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Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative  

(aspecte de procedură civilă și penală) 

 

Nr. Autoritatea emitentă Obiecțiile și propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiției 

1.  Judecătoria Cahul Lipsa propunerilor și completărilor. 

 
 

2. Judecătoria Drochia - Se susțin prevederile proiectului privind instituirea criteriilor de calitate a 

hotărîrilor judecătorești, scopul final fiind garantarea dreptului la un process 

echitabil. La fel, motivarea hotărîrilor, redactarea lor într-un limbaj clar, 

este necesară pentru înțelegerea lor de către participanții la proces. 

 

- Se consideră corectă modificarea termenului de exercitare a apelului în 

procedura civilă, deoarece în practică sunt cazuri în care părțile, deși au 

primit copia hotărîrii judecătorești, au pierdut dreptul de exercitare a 

apelului datorită faptului calculării termenului de la data pronunțării și nu de 

la data comunicării acesteia. 

 

-  Este rezonabilă excluderea competenței Curții Supreme de Justiție de a 

emite hotărîri cu caracter explicative, deoarece sarcina principal a instanței 

supreme este de a asigura aplicarea uniform și interpretarea corectă a legii. 

 

- Se susține ajustarea cadrului legal la hotărîrile Curții Constituționale. 

 

 

3.  Judecătoria Comrat Lipsa obiecțiilor și propunerilor. 

 

 

4. Judecătoria Chișinău Avizează pozitiv proiectul cu excepția  modificărilor propuse la art. 362 

alin. (1) din CPC. 

Se consideră că prin modificarea propusă în care cuvintele „de la data 

pronunțării” se substituie cu cuvintele „de la data comunicării” 

reglementarea noțiunii de comunicare devine vagă. La fel, ar veni în 

contradicție și cu prevederile art. 236 alin. (5) și art. 102 alin. (7) din CPC. 

Mai mult, prin ultimele modificări la CPC s-a urmărit inclusiv 

îmbunătățirea mecanismului de comunicare a actelor și s-au întreprins 

măsuri pentru a realiza drepturile efective ale părților, iar prin modificarea 

propusă la art. 362 alin. (1) CPC s-ar încălca dreptul persoanei la 

Se acceptă 

Din proiect a fost exclusă 

propunerea de amendare a art. 362 

alin. (1) din CPC. 
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examinarea cauzei într-un termen rezonabil. 

5. Curtea de Apel Bălți Lipsa obiecțiilor și propunerilor. 

 

 

6. Curtea de Apel Comrat La Art. II.  p. 3. modificările propuse în art. 362 alin. (1) din Codul de 

procedură civilă ce ţin de substituirea cuvintelor „de la data pronunțării” cu 

cuvintele „de la data comunicării” nu sunt necesare din următoare 

considerente: 

Conform art. 362 aliniatele (1) și (3) din Codul de procedură civilă, 

termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării 

dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu prevede altfel. 

Repunerea în termen de apel se face de către instanţa de apel în cazurile şi 

în ordinea prevăzute de art.116. 

Din textul de lege menţionat rezultă că, atît pentru partea care a fost 

prezentă la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, cît şi pentru partea care nu 

a fost prezentă la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, termenul de 

declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului 

hotărîrii. 

În sensul celor expuse se mai menționează, că legislatorul a stabilit 

calcularea curgerii termenului contestării de la momentul pronunţării 

dispozitivului hotărîrii în scopul optimizării timpului examinării cauzelor 

civile pentru respectarea principiului raţiunii, stabilit în art. 4 CPC şi în § 1 

art. 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

libertăţilor fundamentale. 

Totodată dispoziţiile art.362 alin. (3) Cod de procedură civilă, constituie 

o garanţie a dreptului de apărare, legiuitorul urmărind că, persoanele, care 

din motive întemeiate au omis termenul de apel, pot fi repuse în termen de 

către instanţa de apel, în baza cererii care se examinează în ședința de 

judecată.  

În conformitate cu art. 116 Cod de procedură civilă alin.(1), (3) și (4), 

persoanele care, din motive întemeiate, au omis termenul de îndeplinire a 

unui act de procedură pot fi repuse în termen de către instanță. 

De aceea considerăm că nu este justificată argumentarea soluției de 

modificare pentru motivul invocat în Nota informativă. 

 Or, prin prisma propunerilor art. 362 alin. (3) şi art. 116 CPC, partea 

care a omis motivat termenul de atac cu apel poate fi repusă în termen. 

 

Se acceptă 

Din proiect a fost exclusă 

propunerea de amendare a art. 362 

alin. (1) din CPC. 
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7. Curtea de Apel Chișinău Conceptual proiectul prezentat este susținut. 

 

În același timp, cu privire la modificarea art. 239 al. 3 CPC şi art. 384 

al. 4
2
 CPP, Curtea de Apel Chişinău consideră că sintagma "hotărârea 

judecătorească/sentinţa instanţei se redactează întrun-un limbaj clar, 

simplu şi accesibil urmează a fi redactată deoarece în opinia instanţei  

această prevedere creează confuzii de interpretare ţinând cont de faptul că în 

foarte multe cazuri unele argumentele din partea motivată a actului 

judecătoresc expuse într-un limbaj juridic pentru unele categorii de 

participanţi la proces este clar, simplu şi accesibil însă pentru unele 

categorii de participanţi la proces şi anume cei din categoria non-juriştilor 

aceiaşi hotărâre expusă în acelaşi limbaj ar putea să nu fie atît de simplă, 

clară şi accesibilă deoarece aceştia nu ar putea să pătrundă în profunzimea 

detaliilor şi aspectelor juridice, deoarece o astfel de perspicacitate vine doar 

după mulţi ani de formare şi practică. 

