reaprecierea probelor se face în baza 
unei convingeri intime proprii, rezonabile şi raţionale, 
care trebuie exprimată în motivele adoptării soluţiei 
date – relevate în cuprinsul deciziei instanţei de apel.
49. În cazul în care se pronunţă soluţia prevăzută de 
art.415 alin.(1) pct.2) CPP, instanţa de apel, rejudecînd 
cauza, este obligată să aprecieze probele noi administra-
te şi/sau, după caz, să reaprecieze probele administrate 
de prima instanţă şi cercetate suplimentar – pe care se 
întemeiază concluziile. 

Este inadmisibilă soluţia privind admiterea apelului, 
casarea sentinţei atacate, rejudecarea cauzei şi pronun-
ţarea unei noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru 
prima instanţă, fără a fi  evaluate şi, respectiv, apreciate 
probele puse la baza deciziei pronunţate, precum şi fără 
a stabili şi a descrie circumstanţele care justifi că soluţia 
respectivă. 
50. În cazul în care se judecă apelul în urma adoptării 
deciziei de către instanţa de recurs privind admiterea 
recursului, casarea deciziei instanţei de apel, cu dis-
punerea judecării de către aceeaşi instanţă, se impune 
procedura de rejudecare şi limitele acesteia prevăzute 
de art.436 CPP.
Procedura de rejudecare de către instanţa de apel se 
efectuează conform regulilor generale pentru judecata 
în apel, adică prevederile art.413 şi 414 CPP se aplică în 
mod corespunzător.
Limitele rejudecării pe care instanţa de apel trebuie să 
le aibă în vedere sînt:

– conformitatea cu decizia instanţei de recurs, în 
măsura în care situaţia de fapt rămîne cea avută 
în vedere la judecarea recursului; 

– respectarea limitelor în care hotărîrea a fost ca-
sată. Astfel, cînd hotărîrea este casată numai cu 
privire la unele fapte sau la unele persoane ori 
numai în ceea ce priveşte latura penală sau civilă 
(cerere parţială), instanţa de rejudecare se pro-
nunţă în limitele în care hotărîrea a fost casată.

Judecătorul nu poate participa la o nouă judecare a 
apelului, dacă a participat anterior la judecarea pro-
priu-zisă, deoarece, potrivit art.33 alin.(3) CPP, se afl ă 
în situaţie de incompatibilitate.
51. Actul procesual prin care este învestită instanţa de 
apel, competentă să judece din nou apelul, este decizia 
instanţei de recurs ordinar sau, după caz, hotărîrea in-
stanţei de recurs în anulare. 
Judecarea apelului, în cazul dat, se desfăşoară în limi-
tele stabilite prin decizia instanţei de recurs, ale cărei 
indicaţii sînt obligatorii pentru instanţa de apel în mă-
sura în care situaţia de fapt rămîne cea care a existat la 
soluţionarea recursului:
a) în mod nelimitat, dacă a fost casată total hotărîrea 

recursată;
b) în mod limitat, dacă a fost casată parţial hotărîrea 

recursată, fi e la anumite fapte ori fi e la anumite per-
soane sau în ce priveşte latura penală ori cea civilă.

