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SUMMARY
During the last period, the criminal justice of the 
Republic of Moldova is subject series of criticisms. 
One of these critics is the excessive duration of 
the examination of criminal cases, especially their 
examination in front of the court. In fact, the ju-
dicial authorities are aware of the positive obli-
gation aimed to ensure the timeliness of the cri-
minal proceedings. We note that one of the most 
effective proceedings aimed to ensure the narrow 
examination of the criminal cases is the simplified 
procedure, which is the most effective tool for the 
expeditious settlement of criminal cases, when 
the defendant fully acknowledges the committing 
of the facts indicated in the indictment, and the 
court has sufficient evidence to establish the guilt.

Key-words: Simplified procedure, qualification of 
the crime, sentence, punishment, defendant, injured 
party.

SUMAR
În ultima perioadă, justiţia penală din Republica Mol-
dova este supusă mai multor critici, una din acestea 
fiind durata excesivă a examinării cauzelor penale, cu 
precădere – examinarea acestora în faţa instanţei de 
judecată. Or, autorităţile judiciare sunt conștiente de 
obligaţia pozitivă ce vizează asigurarea celerităţii pro-
cesului penal. Remarcăm faptul că una din cele mai 
eficiente proceduri de examinare în termeni restrânși 
a cauzelor penale este procedura simplificată, ce se pre-
zintă ca fiind instrumentul cel mai eficient al soluţionă-
rii cu celeritate a cauzelor penale, atunci când inculpa-
tul recunoaște în totalitate săvârșirea faptelor indicate 
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în rechizitoriu, iar instanţa dispune de suficiente probe 
care ar permite stabilirea vinovăţiei.

Cuvinte-cheie: judecata în procedură simplificată, califi-
carea infracţiunii, sentinţă, pedeapsă, inculpat, parte vă-
tămată.

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(4) din 
Codul de procedură penală [2], la faza judecării cau-
zei, obligaţia de a respecta termenul rezonabil de exa-
minare a cauzei deduse judecăţii revine instanţei de 
judecată. Această obligaţie poate fi reţinută ca fiind 
principiul celerităţii, care impune precizia în respec-
tarea termenului de judecată fixat, atât sub aspectul 
datei, cât și al orei la care a fost stabilită examinarea 
cazului, luând măsurile necesare pentru asigurarea 
cooperării în acest sens cu toţi participanţii și părţi-
le implicate în desfășurarea ședinţei, precum avocaţi, 
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acuzatori de stat, interpreţi, partea apărării, martor, 
personalul auxiliar al instanţei etc.

Prin Legea nr. 66/2012, Codul de procedură pe-
nală al Republicii Moldova a fost completat cu art. 
364/1, oferind posibilitatea inculpatului la o procedu-
ră de judecare a cauzei penale în baza probelor admi-
nistrate în faza de urmărire penală. Această procedură 
reprezintă o nouă modalitate de judecare a cauzelor 
penale, fiind consacrată ca procedură simplificată.

Introducerea unei instituţii noi în etapa jude-
cării cauzei penale în primă instanţă, cum este cea 
a judecării cauzei în baza probelor administrate în 
faza de urmărire penală, nu presupune altceva decât 
recunoașterea de către inculpat a faptelor reţinute 
în rechizitoriu – actul procedural întocmit de către 
procuror în cadrul urmăririi penale. Prin alte cuvinte, 
procedura prenotată contribuie inclusiv la ameliora-
rea situaţiei judiciare a inculpatului, prin reducerea 
pedepsei penale și, în același timp, nu subminează 
exigenţele calitative ale actului de justiţie.

În ultima perioadă, în practica judiciară apar tot 
mai multe discuţii despre condiţiile de aplicare de că-
tre instanţele de judecată a prevederilor art.364/1 
din Codul de procedură penală în procesul de ju-
decare a cauzelor penale. Cele menţionate de noi 
sunt dovedite de multitudinea de sesizării depuse 
pe masa de lucru a Curţii Constituţionale de către 
justiţiabili privind aplicarea procedurii simplificate la 
judecarea cauzelor penale. 