Adițional, în opinia prezentată se regăsesc și alte propuneri privind 

modificarea legislație procesual penale însă acestea nu formează obiectul 

prezentului proiect. 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

O motivare şi o analiză clară sunt 

cerinţele fundamentale ale hotărârilor 

judecătoreşti şi un aspect important al 

dreptului la un proces echitabil. 

Calitatea hotărîrii judecătorești nu 

poate fi construită prin raportare la 

nivelul cunoștințelor juridice ale 

părților din proces.   

În același timp, coerenţa, 

claritatea, lipsa de ambiguități și de 

contradicții constituie elemente 

inerente în redactarea unei hotărîri 

judecătoreşti fapt care contribuie la 

înțelegerea acestora de către 

justițiabili.  

 

 

8. Curtea Supremă de Justiție Curtea Supremă de Justiţie a analizat vigilent proiectul de lege înaintat 

spre avizare, având în vedere că acesta, în mare parte, aduce atingere 

competenţei funcţionale a instanţei supreme, care se propune a fi modificată 

prin amendarea cadrului legal de profil cu unele institute procedurale noi, pe 

de o parte, şi cu excluderea altora deja existente, pe de altă parte. 

În linii generale, intenţia de a racorda cadrul legal naţional la cel 

european şi realizarea obiectivelor trasate prin Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 

Europeană pentru perioada 2017 – 2019 şi Direcţiile strategice de acţiuni 

în sectorul judiciar, se susţine integral de către Curtea Supremă de Justiţie, 

totuşi, în opinia noastră, pentru atingerea acestor scopuri, nu urmează a fi 

desfiinţate mecanismele existente la nivel naţional cu privire la unificarea 

practicii judiciare, implicit prin diminuarea rolului de unificator, pe care îl 

deţine în acest sens Curtea Supremă de Justiţie. 
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1. Modificările propuse de autorul proiectului, în partea ce se referă la 

excluderea şi abrogarea mai multor sintagme din Legea nr. 789 din 26 

martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi Codurile de 

procedură penală şi civilă, prin care se intervine în competenţa Curţii 

Supreme de Justiţie de a emite hotărâri cu caracter explicativ, se avizează 

negativ, pentru considerentele expuse în contextul ce urmează. 

Într-un prim aspect, Curtea relevă că, după cum se învederează din 

propunerile înaintate spre avizare, prin acelaşi proiect, pe de o parte se tinde 

spre instituirea unor criterii de calitate a hotărârilor judecătoreşti, iar pe de 

altă parte, se doreşte excluderea atribuţiei principale a instanţei supreme de 

a coordona şi echilibra acest proces, pentru ca decizia judecătorească într-un 

final să fie percepută ca fiind rezultatul unei aplicări corecte şi unitare a 

normelor legale. 

În acest sens, se notează că, în mare parte, calitatea hotărârilor 

judecătoreşti poate fi afectată de schimbările prea dese ale legislaţiei, de 

redactarea sau conţinutul neclar al legilor sau de un cadru procedural 

insuficient, care necesită a fi urmat de nişte explicaţii de rigoare, emise de 

autorităţi competente îndrituite cu atare atribuţii în baza legii. 

Pentru identitate de raţiuni, Curtea Constituţională a Republicii Moldova 

în jurisprudenţa sa, a amintit că: „ ... având în vedere principiul 

aplicabilităţii generale a legilor, Curtea Europeană a reţinut că formularea 

acestora nu poate prezenta o precizie absolută. Una dintre tehnicile 

standard de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii 

generale decât la liste exhaustive. Astfel, numeroase legi folosesc, prin forţa 

lucrurilor, formule mai mult sau mai puţin vagi, a căror interpretare şi 

aplicare depind de practică. Oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, 

în orice sistem de drept, există un element inevitabil de interpretare 

judiciară. Nevoia de elucidare a punctelor neclare şi de adaptare la 

circumstanţele schimbătoare va exista întotdeauna. Deşi certitudinea în 

redactarea unei legi este un lucru dorit, aceasta ar putea antrena o 

rigiditate excesivă, or, legea trebuie să fie capabilă să se adapteze 

schimbărilor de situaţie. Rolul decizional conferit instanţelor urmăreşte 

tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor 

(Hotărârea din 22 noiembrie 1995, pronunţată în Cauza S.W. împotriva 

Regatului Unit).” 

Prin urmare, nu susţinem in integrum argumentele expuse în Nota 

informativă de promotorii acestui proiect de lege, în partea în care se afirmă 

 

1. Nu se acceptă 

 Este de necontestat faptul că rolul 

principal al Curții Supreme de Justiție 

este de a asigura coerenţa 

jurisprudenţei pe întreg teritoriul ţării. 

În același timp, respectiva coerență și 

unificare a practicii judiciare urmează 

a fi asigurată prin hotărârile 

pronunţate de aceasta în cauze 

individuale. 

 

Potrivit Comisiei de la Veneţia, 

adoptarea de către instanţa supremă a 

unor ghiduri de practică obligatorii 

pentru jurisdicţiile inferioare, situaţia 

întâlnită în câteva ţări post-sovietice, 

ridică probleme în această privinţă 

(Raportul privind independenţa 

sistemului judiciar. Partea I: 

Independenţa judecătorilor ). 

