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Abstract: The article analyzes how the appeal is to be enforced against the cessation sentence of 
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Rezumatul: În articol se analizează care cale de atac, apelul sau recursul, urmează a fi aplicată 

împotriva sentințelor de încetare a procesului penal pronunțate de instanțele de fond în cadrul ședințelor 

preliminare. 
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În justiția represivă perfecțiunea este un ideal greu, dacă nu chiar imposibil, de atins. Nu toate 

hotărîrile judecătorești se sprijină pe adevărul real, după cum nu toate au la bază o corectă interpretare și 

aplicare a legii.
1
 

În cauza Delcourt c. Belgiei (17 ianuarie 1970, nr.2689/65, par.25), Curtea Europeană a remarcat 

că dreptul de acces la o instituție, acoperă și dreptul de a introduce apel sau recurs, în măsura în care 

astfel de căi de atac sunt reglementate de legislația națională. 

În cauza Krombach c. Franței (13 februarie 2001, nr.29731/96 Par 96-100) Curtea reiterează faptul 

că Statele contractante dispun în principiu de o marjă largă de apreciere pentru a determina cum trebuie 

exercitat dreptul garantat de articolul 2 din Protocolul nr.7 al Convenției. Astfel, examinarea de către o 

curte mai înaltă a sentinței poate lua în considerație momentele în fapt și în drept sau se poate limita doar 

la momente în drept.
2
 

Codul de procedură penală a Republicii Moldova
3
 prevede căile ordinare de atac: Apelul și 

Recursul ordinar (Recursul împotriva hotărîrilor instanţelor de apel și Recursul împotriva hotărîrilor 

judecătoreşti pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul). 

Potrivit art.400 alin.(1) Cod de procedură penală, sentinţele pot fi atacate cu apel în vederea unei 

noi judecări în fapt şi în drept a cauzei, cu excepţia sentinţelor pronunţate de către instanţele judecătoreşti 

privind infracţiunile pentru a căror săvîrşire legea prevede exclusiv pedeapsă nonprivativă de libertate. 

Conform art. 437 alin.(1) Cod de procedură penală, pot fi atacate cu recurs: sentinţele pronunţate de 

judecătorii privind infracţiunile uşoare pentru săvîrşirea cărora legea prevede în exclusivitate pedeapsa 

nonprivativă de libertate; sentinţele pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie; alte hotărîri penale pentru 

care legea prevede această cale de atac. 

În practica judiciară apar cazuri cînd în urma pronunțării unor sentințe de prima instanță nu este 

clar ce cale de atac urmează a fi folosită de către participanți la proces. 

Spre exemplu, ce cale de atac urmează a fi aplicată în cazul încetării procesului penal de către 

prima instanță în cadrul ședinței preliminare?  

În conformitate cu art.345 alin.(3) Codul de procedură penală, ședinţa preliminară constă în 

soluţionarea, cu participarea părţilor, a chestiunilor legate de punerea pe rol a cauzei. Alin.(4) pct.3) 

1 Papadopol V., Turianu C. Apelul penal. București: Casa de editură și presă „Șansa” S.R.L., 1994, p.13. 
2 Dolea, I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Comentariu aplicativ). Chișinău: Cartea juridică, 2016, p.857. 
3 Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003. Republicat în: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.248-251/699 

din 05.11.2013. 
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aceluiași articol prevede că, în şedinţa preliminară se soluţionează chestiuni privind încetarea, totală sau 

parţială, a procesului penal.  

Conform art.350 alin.(1) și (3) Cod de procedură penală, dacă în şedinţa preliminară s-au constatat 

temeiurile prevăzute în art.332, instanţa, prin sentinţă motivată, încetează procesul penal în cauza 

respectivă. Copia de pe sentinţa de încetare a procesului penal se înmînează părţilor şi persoanelor 

interesate, explicîndu-li-se modul şi ordinea de atac. 