Raţionamentul acestui demers este determinat și 
de faptul că în practica judiciară se conturează două 
opinii privind interpretarea condiţiilor de aplicare a 
art.364/1 din Codul de procedură penală.

Discuţiile privitoare la examinarea cauzelor în pro-
cedură simplificată sunt determinate de multitudinea 
de întrebări generate de norme juridice consistente 
în ambiguităţi și lacune admise de legiuitor. Respec-
tivul demers știinţific este o încercare de completare 
a studiilor teoretice și a jurisprudenţei care abordează 
aceeași problemă. Scopul lucrării constă în înaintarea 
de noi viziuni privitor la unificarea practicii judiciare. 

Admitem faptul că subiecţii procesului penal ar 
putea obiecta asupra celor expuse de noi, invocând că 
argumentele prezentate nu sunt suficient de bine înte-
meiate pentru a putea constitui propuneri în vederea 
aplicării acestora. Probabil, dreptatea este de partea 
lor, însă noi ne rezervăm dreptul de apel și dorim să 
menţionăm că cele schiţate reprezintă doar o selecţie 
restrânsă de concluzii, ca urmare a propriei practici. 
Suntem siguri că cele expuse reprezintă un mic efort 
pentru înlăturarea unei practici depășite, iar ochii de 
bună credinţă vor aprecia cele înaintate de noi. 

Pornind de la conţinutul art. 20 al Constituţiei 
Republicii Moldova, care instituie obligaţia pozitivă 
a statului de a asigura dreptul fiecărei persoane la o 
satisfacţie efectivă în justiţie, menţionăm că justiţia 
efectivă reprezintă „cheia elaborării cadrului obligaţii-
lor statului” [5, p. 101].

Restrângerea garanţiei constituţionale poate fi 
aplicată de către legislator numai în condiţiile prevă-
zute în art.54, alin.(1) din Constituţie [4]. Din aceste 
considerente, dreptul la apărare judiciară constituie 
un mijloc important și eficient de realizare a principi-
ilor proclamate în art.20 alin.(2) din Constituţie, care 
stipulează că nici o lege nu poate îngrădi accesul la 
justiţie.

Instanţele judecătorești, reieșind din conţinutul 
prevederilor art.115 al Legii Supreme, urmează să asi-
gure garanţia protecţiei judiciare a cetăţeanului. Se 
înţelege că cetăţeanul trebuie să aibă posibilitatea de 
a se adresa cu o cerere în instanţa de judecată, iar ul-
tima are obligaţiunea de a examina cererea și de a se 
expune pe marginea ei cu o soluţie legală, echitabilă 
și întemeiată.

Astfel, potrivit prevederilor art.364/1 din Codul 
de procedură penală, judecarea cauzei în faţa instan-
ţei de judecată are loc în baza probelor administrate 
în faza de urmărire penală. Această instituţie, relativ 
nouă, introdusă în legislaţia procesual-penală a Re-
publicii Moldova, care reprezintă o expresie a justiţiei 
negociate din sistemul de drept anglo-saxon, s-a do-
vedit a fi o soluţie și un remediu efectiv în demersul 
de accelerare a soluţionării cauzelor penale aflate în 
instanţele de judecată naţionale.

Examinarea cauzelor penale în procedură simpli-
ficată este recunoscută și la nivelul Consiliului Eu-
ropei. Recomandarea Consiliului Europei nr. (87)18, 
privind simplificarea justiţiei penale [11], prin care 
specifică faptul că încurajează statele membre să ia 
măsuri care vizează simplificarea procedurilor judi-
ciare ordinare prin recurgerea la procese accelerate, 
care includ hotărâri sumare, înţelegeri extrajudiciare, 
acorduri de recunoaștere a vinovăţiei și judecarea 
cauzei pe baza probelor administrate în faza de ur-
mărire penală.