În raportul enunţat, Comisia a 

reţinut că într-un sistem care are la 

bază independenţa judiciară, instanţele 

superioare asigură coerenţa 

jurisprudenţei pe întreg teritoriul ţării 

prin hotărârile pronunţate de acestea 

în cauze individuale. Instanţele 

inferioare, fără a fi ţinute în mod 

formal să respecte precedentele 

judiciare în ţările cu sistem de drept 

continental, spre deosebire de situaţia 

din ţările cu sistem common-law, tind 

să se conformeze la principiile 

enunţate în cuprinsul deciziilor 

instanţelor superioare pentru a evita ca 

hotărârile lor să fie anulate în căile de 
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că Curtea Supremă de Justiţie, prin hotărârile explicative elaborate, 

interpretează extensiv normele primare ale legii, arogându-şi în atare mod 

rolul de legiuitor. Afirmaţiile date sunt lipsite de suport factologic, fiind 

contrare scopului general urmărit de instanţa supremă, ca unificator al 

practicii judiciare. Mai mult ca atât, Vă informăm că, la stabilirea temei 

pentru generalizarea practicii judiciare şi adoptarea unei hotărîri explicative 

se ţine cont doar de: 

 actualitatea problemei pentru practica judiciară; 

 necesitatea tratării problemei din punct de vedere doctrinar; 

 existenţa unei practici neuniforme a instanţelor judecătoreşti 

în aplicarea reglementărilor omogene; 

 existenţa unei norme legislative care generează diferite 

interpretări în aplicare; 

 informaţia statistică privind calitatea înfăptuirii justiţiei pe 

segmentul dat. 

Din lecturarea hotărârilor explicative, adoptate până acum de Plenul 

Curţii Supreme, rezultă cu claritate că acestea vizează doar chestiuni de 

drept generatoare de practică neunitară şi nicidecum nu ţin de nişte 

interpretări in abstracto şi extensive a normelor legale, după cum pledează 

autorul proiectului. 

În prezent, trebuie să recunoaştem că instanţele naţionale mai sunt 

afectate de viciul hotărârilor diferite pronunţate asupra unor situaţii similare. 

De aceea, în vederea remedierii acestei probleme, Curtea Supremă de 

Justiţie, exercitându-şi rolul de asigurare a aplicării uniforme şi interpretării 

corecte a prevederilor legale, întreprinde anual mai multe măsuri de rigoare, 

printre care se regăseşte şi elaborarea hotărârilor explicative adoptate de 

Plen.  

În legătură cu cele expuse, vom consemna că, lipsa de unitate a practicii 

judiciare rămâne a fi o problemă a justiţiei care în permanenţă va constitui 

temei de îngrijorare din partea autorităţilor şi chiar a întregii societăţi. Prin 

urmare, în vederea contracarării acestui fenomen, autorităţile urmează a 

folosi toate mijloacele şi mecanismele funcţionale existente, dar nicidecum 

viceversa. 

Principiul legalităţii care guvernează desfăşurarea unui proces, fie acesta 

civil, sau penal, transpune ideea că în desfăşurarea acestuia instanţele se vor 

atac. Mai mult, norme procedurale 

speciale pot asigura coerenţa dintre 

diferite nivele ale sistemului de 

instanţe (par. 71) 

În Opinia asupra proiectului de 

lege privind sistemul judecătoresc în 

Ucraina (CDL-INF(2000)5 secţiunea 

intitulată „Înfiinţarea unui sistem de 

instanţe strict ierarhizat”), Comisia de 

la Veneţia a subliniat că acordarea 

Curţii Supreme şi, în condiţii mai 

restrictive, Plenului posibilitatea de a 

adresa instanţelor de rang inferior 

„recomandări/explicaţii” în probleme 

de aplicare a legislaţiei, nu este de 

natură să favorizeze apariţia unei 

puteri judecătoreşti cu adevărat 

independente în Ucraina, ba mai mult 

implică riscul ca judecătorii să se 

comporte ca funcţionarii publici, care 

primesc ordine de la superiorii lor. 
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ghida de normele unanim recunoscute ale dreptului naţional şi internaţional, 

de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de 

prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi de actele normative în 

vigoare, iar prin elaborarea hotărârilor explicative de către Plenul Curţii 

Supreme nicidecum nu se urmăreşte arogarea unor atribuţii improprii 

instanţei supreme, ci invers explicarea şi facilitarea aplicării normei legale, 

pentru o mai bună înţelegere a acesteia. 

Justiţia trebuie să fie un factor esenţial de echilibru şi stabilitate socială 

în oricare stat de drept, iar realizarea acestui deziderat nu este posibil fără 

asigurarea caracterului unitar al practicii judecătoreşti. Principiul 

constituţional al egalităţii cetăţenilor în faţa legii este grav afectat dacă în 

aplicarea uneia şi aceleiaşi legi, soluţiile instanţelor judecătoreşti sunt 

diferite şi chiar contradictorii. 

În acelaşi timp, se reaminteşte că practica judiciară neunitară, este 

sancţionată explicit şi prin hotărârea CtEDO în cauza Beian c României din 

6 decembrie 2007, (nr. 1) (Cererea nr. 30658/05), unde Curtea Europeană a 

statuat că:  

„ … divergenţele de jurisprudenţă constituie, prin natură, consecinţa 

inerentă a oricărui sistem judiciar care se bazează pe un ansamblu de 

instanţe de fond având autoritate asupra competenţei lor teritoriale. Cu 

toate acestea, rolul unei instanţe supreme este tocmai acela de a reglementa 

aceste contradicţii ale jurisprudenţei (Zielinski şi Pradal şi Gonzales şi alţii 

împotriva Franţei [GC], nr. 24846/94 şi 34165/96 la 34173/96, paragraful 

59, CEDO 1999-VII). 

Prin urmare, însuşi Curtea Europeană a evidenţiat că faptul generator de 

incertitudine juridică urmează a fi înlăturat prin aplicarea corectă şi justă a 

normelor de drept, ceea ce în prezent se realizează cu succes prin liniile 

directorii cuprinse în Hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie asupra 

chestiunilor de drept ce necesită a fi interpretate pe această cale. 