52. Dispoziţiile legale referitoare la procedura de reju-
decare şi limitele acesteia sînt în concordanţă cu princi-
piile generale ale procesului penal, potrivit cărora orice 
persoană are dreptul de a fi  judecată în mod echitabil şi 
în termen rezonabil de o instanţă independentă şi im-
parţială, instituită prin lege.
Rejudecînd cauza în limitele stabilite de instanţa de re-
curs, instanţa de rejudecare de apel este pe deplin inde-
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pendentă, respectînd, în mod fi resc şi logic, indicaţiile 
instanţei de recurs, care, potrivit art.436 alin.(2) CPP, 
sînt obligatorii, în măsura în care situaţia de fapt rămî-
ne cea care a existat la soluţionarea recursului.
Pentru acelaşi motiv, instanţa de apel nu se poate pro-
nunţa asupra altei infracţiuni care rezultă din situaţia 
de fapt reţinută prin rechizitoriu, dar care nu a făcut 
obiectul judecăţii anterioare. Cînd hotărîrea este casată 
numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai 
în ce priveşte latura penală sau civilă, atunci, potrivit 
art.436 alin.(3) CPP, instanţa de rejudecare se pronunţă 
în limitele în care hotărîrea a fost casată. 
53. Din textul de lege al art.436 alin.(4) CPP rezultă că, 
judecînd apelul în procedura de rejudecare a cauzei, in-
stanţa de apel nu este în drept să creeze o situaţie mai 
gravă pentru persoana în a cărei favoare a fost declarat 
recursul admis.
La rejudecarea apelului este interzisă aplicarea unei pe-
depse mai aspre sau aplicarea legii privind o infracţiune 
mai gravă decît numai dacă hotărîrea iniţiată a fost ca-
sată în baza recursului declarat de procuror sau în inte-
resul părţii vătămate din motivul că pedeapsa fi xată era 
prea blîndă, sau în baza recursului procurorului care a 
solicitat aplicarea legii privind o infracţiune mai gravă, 
precum şi în cazul cînd procurorul, la rejudecare în in-
stanţa de apel, formulează o nouă învinuire, mai gravă, 
potrivit art.326 CPP.
Dispoziţiile art.436 alin.(4) CPP permit instanţei de apel 
să pronunţe o soluţie mai aspră numai dacă hotărîrea a 
fost casată în recursul procurorului sau al părţii vătămate 
declarat în defavoarea condamnatului. Totodată, trebuie 
dedus că în cadrul rejudecării, care are loc ca urmare a 
admiterii recursului exercitat de condamnat sau avoca-
tul său, nu se poate agrava soluţia aplicată acestuia.
54. Imediat după închiderea dezbaterilor ori, după caz, 
audierea replicilor sau la intervalul fi xat pentru pronun-
ţare, dacă, din motive temeinice, s-a amînat pronunţa-
rea, instanţa de apel se retrage în camera de consiliu 
pentru deliberare şi adoptarea hotărîrii. 
Procedura deliberării se desfăşoară în conformitate cu 
prevederile art.339 CPP. Obiectul deliberării completu-
lui de judecată se identifi că cu chestiunile prevăzute de 
lege supuse spre soluţionare instanţei de apel.
Deliberînd, judecătorii completului sînt obligaţi să veri-
fi ce legalitatea şi temeinicia hotărîrii apelate, prin pris-
ma examinării motivelor de apel, cît şi cu privire la toa-
te aspectele de fapt şi de drept, din ofi ciu, cu respectarea 
efectului devolutiv, extensiv, suspensiv şi al neagravării 
situaţiei în propriul apel (art.408-411 CPP).
55. Din textul articolului 414 alin.(3) CPP rezultă:

– instanţa de apel este obligată să se pronunţe 
asupra tuturor apelurilor, ea neputînd, atunci 
cînd constată că un apel este întemeiat şi că 

sentinţa apelată trebuie casată integral, să nu se 
pronunţe asupra celorlalte apeluri sub pretextul 
că judecarea lor a devenit inutilă;

– instanţa de apel este obligată să se pronunţe nu 
doar asupra tuturor apelurilor declarate în ca-
uză, ci şi asupra tuturor motivelor invocate în 
apel.