Subliniem că Curtea Constituţională a Republicii 
Moldova, prin Hotărârea nr. 9 din 9 martie 2017, a 
statuat că „...examinarea cauzei penale în procedură 
simplificată este un instrument care oferă avantajul 
soluţionării cu celeritate a cauzelor penale, atunci 
când inculpatul recunoaște în totalitate săvârșirea 
faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata 
să se facă în baza probelor administrate în faza de ur-
mărire penală [9, §43]. 

Precizăm că, potrivit prevederilor art.3641 din Co-
dul de procedură penală, „(1) Până la începerea cerce-
tării judecătorești, inculpatul poate declara, personal, 
prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor 
indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă 
pe baza probelor administrate în faza de urmărire pe-
nală; (2) Judecata nu poate avea loc pe baza probelor 
administrate în faza de urmărire penală, decât dacă 
inculpatul declară că recunoaște în totalitate faptele 
indicate în rechizitoriu și nu solicită administrarea de 
noi probe; (3) În cadrul ședinţei preliminare sau până 
la începerea cercetării judecătorești, instanţa îl întrea-
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bă pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc pe 
baza probelor administrate în faza de urmărire penală, 
pe care le cunoaște și asupra cărora nu are obiecţii, 
apoi acordă cuvântul procurorului, părţii vătămate și 
celorlalte părţi asupra cererii formulate; (4) Instanţa 
de judecată admite, prin încheiere, cererea, dacă din 
probele administrate rezultă că faptele inculpatului 
sunt stabilite și dacă sunt suficiente date cu privire la 
persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse 
și procedează la audierea inculpatului potrivit regulilor 
de audiere a martorului” [2].

Din conţinutul articolului precizat, deducem câte-
va exigenţe pe care inculpatul urmează să le respecte, 
printre altele, urmează a fi întrunite, cumulativ, câteva 
condiţii:

- cererea inculpatului să intervină până la în-
ceperea cercetării judecătorești în prima in-
stanţă;

- cererea inculpatului trebuie să conţină menţi-
unea privind recunoașterea totală și necondi-
ţionată a faptei/faptelor incriminate cu care a 
fost diferit justiţiei și renunţarea la dreptul de 
a solicita examinarea altor probe;

- probele administrate în faza de urmărire pe-
nală să fie suficiente și de natură să permită 
stabilirea unei pedepse.

Evidenţiem faptul că prevederile alin. (1), (2), (3) și 
(4) ale art.3641 din Codul de procedură penală necesi-
tă o abordare complexă. Examinarea cauzei penale în 
baza probelor administrate în faza de urmărire penală 
este necesar să se facă călăuzindu-se strict de princi-
piile generale care reglementează dreptul la un proces 
judiciar efectiv.

Prin urmare, examinarea unei cauze penale în pro-
cedură simplificată este determinată cu precădere de 
recunoașterea vinovăţiei, însă nu se admite neglijarea 
celorlalte exigenţe procedurale indicate supra.

Conform Recomandării Comitetului de Miniștri al 
Consiliului Europei nr. (87)18, este oportună institui-
rea „procedurii guilty plea (recunoașterea vinovăţiei), 
prin care inculpatul este chemat să se înfăţișeze în 
faţa unei instanţe într-un stadiu incipient al proce-
durii pentru a declara în mod public dacă recunoaște 
sau neagă acuzaţiile reţinute împotriva lui, fie o pro-
cedură similară” [11; 3, art.80].

Reiterăm că instanţele de judecată, la examinarea 
cauzelor în procedură simplificată, urmează să reţină 
că, potrivit art.66 alin.(2) pct.10) din Codul procedură 
penală, intitulat „Drepturile și obligaţiile învinuitului, 
inculpatului”, recunoașterea integrală a vinovăţiei de 
către inculpat este absolut necesară, or recunoașterea 
în parte a vinovăţiei de către reclamant nu poate 
declanșa procedura de judecată a cauzei penale în 
procedură simplificată.

Beneficiind de dreptul său procesual indicat, in-
culpatul îl poate valorifica până la începerea etapei 
cercetării judecătorești, prin intermediul unei cereri 
adresate instanţei. Astfel, recepţionând cererea cu 

privire la judecarea cauzei pe baza probelor admi-
nistrate la urmărirea penală, formulată de inculpat, 
instanţa este obligată să o examineze, audiind expli-
caţiile participanţilor la ședinţa de judecată, și să se 
expună, după caz, cu o încheiere de admitere sau res-
pingere a cererii.