Este indubitabil faptul că, unificarea practicii naţionale se realizează, în 

principal, prin propria practică judiciară a Curţii Supreme de Justiţie, ca 

instanţă de recurs, care însă este suplinită şi de hotărârile adoptate de Plenul 

Curţii Supreme, întrucît pentru a eficientiza procesul de unificare a practicii 

judiciare, este importantă asigurarea rapidă şi promptă în dezlegarea unor 

chestiuni de drept. 

Din toate cele expuse supra, este evident că Curtea Supremă de Justiţie, 

în calitate de instanţă supremă, este cu prioritate responsabilă de 
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interpretarea şi aplicarea corectă şi unitară a legii de către toate instanţele 

judecătoreşti pe întreg teritoriul ţării, atribuţie ce trebuie menţinută şi în 

continuare. 

În acest sens, ne exprimăm opinia fermă că, prin modificările legislative 

promovate prin prezentul proiect şi intervenirea în competenţa funcţională a 

Curţii Supreme de Justiţie, pentru a exclude atribuţia de adoptare a 

hotărârilor explicative, nu va spori calitatea actului justiţiei după cum se 

pretinde, dar se va reduce considerabil. 

Nu raliem nici opiniei expuse de autorul proiectului, precum că, prin 

elaborarea hotărîrilor explicative, Curtea Supremă ar exercita o ingerinţă în 

actul justiţiei întocmit de instanţele ierarhic inferioare orientându-le spre 

soluţia ce urmează a fi adoptată. Opinia respectivă este vădit greşită, or prin 

explicarea unor chestiuni de drept, se urmăreşte exact inversul celor 

insinuate, adică ghidarea judecătorilor şi orientarea lor spre adoptarea unei 

soluţii corecte pe caz, pentru excluderea unui precedent neunitar. 

 Nu raliem nici opiniei expuse de autorul proiectului, precum că, prin 

elaborarea hotărîrilor explicative, Curtea Supremă ar exercita o ingerinţă în 

actul justiţiei întocmit de instanţele ierarhic inferioare orientându-le spre 

soluţia ce urmează a fi adoptată. Opinia respectivă este vădit greşită, or prin 

explicarea unor chestiuni de drept, se urmăreşte exact inversul celor 

insinuate, adică ghidarea judecătorilor şi orientarea lor spre adoptarea unei 

soluţii corecte pe caz, pentru excluderea unui precedent neunitar. 

 

2. Pe lîngă cele consemnate supra, Curtea doreşte să evidenţieze faptul 

că, nu susţine nici modificările propuse pentru art. 433 alin. (1) din Cod de 

procedură penală, în următoarea redacţie: 

„(1) Recursul se judecă în şedinţă de judecată, cu citarea părţilor, a 

căror neprezentare nu împiedică examinarea.” 

Raţionamentele care stau la baza acestei modificări legislative sunt 

contrare scopului anterior exprimat de legislator, la instituirea procedurii 

scrise pentru Curtea Supremă de Justiţie, care urmărea să răspundă unor 

cerinţe actuale, precum accelerarea duratei procedurilor penale, 

simplificarea acestora şi crearea unei practice unitare, în acord cu 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în acest aspect. 

Or, pornind de la premiza că recursul ordinar se judecă de Curtea 

Supremă de Justiţie împotriva hotărîrilor instanţelor de apel. În conformitate 

cu art. 434 din CPP instanţa de recurs, judecînd recursul, verifică doar în 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nu se acceptă 

Examinînd prevederile procesual-

penale naționale în materia recursului 

ordinar, se atestă că temeiurile de 

declarare a acestuia nu se rezumă doar 

la o examinare strictă a aspectelor de 

drept ci implică și o examinare a 

aspectelor de fapt. 

Astfel, temeiul „nu au fost întrunite 

elementele infracţiunii sau instanţa a 

pronunţat o hotărîre de condamnare 

pentru o altă faptă decît cea pentru 

care condamnatul a fost pus sub 

învinuire” sau „faptei săvîrşite i s-a 

dat o încadrare juridică greşită” 
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baza actelor din dosar şi în limitele invocate în recurs, legalitatea hotărîrii 

atacate, sub aspectul erorilor de drept, fără a administra probe noi. 

Procedura scrisă la judecarea recursului ordinar şi în anulare este 

condiţionată de temeiurile şi motivele invocate în recurs. Toate motivele de 

drept recurentul are posibilitatea să le expună în recursul declarat, iar părţii 

adverse, căreia i se trimite copia recursului, i se oferă dreptul să-şi expună în 

scris poziţia vizavi de acesta.  

Totodată, reiterăm că, Curtea Supremă, în urma judecării recursului, 

apreciază doar temeinicia argumentelor invocate referitoare la problemele 

de drept procesual ori material-penal.  

Un alt argument, care a stat la baza susţinerii instituirii procedurii scrise 

la Curtea Supremă, s-a referit la aceea că, din reglementările imperative ale 

legislaţiei în vigoare prin care s-a statuat că pe tot parcursul desfăşurării 

procesului penal bănuitul/învinuitul/inculpatul este asistat de un apărător, 

care îi reprezintă interesele în faţa instanţei de judecată şi care îi acordă 

asistenţă juridică prin toate mijloacele şi metodele neinterzise de lege, se 

prezumă că, partea ori apărătorul în interesele persoanei ce o reprezintă este 

capabil de a-şi argumenta poziţia sa, în formă scrisă, atunci cînd întocmeşte 

un recurs ori o referinţă la acesta. 

Din alt punct de vedere, odată cu implementarea procedurii scrise la 

nivelul Curţii Supreme, a fost posibil şi examinarea mai rapidă a 

recursurilor, astfel economisindu-se timp pentru alte activităţi precum 

generalizarea practicii judiciare existente şi acordarea asistenţei la aplicarea 

legislaţiei judecătorilor din prima instanţă şi Curţile de apel.  