La rîndul său, art.332 Codul de procedură penală, prevede temeiuri care pot servi drept pentru 

încetarea procesului penal, și anume:  

1- „art.275 pct.5)-9) Codul de procedură penală”: 5) a intervenit decesul făptuitorului; 6) lipseşte 

plîngerea victimei în cazurile în care urmărirea penală începe, conform art.276, numai în baza 

plîngerii acesteia sau plîngerea prealabilă a fost retrasă; 7) în privinţa unei persoane există o 

hotărîre judecătorească definitivă în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constatat 

imposibilitatea urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri; 8) în privinţa unei persoane există o 

hotărîre neanulată de neîncepere a urmăririi penale sau de încetare a urmăririi penale pe 

aceleaşi acuzaţii; 9) există alte circumstanţe prevăzute de lege care condiţionează excluderea 

sau, după caz, exclud urmărirea penală).  

2- „art.285 alin.(1) pct.1),2),4),5) Codul de procedură penală”. În prezent, după republicarea 

Codului de procedură penală la 05.11.2013, art.285 în alin.(1) Codul de procedură penală nu 

prevede careva puncte, iar alin.(2) aceluiași articol menționează: Încetarea urmăririi penale 

are loc în cazurile de nereabilitare a persoanei, prevăzute la art.275 pct.4)–9) din prezentul 

cod, precum şi dacă există cel puţin una din cauzele prevăzute la art.53 din Codul penal sau 

dacă se constată că: 1) plîngerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată sau părţile 

s-au împăcat – în cazurile în care urmărirea penală poate fi pornită numai în baza plîngerii 

prealabile sau legea penală permite împăcarea; 2) persoana nu a atins vîrsta la care poate fi 

trasă la răspundere penală; 3) persoana a săvîrşit o faptă prejudiciabilă fiind în stare de 

iresponsabilitate şi nu este necesară aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical. 

3- „cazurile prevăzute în art.53-60 Cod penal
1
” (liberarea de răspundere penală în cazurile a) 

minorilor; b) tragerii la răspundere contravenţională; c) renunţării de bună voie la săvîrşirea 

infracţiunii; d) căinţei active; e) schimbării situaţiei; f) liberării condiţionate; g) prescripţiei de 

tragere la răspundere penală). 

4- „în cazul în care fapta persoanei constituie o contravenţie”. Însă, în alin.(2) art.332 Codul de 

procedură penală este prevăzut un alt termen vechi - „contravenție administrativă”. 

Tot același articol 332 prevede în alin.(4) că, sentinţa de încetare a procesului penal poate fi atacată 

cu apel sau, după caz, cu recurs în instanţa ierarhic superioară, în modul prevăzut de prezentul cod. 

Dar, anume în care cazuri sentința poate fi atacată cu apel și, respective, cu recurs legislatorul nu a 

precizat. 

Potrivit pct.2 al Hotărîrii Plenului Curții Supreme de Justiție „Cu privire la practica judecării 

cauzelor penale în ordine de apel”, nr.22 din 12.12.2005, cu modificările ulterioare, orice sentință poate fi 

atacată cu apel, cu excepția celor referitor la care legea interzice expres a se folosi această cale de atac. 

Excepțiile sunt arătate în lege.
2
 

Sentințele susceptibile de atac cu apel sunt: a) sentințele prin care se soluționează latura penală și 

latura civilă a cauzei, sentințele de achitare, de condamnare (art.389-390 CPP); b) sentințele pronunțate la 

judecarea cauzelor cu aplicarea procedurii speciale: procedura în cauzele privind minorii (art.474-478 

CPP), procedura aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical (art.488-503 CPP), procedura de 

urmărire și judecare a infracțiunilor flagrante (art.513-519 CPP), procedura privind urmărirea penală și 

judecarea cauzelor privind infracțiunile săvîrșite de persoane juridice (art.520-523 CPP); c) sentințele 

instanței de revizuire date în conformitate cu cerințele art.464 și art.465 CPP, avîndu-se în vedere noua 

hotărîre potrivit dispozițiilor art.382-397 CPP, care poate ataca cu apel în ordine generală. 

Aici se poate de adăugat și sentințele pronunțate într-o procedură simplificată a judecării cauzelor 

penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală (art.364/1 CPP). 