În ordinea de idei reliefată, notăm despre obligaţia 
instanţei de judecată de a examina dacă din probele 
administrate rezultă că faptele reţinute în rechizitoriu 
corespund cu cele săvârșite de inculpat, existenţa vi-
novăţiei acestuia, precum și caracterul liber și sincer 
al solicitării formulate de către acesta, asigurând, în 
același timp, înfăptuirea justiţiei potrivit art. 114 din 
Constituţie.

Așadar, judecătorul are dreptul discreţionar de a 
se expune pe marginea cererii formulate, bazându-se 
pe datele cauzei penale în coroborare cu prevederile 
art.364/1 din Codul de procedură penală.

Un element important pentru admiterea cererii 
îl reprezintă expunerea vinovăţiei persoanei. Ast-
fel, aceasta poate fi manifestată prin recunoașterea 
integrală a faptei imputate. Un factor decisiv al 
recunoașterii îl reprezintă înscrisul inculpatului, care 
trebuie să fie autentic, neviciat, olograf și liber con-
simţit.

Dreptul de a recunoaște faptele incriminate le 
revine și inculpaţilor minori. Totuși, respectiva cere-
re urmează a fi contrasemnată de către reprezentan-
tul legal, pedagog sau, după caz, psiholog și avocatul 
acestuia. 

După depunerea de către inculpat a înscrisului, 
președintele ședinţei de judecată acordă cuvânt tu-
turor părţilor pentru a-și expune opiniile asupra cere-
rii formulate. Instanţa se pronunţă printr-o încheiere 
prin care dispune judecata în procedură simplificată 
prevăzută de art. 364/1 din Codul de procedură pe-
nală, acest act fiind nesusceptibil căilor de atac. Din 
momentul pronunţării încheierii, inculpatul și apărăto-
rul lui nu pot renunţa ulterior, pe parcursul procesului 
penal, asupra opţiunii de a fi judecată cauza în proce-
dura respectivă. În situaţia în care inculpatul solicită 
renunţarea la procedura simplificată, instanţa, prin 
încheiere protocolară, va menţiona că renunţarea nu 
poate fi admisă.

În vederea uniformizării practicii judiciare, Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie a adoptat, la 16 decembrie 
2013, Hotărârea nr. 13 „Cu privire la aplicarea prevede-
rilor art. 3641 Cod procedură penală de către instanţele 
de judecată”, modificată prin Hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, nr.19 din 
26.03.2018 [10]. Ca urmare, în mare parte, instanţele 
de judecată, în vederea uniformizării practicii judicia-
re, aplică prevederile art.364 /1 Cod procedură penală 
prin prisma hotărârii nominalizate.

Unificarea practicii judiciare și aplicarea uniformă 
a legislaţiei reprezintă un etalon al unei justiţii echita-
bile bazate pe domnia legii. În context, ne prezentăm 
dezacordul cu pct. 4 al Hotărârii Plenului Curţii Su-
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preme de Justiţie, nr.13 din 16 decembrie 2013 care 
stipulează: „inculpatul trebuie să recunoască și înca-
drarea juridică a faptei/faptelor, așa cum a/au fost re-
ţinute în rechizitoriu. În cazul când inculpatul contestă 
încadrarea juridică a faptei, nu pot fi aplicate dispoziţi-
ile art. 364/1 din Codul de procedură penală”.

Recunoașterea faptelor comise de inculpat, care 
au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei, nu pre-
supune și recunoașterea calificării faptei, așa cum este 
indicat în pct.4 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie nr.13 din 16 decembrie 2013. Calificarea fap-
tei este o activitate oficială efectuată la toate etapele 
procedurii penale de către persoanele care efectuea-
ză urmărirea penală și de către judecători [3, art.113 
alin.(2)], nu și de către inculpat.