Legislaţia altor state, şi anume, a Greciei, Franţei, Irlandei, Estoniei, 

SUA, Danemarcii, permite instanţei judecătoreşti superioare, să organizeze 

în formă exclusiv scrisă procesul de examinare a cauzei fără utilizarea 

şedinţelor cu participarea directă a părţilor. 

În mod similar, se desfăşoară şi procedura de efectuare a actelor 

procesuale în faţa Curţii Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului, 

care prevede posibilitatea părţilor de a adresa Curţii plîngerea doar în formă 

scrisă şi în forma tip prestabilită precum şi să prezinte grefei toate actele 

complimentare. Procesul în faţa Curţii are loc în formă scrisă şi doar la 

necesitate şi la decizia judecătorilor Curţii se organizează audieri a părţilor. 

Avînd în vedere cele menţionate supra, apreciem că, instituirea 

examinării cauzelor penale în procedura de recurs, la nivelul Curţii Supreme 

de Justiţie, este o măsură vădit neargumentată şi nu necesită a fi 

determină o examinare a tuturor 

circumstanțelor săvîrșirii faptei care 

condiționează asigurarea dreptului 

părților de a pleda în fața instanței de 

recurs. 
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implementată de către legislator, după cum propune autorul proiectului, 

totodată pentru că, obiectivul Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 

este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, 

transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă 

standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor 

omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie. 

 

3. La art. II  (Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-

XV  din  30.05.2003 (în vigoare 12.06.2003) Republicat: Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova nr. 130-134 art.415 din 21.06.2013):                

3.1. la punctul 1, având în vedere că art. 17 din Codul de Procedură 

Civilă vizează activitatea Curţii Supreme de Justiţie de unificare a practicii 

judiciare prin emiterea hotărârilor explicative, Curtea reiterează poziţia sa 

expusă mai sus. 

3.2. la punctul 2, reieşind din considerentul că redacţia nouă a art. 239 

Cod de Procedură Civilă propusă de către autoul proiectului vine să instituie 

noi cerinţe faţă de hotărârea judecătorească sub aspectul motivării, clarităţii 

şi accesibilităţii, Curtea avizează pozitiv modificările propuse. 

 Totodată, Curtea consideră oportună modificarea textului art. 239 alin. 

(2) Cod de Procedură Civilă propus de autor, după cum urmează : înlocuirea 

cuvintelor „ să reflecte respectarea de către judecător a principiilor”, cu 

cuvintele „să reflecte principiile”. 

 

3.3. la punctul 3, modificarea momentului începerii curgerii termenului 

de declarare a apelului „de la data comunicării” dispozitivului hotărârii, în 

viziunea Curţii, va afecta continuitatea şi previzibilitatea procesului civil. În 

nota informativă, autorul proiectului invocă că „în practică se atestă situaţii 

în care părţile, deşi au primit copia hotărârii judecătoreşti, au pierdut 

dreptul de exercitare a apelului din considerentul calculării termenului de 

la data pronunţării şi nu de la data comunicării acesteia”. În viziunea 

Curţii, acest argument este lipsit atât de substrat factologic cât şi de suport 

legal. 

Potrivit reglementărilor existente la ora actuală (art 236 alin. (4) Cod de 

Procedură Civilă), copia dispozitivului hotărârii se expediază în adresa 

persoanelor neprezente la pronunţarea acesteia, pentru informare. 

Totodată, momentul comunicării acesteia nu produce vreun efect asupra 

termenelor de procedură (apel). În prezent, legea procesual-civilă acordă 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Nu se acceptă. A se vedea cele 

menționate la pct.1. 

 

 

 

 

 

3.2. Se acceptă modificările propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Se acceptă 

Din proiect a fost exclusă propunerea 

de amendare a art. 362 alin. (1) din 

CPC. 
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părţilor şi altor participanţi la proces posibilitatea depunerii unei cereri de 

apel prealabile (art. 365 alin. (1
1
) Cod de Procedură Civilă) şi totodată, 

instituie reguli stricte şi concise cu privire la citare. Astfel, în conformitate 

cu art. 102 alin. (4
1
) Cod de Procedură Civilă „Participanţii la proces 

înştiinţaţi în mod legal o dată nu pot invoca necitarea lor pentru efectuarea 

actelor de procedură la o dată ulterioară”. Raportând norma legală 

enunţată la propunerea autorului proiectului de lege de a determina 

momentul începerii curgerii termenului de declarare a apelului, în 

dependenţă de momentul comunicării dispozitivului hotărârii contestate, 

Curtea consideră că acest fapt va afecta negativ cursul procesului civil, în 

situaţia în care curgerea termenului de procedură va depinde în exclusivitate 

de conduita unei părţi sau participant la proces.  

Curtea aminteşte că instanţele de judecată la judecarea cauzelor civile, în 

baza principiilor contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în drepturile 

procedurale, sunt obligate să creeze condiţiile necesare pentru exercitarea 

drepturilor procedurale de către părţi şi participanţii la proces (art. 26 Cod 

de Procedură Civilă). Totodată, legea instituie obligaţia părţilor şi 

participanţilor la proces de a se folosi cu bună-credinţă de drepturile sale 

procedurale (art. 56 alin. (3) Cod de Procedură Civilă). Prin urmare, din 

momentul dobândirii calităţii procesuale (statutului procesual) şi informării 

acesteia despre examinarea unei cauze civile, persoana urmează să-şi asume 

un rol activ în derularea procesului, să se intereseze despre soarta cauzei 

deduse judecăţii şi despre soluţia instanţei asupra acesteia. Curtea 

Europeană a arătat că revine în primul rând celor interesaţi să depună orice 

diligenţă pentru protejarea propriilor interese (cauza Agapito Maestre 

Sanchez c. Spaniei, nr. 29608/02, hotărârea din 04 mai 2004). 