Motivele de apel nu trebuie soluţionate doar în sine, prin 
raportare, în mod exclusiv la dispozitivul şi la conside-
rentele hotărîrii atacate, ci confruntîndu-le cu susţine-
rile făcute în combaterea lor de către partea procesuală 
adversă, precum şi cu probele administrate în cauză. 
Instanţa de apel nu trebuie să se limiteze doar la verifi -
carea motivelor invocate de apelant, ci, depăşind acest 
cadru, este obligată să ia în examinare, din ofi ciu, şi ori-
ce alte chestiuni importante susceptibile să conducă la 
o concluzie certă şi corectă cu privire la legalitatea şi 
temeinicia sentinţei atacate. 
56. Instanţa de apel, deliberînd, adoptă una din so-
luţiile prevăzute la art.415 alin.(1) CPP, concomitent 
soluţionînd şi chestiunile complementare prevăzute la 
art.416 CPP cu privire la repararea pagubei, la măsurile 
preventive, la cheltuielile judiciare şi la orice alte chesti-
uni de care depinde soluţionarea completă a apelului.
Conform art.414 alin.(4) CPP, în cazul sesizării de către 
părţi a nerespectării termenului rezonabil de judecare a 
cauzei de către instanţa de fond, instanţa de apel se ex-
pune şi asupra nerespectării acestui termen. Criteriile 
de determinare a termenului rezonabil sînt: complexi-
tatea cauzei, comportamentul părţilor în proces, con-
duita instanţei de judecată.
În cazul în care se constată temeiurile prevăzute în 
art.218 CPP, instanţa de apel va pronunţa o decizie in-
terlocutorie, în conformitate cu art.417 alin.(3) CPP.
57. În cazul în care, în cursul deliberării, instanţa con-
stată că există temei pentru reluarea judecării apelului, 
în vederea justei soluţionări a cauzei, prin încheiere 
motivată, se reiau dezbaterile judecăţii în apel, fi ind 
respectată, în continuare, procedura privind judecarea 
apelului în cauza penală.
În încheierea adoptată cu ocazia deliberării asupra ape-
lului, aplicînd dispoziţiile privind reluarea dezbaterilor 
judecăţii în apel, instanţa va invoca motivele şi teme-
iurile în care se apreciază că lămurirea împrejurărilor 
şi circumstanţelor ce nu au fost clarifi cate integral se 
poate face prin reluarea dezbaterilor, urmînd a le pune 
doar în discuţie părţilor – fi e în aceeaşi şedinţă, fi e la 
termenul fi xat în acest scop.
58. Decizia instanţei de apel trebuie să fi e motivată sub 
aspectul temeiniciei şi legalităţii.
Obligarea instanţei să-şi motiveze hotărîrea rezultă din 
prevederile art.6, paragraful 1 din Convenţie. Acest 
lucru presupune relevarea considerentelor de fapt şi a 
temeiurilor de drept asupra concluziilor formulate în 
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rezultatul verifi cării sentinţei atacate în raport cu moti-
vele invocate de apelant.
Este necesar ca în mod precis şi explicit, prin argumen-
te relevante şi sufi ciente, să fi e rezolvate problemele de 
fapt şi de drept ivite la judecarea apelului prin întocmi-
rea corectă a hotărîrii adoptate.
În cazul în care instanţa de apel a stabilit o eroare de 
fapt şi/sau de drept comisă de prima instanţă, în expu-
nere se va arăta în ce constă caracterul ilegal al activită-
ţii primei instanţe, prin ce se exprimă încălcarea de lege 
comisă, precum şi mijloacele privind repararea ei prin 
analiza materiei reglementării şi jurisprudenţei.
Lipsa de motivare adecvată cerinţelor legii într-o hotă-
rîre judecătorească afectează grav respectarea garanţii-
lor procedurale la un proces echitabil.
În cazul în care sentinţa atacată este defi citar motivată, 
dar soluţia este legală, instanţa de apel corectează aceas-
tă eroare judiciară în sensul completării considerente-
lor şi temeiurilor corespunzătoare ce justifi că soluţia 
dată de prima instanţă.
59. În cazul în care se constată erori materiale sau omi-
siuni vădite în cuprinsul hotărîrii adoptate, instanţa de 
apel va proceda în conformitate cu prevederile art.249 
şi 250 CPP, pronunţîndu-se prin încheiere motivată.
Eroarea materială este greşeala făcută în cazul scrierii 
numelui sau prenumelui, trecerii unor calităţi procesu-
ale, dactilografi erii unor cifre etc.
Omisiunea vădită presupune absenţa unor menţiuni pe 
care trebuia să le cuprindă actul procedural ce privesc 
soluţionarea de către instanţa de judecată a unor aspec-
te legate de judecarea apelului.
Încheierile date pentru corectarea erorilor materiale 
sau pentru înlăturarea unor omisiuni vădite sînt supuse 
aceloraşi căi de atac ca şi soluţiile la care se referă.
Modifi cările în actele procedurale (adăugarea, corecta-
rea, suprimarea) se fac în conformitate cu prevederile 
art.248 CPP. 
60. Revenind din camera de consiliu, în rezultatul deli-
berării instanţei de apel şi semnării hotărîrii adoptate, 
preşedintele şedinţei sau unul din judecătorii comple-
tului, asistat de grefi er, pronunţă în şedinţă publică ho-
tărîrea sau, după caz, dispozitivul hotărîrii.
Pronunţarea hotărîrii în şedinţa de judecată în apel se 
face conform prevederilor art.340 CPP.
În concluzie, menţionăm că rîndurile ce preced, con-
cepute pe baza materialului judicios utilizat din legisla-
ţie, doctrină şi jurisprudenţă, au menirea să contribuie 
la elaborarea unui suport metodologic pentru instanţa 
de apel, precum şi pentru persoanele participante la ju-
decarea apelului, fi ind conştienţi de faptul că rezultatele 
noastre sînt susceptibile de amplifi cări şi aprofundări, 
căutări ştiinţifi ce şi practice.