Notăm că „încadrarea juridică a infracţiunilor este 
realizată în situaţia fiecărei cauze penale concrete la 
emiterea ordonanţei de începere a urmăririi penale, a 
ordonanţei de punere sub învinuire, rechizitoriului, în 
anumite cazuri, a ordonanţei de modificare a învinuirii 
de către procuror în instanţa de judecată și la emiterea 
sentinţei” [1, p. 237-238].

Conform situaţiei descrise, reiese că inculpatul nu 
este investit cu dreptul de a califica faptele comise și, 
prin urmare, „încadrarea juridică neoficială nu produ-
ce efecte juridice ...”. 

Concluzia expusă este susţinută și prin Decizia 
Curţii Constituţionale nr.40 din 8 mai 2018 [7, §22], 
care consacră, cu titlul de principiu, că instanţei de ju-
decată îi revine sarcina încadrării juridice a faptelor și 
nu este obligată să adopte încadrarea dată de către 
procuror. Acesteia (instanţei de judecată) îi revine sar-
cina să se asigure că persoana în discuţie și-a asumat 
în mod liber calitatea de autor al faptelor și să verifice 
realitatea acestora, cât și onestitatea persoanei.

Prin urmare, în jurisprudenţa naţională s-au conturat 
două opinii: prima opinie și cea mai frecvent aplicată se 
referă la faptul că instanţele de judecată resping cererea 
inculpatului de recunoaștere a faptelor indicate în rechi-
zitoriu, dacă, prin înscrisul autentic înaintat, nu recunosc 
și încadrarea juridică a faptelor. Cu titlu de exemplu, 
menţionăm sentinţa Judecătoriei Criuleni din 17 august 
2015, pronunţată în baza prevederilor art.3641 CPP. C. 
E. și P. Gh. au fost recunoscuţi vinovaţi în comiterea in-
fracţiunii prevăzută de art.287 alin.(2) lit.b) CP, fiindu-le 
stabilită o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 
300 unităţi convenţionale.

Sentinţa nominalizată a fost contestată cu apel de 
către avocatul părţilor vătămate, care a solicitat casa-
rea sentinţei și pronunţarea unei noi hotărâri prin care 
inculpaţilor să le fie aplicată o pedeapsă mai aspră. Prin 
decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chișinău din 29 
octombrie 2015, apelul declarat a fost admis, cu casarea 
sentinţei și pronunţarea unei noi hotărâri, potrivit modu-
lui stabilit pentru prima instanţă, prin care inculpaţilor 
li s-a stabilit, pentru fiecare, o pedeapsă sub formă de 
amendă în mărime de 600 unităţi convenţionale. Lec-
turând declaraţiile inculpaţilor depuse în prima instan-

ţă, Colegiul penal a atestat divergenţe între conţinutul 
acestor declaraţii privitoare la cele întâmplate și faptele 
reţinute în actul de învinuire în sarcina celor din urmă. La 
acest capitol, instanţa de recurs a reţinut ca fiind temeinic 
argumentul avocatului în numele părţilor vătămate, prin 
care se susţinea că nu sunt aplicabile dispoziţiile art.3641 
din Codul de procedură penală, în condiţiile în care incul-
patul nu recunoaște în totalitate situaţia de fapt descrisă 
în rechizitoriu, inclusiv aspectul ce privește participarea 
unui inculpat. În concluzie, reieșind din faptul că la exa-
minarea cauzei pe baza probelor administrate la faza ur-
măririi penale există circumstanţe care exclud aplicarea 
prevederilor procedurii vizate și că eroarea menţionată a 
fost omisă de către instanţa de apel, în vederea înlăturării 
acesteia, a apărut necesitatea de a admite recursuri-
le ordinare de pe rol, fiind casată decizia contestată 
și dispusă rejudecarea cauzei în aceeași instanţă de 
apel, în alt complet de judecata [6].

A doua opinie ce se conturează în practica judici-
ară se referă la faptul că instanţele de judecată admit 
cererea de examinare în procedură simplificată, chiar 
dacă inculpatul nu recunoaște și încadrarea juridică a 
faptei/faptelor așa cum au fost reţinute în rechizitoriu.