La fel, în viziunea Curţii, modificarea momentului începerii curgerii 

termenului de declarare a apelului în sensul propus de autorul proiectului, 

va crea o incertitudine cu privire la momentul expirării termenului de 

declarare a apelului şi respectiv, o dificultate la determinarea momentului 

devenirii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti. Respectiv, acest 

fapt va avea repercusiune negativă asupra eventualelor efecte ale hotărârii 

judecătoreşti (exclusivitate, incontestabilitate, executorialitate, 

prejudicialitate, obligativitatea).  

Curtea reţine că din momentul intrării în vigoare a Legii pentru 

modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii 

Moldova nr. 155 din 05 iulie 2012 (30 noiembrie 2012), în ceea ce ţine de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

momentul începerii curgerii termenului de declarare a apelului, s-a stabilit o 

practică jurisprudenţială clară pe marginea chestiunii respective. În situaţia 

în care termenul de procedură este omis din motive întemeiate, titularul 

dreptului are la dispoziţie mecanisme menite să asigure exercitarea 

drepturilor procedurale (repunerea în termenul de procedură omis, art. 116 

Cod de Procedură Civilă). 

Curtea consideră inconsecvente acţiunile autorului proiectului de 

modificare a momentului începerii curgerii termenului de declarare a 

apelului, or prin respectivele modificări are loc restabilirea situaţiei 

existente de până la adoptarea Legii nr. 155 din 05 iulie 2012, act normativ 

elaborat la iniţiativa aceluiaşi autor – Ministerul Justiţiei al Republicii 

Moldova. 

Pentru considerente expuse mai sus, Curtea avizează negativ 

propunerea privind modificarea momentului începerii curgerii termenului de 

declarare a apelului. 

 3.4. la punctul 4, autorul proiectului propune introducerea „Recursului 

în interesul legii” în calitate de mijloc de asigurare interpretare şi aplicare 

uniformă a legii de către instanţele judecătoreşti. 

Studiind prevederile cuprinse în proiectul de Lege (art. 453
1
-453

4
), 

Curtea nu poate să nu constate o incoerenţă între argumentele invocate de 

către autorul pe marginea excluderii competenţei Curţii Supreme de Justiţie 

în emiterea hotărârilor explicative şi textul de lege propus spre avizare cu 

privire la recursul în interesul legii. Pe de o parte, autorul proiectului de lege 

pretinde că hotărârile explicative ale Curţii Supreme de Justiţie (care au 

caracter de îndrumare şi nu sînt obligatorii pentru instanţele judecătoreşti) 

pot afecta independenţa judecătorilor din cadrul instanţelor inferioare, pe de 

altă parte, textul de lege propus de autor prevede că decizia emisă în urma 

soluţionării recursului în interesul legii, este obligatorie (art. 453
4
). 

În nota informativă la proiectul de lege autorul menţionează că recursul 

în interesul legii nu este o cale de atac, prin urmare, Curtea consideră 

impropriu utilizarea în art. 453
3 
alin. (1) a sintagmei „se judecă”.  

La fel, autorul proiectului menţionează că „unificarea practicii judiciare 

urmează a fi asigurată de instanţa superioară prin hotărârile pronunţate pe 

cauze individuale”. Astfel, în situaţia în care recursul în interesul legii nu 

este o cale de atac, nu este clar în ce măsură deciziile emise în urma 

examinării recursului în interesul legii pot fi considerate ca fiind „hotărâri 

pronunţate pe cauze individuale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Nu se acceptă 

Recursul în interesul legii este 

conceput ca un mijloc procedural 

menit să contribuie la interpretarea şi 

aplicarea unitară a legii.  

Acesta constituie un instrument 

procedural prin care se asigură 

unificarea practicii judiciare, prin 

dezlegarea unor probleme de drept de 

către instanţa supremă. 

Recursul nu are efecte asupra 

situaţiei părţilor din proces, ci are ca 

scop asigurarea interpretării şi 

aplicării unitare a legilor, în urma unei 

analize a actelor judecătorești prin 

care s-a dat soluții contradictorii. 

Nu poate fi împărtășită opinia 

potrivit căreia soluțiile date prin 

„recursul în interesul legii” vor fi 

similare cu cele ale hotărîrilor 

explicative date în prezent. 

Recursul în interesul legii este 

admisibil numai dacă se face dovada 

că problemele de drept care formează 

obiectul judecăţii au fost soluţionate în 
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Deşi autorul pretinde că recursul în interesul legii „are ca scop 

asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legilor, în urma unei analize a 

actelor judecătoreşti prin care s-au dat soluţii diferite”, Curtea menţionează 

că în prezent, activitatea de elaborare a hotărârilor explicative este realizată 

de către Plen şi structurile interne ale Curţii Supreme de Justiţie, are la bază 

studierea/ cercetarea actelor judecătoreşti prin care s-au dat soluţii diferite. 

Astfel, având în vedere cele expuse mai sus, Curtea consideră că 

mecanismul de interpretare şi aplicare uniformă a legii de către instanţele 

judecătoreşti (Recursul în interesul legii) propus de autor, constituie aceeaşi 

activitate de unificarea practicii judiciare realizată în prezent, cu succes de 

către Curtea Supremă de Justiţie prin emiterea hotărârilor explicative. Mai 

mult decât atât, având în vedere că recursul în interesul legii nu este o cale 

de atac, iar deciziile emise în urma examinării acestuia în esenţă constituie 

aceleaşi hotărâri explicative, Curtea constată că caracterul obligatoriu al 

acestora poate crea pericolul afectării independenţei judecătorilor 

instanţelor. 

Pentru considerentele enunţate, Curtea avizează negativ propunerea 

privind introducerea capitolului XXXIX
1
 Recursul în interesul legii. 