                                                 
1 Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002. Republicat în:  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-74 din 14.04.2009, 

art. nr.195. 
2 În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.7, pag.10. 

lex:LPLP20020418985
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De asemenea, potrivit aceleiași hotărîri plenare
1
, conform pct.3, și a comentariilor date Codului de 

procedură penală în monografie a profesorului, dr.hab. I.Dolea
2
, precum și art.437 Codul de procedură 

penală, nu pot fi supuse căii de atac a apelului următoarele categorii de hotărîri: a) sentințele pronunțate 

de judecătorii și de judecătoria militară (care a încetat activitatea la 01.04.2017 potrivit Legii nr.76 din 

21.04.2016
3
) privind infracțiunile pentru săvîrșirea cărora legea prevede în exclusivitate o pedeapsă 

nonprivativă de libertate. Acestea nu se atacă cu apel dat fiind faptul că infracțiunile poartă un grad redus 

prejudiciabil; b) sentințele pronunțate de Curtea Supremă de Justiție; c) alte hotărîri pentru care legea nu 

prevede această cale de atac (încheierea de respingere a cererii de revizuire (art.462 alin.(4) CPP), 

sentința adoptată în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției (art.509 CPP), sentința de încetare a 

procesului penal (art.332, 391 CPP). 

Conform pct. 40 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 5 din 19 iunie 2006, „privind 

sentinţa judecătorească”, în conformitate cu art. 332 alin. (4) Cod de procedură penală, sentinţa de 

încetare a procesului penal poate fi atacată cu recurs în cazul în care cauza s-a judecat în şedinţa 

preliminară (art.345, 350 Cod de procedură penală) şi cu apel în cazul în care cauza s-a judecat în ordinea 

stabilită la art. 354-384 Cod de procedură penală
4
. 

În cauza penală cu nr.1ra-1533/2014 a Curții Supreme de Justiție, pe care Judecătoria Telenești la 

07.12.2012 a pronunțat o sentință de încetare în cadrul ședinței preliminare și care a fost atacată și 

examinată în ordine de apel la Curtea de Apel Bălți, Colegiul lărgit prin decizia sa din 11.11.2014 a 

remarcat că, sentinţa instanţei de fond corect a fost contestată iniţial cu recurs de către procuror, însă 

greşit a fost înregistrat apelul suplimentar, care urma a fi înregistrat tot ca recurs, ceea ce a dus la 

judecarea eronată de către instanţa de recurs în ordine de apel. 

Mai mult ca atît, Curtea de Apel Bălți incorect a verificat împrejurările de fapt şi aspectele de drept 

a cauzei, efectuînd cercetarea nemijlocită, a probelor administrate, procedură care este inadmisibilă în 

cadrul examinării recursului, deoarece instanţa de recurs se expune doar asupra erorilor de drept şi în 

şedinţa de judecată nu se întocmeşte proces-verbal, respectiv nici probele nu se cercetează. 

Astfel, Colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiție a consemnat prezenţa temeiului de casare a 

deciziei instanţei de apel şi a dispus rejudecarea cauzei în aceiaşi instanţă, în alt complet de judecători, 

deoarece aceste erori nu pot fi corectate de instanţa de recurs.
5
 

O practica asemănătoare este susținută și aplicată pe larg de Curtea de Apel Chișinău, spre exemplu 

în dosarele cu nr.1r-43/2017 din 01.03.2017, nr.1r-7/2017 din 07.02.2017, nr.1r-263/2016 din 08.02.2017, 

nr.1r-232/2016 din 22.02.2016, nr.1r-240/2016 din 20.12.2016, nr.1r-257/2016 din 21.11.2016, nr.1r-

241/2016 din 22.11.2016, nr.1r-109/2016 din 08.06.2016.
6
 

Potrivit altei practici susținute de către judecătorii din Curtea de Apel Cahul, sentințele de încetare 

pronunțate în cadrul ședinței preliminară urmează a fi atacate cu apel, așa cum prevede alin.(4) art.322 

CPP, iar cele sentințe pronunțate de judecătorii în cadrul ședinței preliminară pe cauze penale privind 

infracțiunile pentru săvîrșirea cărora legea prevede în exclusivitate o pedeapsă nonprivativă de libertate 

urmează a fi atacate cu recurs în conformitate cu prevederile art. 437 alin.(1) Cod de procedură penală. 