În acest sens, reţinem cu titlu de practică judiciară 
Sentinţa Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 15 
aprilie 2020, dosar nr. 1-4980/2019 [12], când, până 
la începerea cercetării judecătorești, inculpatul a de-
clarat că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în re-
chizitoriu, nu dorește prezentarea de noi probe și soli-
cită ca judecata pe cazul dat să se facă pe baza probe-
lor administrate în faza de urmărire penală. Avocatul 
C.N. a susţinut solicitarea inculpatului. Procurorul 
B.G. a formulat în cadrul ședinţei de judecată obiecţii 
în privinţa solicitării inculpatului, deoarece consideră 
că instanţa poate dispune examinarea cauzei conform 
procedurii stabilite prin art. 3641 din Codul de proce-
dură penală doar în cazul în care inculpatul recunoaște 
în totalitate săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, 
inclusiv încadrarea lor juridică.

În pofida poziţiei acuzatorului de stat, cât și a 
faptului că inculpatul nu a recunoscut încadrarea 
juridică a faptei, instanţa, totuși, dat fiind faptul că 
inculpatul a recunoscut doar săvârșirea faptelor in-
dicate în rechizitoriu, dar nu și încadrarea lor juridică, 
și deoarece din probele administrate rezultă că fap-
tele inculpatului sunt stabilite și sunt suficiente date 
cu privire la persoana lui pentru a permite stabilirea 
unei pedepse, instanţa, prin încheierea sa, a admis so-
licitarea inculpatului și a dispus ca judecata pe cauza 
penală dată să se facă în baza probelor administrate 
în faza de urmărire penală.

Tot cu titlu de practică judiciară menţionăm și 
Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 21 ianuarie 
2020 cu nr. 1ra-20/2020 [8], care a precizat că „in-
stanţa de apel eronat a ajuns la concluzia că în situaţia 
aplicării de către prima instanţă a prevederilor art. 
364/1 din Codul de procedură penală, nu poate re-
ţine o altă situaţie de fapt și o altă încadrare juridică 
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decât cea reţinută în rechizitoriu și de către prima in-
stanţă”, or, în conformitate cu prevederile art. 364/1 
din Codul de procedură penală, procedura simpli-
ficată a judecării cauzelor penale pe baza probelor 
administrate în faza de urmărire penală reprezintă, 
de fapt, o procedură abreviată şi poate fi aplicată, 
dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute 
de articolul nominalizat”.

Prin urmare, susţinem că solicitarea instanţelor 
de judecată care condiţionează admiterea cererii de 
judecare în procedură simplificată de recunoaștere a 
încadrării juridice a faptei imputate inculpatului/incul-
paţilor reprezintă o cerinţă contrară dispoziţiilor art. 
364/1 din Codul de procedură penală. Or, „eficaci-
tatea administrării actului de justiţie constă, în mare 
măsură, în celeritatea cu care drepturile și obligaţiile 
consfinţite prin hotărârile judecătorești intră în circu-
itul juridic, asigurându-se astfel stabilitatea raporturi-
lor juridice deduse judecăţii”.

În susţinerea poziţiei precizate, reiterăm și Deci-
zia Curţii Constituţionale nr. 40 din 8 mai 2018, asu-
pra căreia ne-am expus mai sus și reiterăm în context 
că, prin prisma prevederilor art. 140 alin. (2) al Legii 
Supreme, „hotărârile Curţii Constituţionale sunt defi-
nitive și nu pot fi atacate”.

În final, conchidem că instanţele de judecată nu 
ar trebui să condiţioneze admiterea cererii inculpatu-
lui de a examina cauza în procedură simplificată de 
recunoașterea încadrării juridice a faptei, făcând tri-
mitere la Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Jus-
tiţie „Cu privire la aplicarea prevederilor art. 3641 Cod 
procedură penală de către instanţele de judecată”, nr. 
13 din 16 decembrie 2013, modificată prin Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Mol-
dova, nr.19 din 26.03.2018.
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