 

 

 

 

mod diferit prin hotărîri judecătoreşti 

irevocabile. 

 

 

 

9. Procuratura Generală La art. II. Cu referire la propunerile de modificare şi completare a Codului 

de procedură civilă.  

 

1. Conform art.5 lit.j) al Legii cu privire la Procuratură nr. 3 din,25.02.2016, 

Procuratura „în cazul neînceperii sau al încetării urmăririi penale, în 

condiţiile legii, intentează acţiunea civilă şi participă la examinarea 

acesteia”, astfel, în vederea aducerii în concordanţă a prevederilor 

proiectului propus spre avizare cu cadrul juridic existent, considerăm 

oportun de a include la art. 453/1 din proiect, Procurorul General ca subiect 

în drept să depună recursul în interesul legii.  

 

 

 

 

1. Nu se acceptă 

Dreptul de a înainta o acțiune civilă nu 

poate echivala și cu acordarea 

dreptului tuturor subiecților de a 

depune recurs în interesul legii.  
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2. În conformitate cu prevederile art. 40 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 1260 din 

19.07.2002 cu privire la avocatură preşedintele Uniunii Avocaţilor 

„semnează actele Consiliului Uniunii Avocaţilor ”, din acest raţionament 

propunem substituirea sintagmei „Consiliul Uniunii Avocaţilor din 

Republica Moldova” de la art. 453/1 cu sintagma „preşedintele Uniunii 

Avocaţilor ”.  

Alte obiecţii sau propuneri nu sunt. 

2. Nu se acceptă 

Potrivit Legii cu privire la avocatură, 

Consiliul Uniunii Avocaţilor este 

organul reprezentativ şi deliberativ al 

avocaţilor din ţară şi asigură 

activitatea permanentă a Uniunii 

Avocaţilor.  

Potrivit, art. 40 alin. (2) lit.b) din legea 

menționată, Președintele 

Uniunii „prezidează şedinţele 

Consiliului”. Prin urmare, rațiunea 

prevederii legale care stabilește că 

Președintele Uniunii semnează actele 

Consiliului reiese din competența 

acestuia de a prezida ședințele.  

Mai mult, deși actele Consiliului sunt 

semnate de către Președintele Uniunii, 

acestea sunt emis în numele 

Consiliului. 

10. Consiliul Superior al 

Procurorilor 

Redacția propusă pentru alin.(2) și alin.(3) din Codul de procedură civilă 

precum și pentru alin.(4
1
) și alin.(4

2
) art.384 din Codul de procedură penală, 

într-o măsură definitorie, a luat forma constatărilor degajate în jurisprudența 

Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Nu punem la îndoială importanța acestor raționamente, precum și 

agreăm deplin necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de țara 

noastră pentru instituirea criteriilor de calitate a hotărârilor judecătorești. 

În această ordine de idei menționăm că alin.(8) art.7 din Codul de 

procedură penală statuează expres și într-o manieră imperativă că hotărârile 

definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului sunt obligatorii pentru 

organele de urmărire penale, procurori şi instanţele de judecată. 

Respectiv, concluziile formulate de către instanța europeană, statuate cu 

valoare de principiu, ex officio generează efecte pe dimensiunea 

jurisprudenței naționale, inclusiv la compartimentul calității hotărârilor 

adoptate de judecători. 

Având în vedere aceste circumstanțe notăm că transcrierea în legea 

procesuală a unor teze din hotărârile CtEDO trebuie ajustată cerințelor de 

Nu se acceptă 

Noile amendamente propuse privind 

„criteriile de calitate a hotărîrii 

judecătorești” reflectă standardele 

internaționale în domeniu care se 

cuprind în Opinia nr.11(2008) a 

Consiliului Consultativ al 

Judecătorilor Europeni (CCJE) 

privind calitatea hotărîrilor 

judecătorești. 

Hotărârea judecătorească trebuie să 

îndeplinească o serie de cerinţe din 

care să reiasă principii comune. 

Prin urmare, scopul prevederilor este 

de a institui criterii care urmează să 

ghideze judecătorul în procesul de 

redactare a hotărîrii judecătorești. 
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tehnică legislativă și normelor stilistice de redactare.   

Exprimăm opinia că textul de lege trebuie, pe cât de posibil, să excludă 

marja existenței interpretărilor și să exprime un sens unic al ideii pe care o 

conține. 

Cu toate acestea, redacția propusă pentru alin.(2) și alin.(3) din Codul de 

procedură civilă, și, corespunzător, pentru alin.(4
1
) și alin.(4

2
) art.384 din 

Codul de procedură penală, transmit în mod repetat același raționament – să 

fie invocate motivele pe care se bazează soluția adoptată de către judecător. 

În acest sens exemplificăm că autorii proiectului au operat cu sintagme 

similare – ”să fie motivată” și ”cu invocarea motivelor”, ceea ce, în 

esență, redă aceeași idee, practic prin aceleași cuvinte, doar că folosite ca 

părți de vorbire distincte. 

 Mai mult de atât, sintagma ”hotărârea judecătorească (sentința 

instanței) trebuie…..să reflecte respectarea de către judecător a 

principiilor dreptului la un proces echitabil” nu întrunește cerința 

previzibilității normei juridice, deoarece creează o dificultate de percepție. 

Menționăm că dreptul la un proces echitabil acoperă un domeniu foarte 

larg și include  mai multe elemente componente – egalitatea armelor, 

contradictorialitatea, dreptul la apărare, accesul liber la justiție, prezumția 

nevinovăției, independența instanței, etc. 

Pe cale de consecință, respectarea de către judecător a dreptului la un 

proces echitabil este un corolar al activității acestuia pe tot parcursul 

procesului derulat în fața sa și aspectul în cauză urmează a fi analizat per 

ansamblu în gradele de jurisdicție superioare atunci când se decide asupra 

eventualelor contestații. 