Considerăm că această opinie este întemeiată pe prevederile legii procesual-penale în vigoare, și 

anume așa cum este redat art.322 Codul de procedură penală. 

Reieșind din faptul că apelul este o cale de atac ordinară. În apel sunt examinate toate chestiunile 

de fapt și de drept, adică cauza este supusă unui control judecătoresc complex, verificînd hotărîrea atacată 

sub toate aspectele – asupra chestiunilor cu privire la faptă, cît și a celor cu privire la respectarea și 

aplicarea corectă a legii. 

Apelul declanșează o nouă judecare a cauzei în fond, verificîndu-se hotărîrea atacată pe baza 

probelor examinate de prima instanță, cît și a probelor prezentate în instanța de apel.
7
 

                                                 
1 Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.22 din 12.12.2005 „Cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel”. În: 

Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.7, pag.10. 
2 Dolea, I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Comentariu aplicativ). Chișinău: Cartea juridică, 2016, p.858-859. 
3 Legea cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești nr.76 din 21.04.2016. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.184-192/387 din 

01.07.2016. 
4 În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.1, pag.14. 
5 Baza de date a hotărîrilor Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova [Accesat 15.04.2017] Disponibil:   http://jurisprudenta 

.csj.md/search_col_penal.php?id=3301 
6 Hotărîrile Curții de Apel Chișinău [Accesat 15.04.2017] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/hot?solr_ document =02-1r-

&solr_document_2=&Tematica=&solr_document_3=2 
7 Dolea I. ș.a. Drept procesual penal. Partea specială. Volumul II. Ediția a II-a revizuită și completată. Chișinău: Cartdidact, 2006, p.158. 

https://cac.instante.justice.md/ro/hot?solr_


Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   al 
Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2017, Volumul I 

 

31 

 

În cadrul ședinței preliminare, instanța de fond nu cercetează probe, nu examinează cauza penală cu 

privire la faptă, ci numai chestiuni legate de punerea pe rol a cauzei, fiind o etapă facultativă la 

examinarea cauzei în fond. 

Astfel, în cazul pronunțării unei sentințe de încetare a procesului penal la această etapă, o singură 

cale de atac care poate fi aplicată, după părerea noastră, este – recursul. 

Recursul este o cale de atac cu efect devolutiv parțial, și anume limitat, în principiu, numai la 

chestiunile de drept, așa cum este stipulat în art.art.424 și 441 din Codul de procedură penală. 

În concluzie, practica judiciară privind contestarea cu recurs a sentințelor pronunțate de prima 

instanța în cadrul ședințelor preliminare contravine legii procesual penale în vigoare.  

Este necesar de concretizat că procedura contestării sentințelor de încetare pronunțate în cadrul 

ședințelor preliminare cu introducerea modificărilor în art.332 Codul de procedură penală, și precizarea că 

sentințele respective pot fi atacate în instanța ierarhic sperioară cu recurs.  

Consider că este necesar de a introduce modificările în art.332 Codul de procedură penală și a 

aduce în concordanță cu prevederile art.285 alin.(1) și alin.(2) Codul de procedură penală. De asemenea, 

în alin.(4) art.322 Cod de procedură penală este necesar de exclus cuvîntul „administrativă”. 

Totodată, într-o aplicarea uniformă a practicii judiciare este necesar de introdus modificările 

respective în Hotărîrile Plenului Curții Supreme de Justiție nr.22 din 12.12.2005 „cu privire la practica 

judecării cauzelor penale în ordine de apel”, nr. 5 din 19.06.2006 „privind sentinţa judecătorească” și nr.9 

din 30.10.2009 „cu privire la judecarea recursului ordinar în cauza penală” în pct.35
1
, și a explica că, 

sentințele pronunțate de prima instanța în cadrul ședințelor premilinare pot fi contestate numai cu recurs. 
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