Aspectele elucidate cuprind o serie de elemente de nou-
tate survenite în ultimul timp în baza noilor dezvoltări 
jurisprudenţiale ale instanţei internaţionale de la Stras-
bourg, precum şi în baza valorifi cării practicii judiciare 
naţionale cu privire la judecarea apelului. 
Elaborînd publicaţia respectivă, am urmărit scopul ca 
ea să semnalizeze problemele ivite în jurisprudenţă la 
judecarea apelului în cauza penală şi, în măsura obiec-
tivelor obţinute, să fi e de ajutor în difi cila activitate de 
interpretare judiciară unitară şi aplicare corectă a nor-
melor de drept. 
Selectînd şi, respectiv, evidenţiind anumite situaţii din 
cazuistica judiciară, pe alte locuri defi citare sau dis-
cutabile, în mod inevitabil, asumînd riscul, am expus 
opinii personale, care, în dependenţă de argumentele 
prezentate în sprijinul soluţiilor propuse, pot fi  împăr-
tăşite, dar pot fi  şi respinse. 
Important este că problemele semnalate sînt sufi ciente 
pentru a statua direcţiile principale ale activităţii in-
stanţei de apel la judecarea apelului şi, în această ordine 
de gîndire, exprimăm speranţa că multe din cele ce mai 
sînt de făcut îşi vor găsi rezolvarea cît mai curînd, iar 
altele, care încă nu pot fi  înfăptuite integral, vor sta în 
atenţia judecătorilor, iar preocuparea lor se va concreti-
za în adoptarea hotărîrilor judecătoreşti legale, înteme-
iate şi motivate.
Încheiem cu precizarea că cele expuse exprimă propriul 
punct de vedere al autorului cu privire la problemele 
ivite în cadrul judecării apelului în cauza penală. Mani-
festînd dorinţa ca acestea să fi e dezvoltate în continua-
re, invităm colegii din domeniul dreptului la dezbateri 
practico-ştiinţifi ce pe marginea problematicii juridice 
abordate, astfel încît efortul comun întreprins să contri-
buie activ la elaborarea şi promovarea acului de justiţie 
în Republica Moldova.
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