De asemenea, sintagmele ”motivată suficient”, ”limbaj simplu” nu 

întrunesc condițiile clarității și previzibilității, existând posibilități extinse 

de interpretare diferită a acestora, în special când e vorba despre limbajul de 

specialitate, pe care un judecător nu îl poate evita la emiterea deciziilor sale 

penale sau civile. 

În lumina jurisprudenței Curții Constituționale relevăm că norma 

juridică trebuie să fie previzibilă, astfel încât subiecții vizați de aceasta să își 

poată determina conduita personală/profesională în raport cu cerințele 

stabilite. 

Însă, modul de redactare a normelor consemnate supra nu oferă 

claritatea și previzibilitatea necesare pentru ca activitatea de elaborare a 

deciziilor judecătorești să fie desfășurată astfel încât să se atingă scopul 

 

De asemenea, urmează a se face 

distincție între conținutul propunerilor 

legislative de la alin. (2)-(3) al art. 239 

CPC și alin.(4
1
)-(4

2
) art.384 CPP. Or, 

acestea vizează două aspecte distincte 

și anume (1) motivarea hotărârii ca 

conținut și (2) cerințele de redactare a 

hotărîrii în vederea asigurării clarității 

acesteia. 
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scontat prin aceste proiect de modificare. 

Propunem să fie compilate textele pentru alin.(2) și alin.(3) din Codul de 

procedură civilă precum și pentru alin.(4
1
) și alin.(4

2
) art.384 din Codul de 

procedură penală și să fie elaborat un singur alineat (separat – pentru 

procesul civil și procesul penal), al cărui conținut să exprime clar ideea 

avută în vedere de către autorii proiectului.       

Totodată, având în vedere obiectul de cercetare al prezentului studiu de 

caz, care se referă inclusiv și la calitatea hotărârilor judecătorești, propunem 

examinarea posibilității introducerii acelorași criterii de calitate și pentru 

ordonanțele de încetare a urmăririi penale, de clasare a cauzei penale, de 

scoatere de sub urmărire penală, de refuz în pornirea urmăririi penale, 

adoptate de către procuror. 

Pentru argumentarea acestei propuneri notăm că reieșind din prevederile 

alin.(3) art.22, coroborate cu alin.(1), (3) art.467 din Codul de procedură 

penală, deducem concluzia că ordonanțele procurorului de încetare a 

urmăririi penale, care nu au fost anulate, obțin valoarea ”lucrului judecat”. 

În această ordine de idei, prin aplicarea principiului simetriei dreptului, 

cerințele de calitate față de motivarea hotărârilor adoptate de către procurori 

trebuie să fie similare celor care se referă la deciziile instanțelor de judecată. 

Totuși în această parte legislatorul a avut o intervenție modestă, care 

constă în stipularea prevăzută de art.255 alin.(2) din Codul de procedură 

penală – ”Ordonanța trebuie să fie motivată”, nefiind indicate criteriile care 

trebuie să fie întrunite în acest sens. 

Respectiv, propunem să fie revăzută redacția alin.(2) art.255 din Codul 

de procedură penală sau, după caz, introducerea unui articol nou după 

art.286 din Codul de procedură penală, care să reglementeze criteriile 

calității motivării ordonanțelor de încetare a urmăririi penale, de clasare a 

cauzei penale, de scoatere de sub urmărire penală, de refuz în pornirea 

urmăririi penale, adoptate de către procuror într-o manieră similară aceleia 

care va fi identificată pentru hotărârile (sentințele) judecătorești, având în 

vedere argumentele noastre expuse anterior. 

În rest, exceptând obiecțiile formulate supra, proiectul de lege se susține 

în varianta după cum a fost formulată de către autori.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă operarea modificărilor la 

art. 255 alin. (2) din CPP. În acest 

sens, în proiectul de lege  a fost 

stabilit că cerințele specifice pentru 

redacatrea unei hotărîri judecătorești 

urmează a fi aplicate în mod 

corespunzător și pentru ordonanțele 

emise de către procurori. 
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11. A.O. „Centrul de Resurse 

Juridice” 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) salută elaborarea și 

expunerea pentru consultări publice a proiectului de lege pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative (unele aspecte privind procedura civilă 

și penală).  

CRJM a examinat cu interes proiectul și comunică despre susținerea 

promovării acestuia, apreciind în mod special amendamentele referitoare la 

instituirea unor criterii de calitate a hotărîrilor judecătorești, excluderea  

competenței  Curții  Supreme  de  Justiție  de  a  emite  hotărâri  cu  caracter 

explicativ sau instituirea în procedura civilă a recursului în interesul legii. 

Considerăm, că aceste garanții noi vor contribui la fortificarea 

independenței și responsabilității actorilor justiției, precum și a calității 

actului de justiție în sine.  

Totodată, propunem revizuirea art. 452 alin.(1
1
) din Codul de procedură 

civilă, care prevede următoarele: „Dacă examinarea cererii de revizuire 

este de competența Curţii Supreme de Justiţie sau a instanţei de apel, 

şedinţele se desfăşoară fără înştiinţarea participanţilor la proces. Dacă 

instanţa care examinează cererea de revizuire consideră necesară prezenţa 

participanţilor la proces, aceasta dispune înştiinţarea lor.” Nota informativă 

nu explică considerentele din care legiuitorul a prevăzut reguli diferite de 

examinare a cererii de revizuire de către instanțele de apel și CSJ, decât 

instanțele de fond. În acest context, propunem excluderea art. 452 alin.(1
1
) 

din Codul de procedură civilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă propunerea de excludere a 

alin.(1
1
) din art.452 al CPC. 

 

 

 

 

Ministru        Victoria IFTODI 


