
 

Proiect 

 

 

 

  

  

  

  
STUDIU  

PRIVIND MARJA DE DISCREŢIE A ACTORILOR 

SECTORULUI JUSTIŢIEI ÎN CODURILE DE 

PROCEDURĂ PENALĂ ŞI CIVILĂ ŞI CODUL 

CONTRAVENŢIONAL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIŞINĂU, 2014 



Proiect pentru dezbateri publice la 17.12.2014 
Studiu „Marja de discreţie”  

 

2  

 

 

CUPRINS 

 

I. Consideraţii introductive ........................................................................................................... 3 

II. Codul de procedură penală ..................................................................................................... 5 

Secţiunea II.1   Marja de discreţie a ofiţerilor de urmărire penală .......................................... 5 

Secţiunea II.2   Marja de discreţie a procurorilor ..................................................................... 7 

Secţiunea II.3  Marja de discreţie a judecătorilor .................................................................. 10 

Secţiunea II. 4  Marja de discreţie cu caracter general ........................................................... 13 

III.  Codul de procedură civilă ................................................................................................... 16 

IV. Codul contravenţional .......................................................................................................... 20 

V. Concluzii şi recomandări ....................................................................................................... 25 

VI. Propuneri de modificare a cadrului normativ ................................................................... 27 

 



Proiect pentru dezbateri publice la 17.12.2014 
Studiu „Marja de discreţie”  

 

3  

 

I. Consideraţii introductive 

 

Studiul privind marja de discreţie a actorilor sectorului justiţiei este elaborat în scopul 

implementării domeniului specific de intervenţie 4.1.4 „Reglementarea clară a 

comportamentului judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, avocaţilor şi 

executorilor judecătoreşti în raport cu alte persoane în scopul combaterii actelor de corupţie;  

crearea unui mecanism  de asigurare a comportamentului integru” din Strategia de reformă a 

sectorului justiţie pentru anii 2011-2016
1
 (acţiunea 4 din Planul de acţiuni pentru implementarea 

SRSJ
2
 care vizează în mod expres necesitatea de „Perfecţionare a cadrului legislativ în vederea 

precizării marjei de discreţie a reprezentanților sectorului justiţiei şi elaborarea unui proiect 

de modificare a cadrului normativ relevant”). 

 

Scopul prezentului studiu este de a identifica: 

a) cele mai proeminente deficienţe de ordin legislativ (prevederi vulnerabile) care oferă o 

marjă discreţionară excesivă şi chiar abuzivă, reprezentanţilor sectorului justiţiei în aplicarea 

regulilor procedurale; 

b) soluţii de ordin normativ pentru eliminarea normelor vulnerabile  sau pentru 

diminuarea efectului acestora. De asemenea, prezentul Studiu urmează să devină un suport 

pentru fundamentarea proiectului de act normativ care va interveni cu modificările/completările 

de rigoare, necesare precizării marjei de discreţie a actorilor din sectorul justiţiei.  

 

Marja de discreţie, la nivel legislativ, se poate manifesta în mai multe moduri şi anume prin 

stabilirea unor atribuţii: excesive / contrare statutului, care admit derogări şi interpretări abuzive. 

În acelaşi timp, marja de discreţie apare şi atunci cînd competenţele autorităţilor sunt determinate 

după formula "este în drept", "poate" ş.a.; cînd se stabilesc temeiuri neexhaustive, ambigui şi 

subiective pentru refuzul unei autorităţi de a îndeplini anumite acţiuni; cînd lipsesc sau sînt 

ambigui regulile care trebuie respectate; cînd sînt stabilite termene nejustificate (prea mari sau 

prea mici) pentru realizarea unor acţiuni fie cînd aceste termene sînt lipsă; cînd nu este clară 

autoritatea responsabilă sau subiectul care urmează să îndeplinească anumite acţiuni etc.  

Marja de discreţie oferită de legiuitorul din R. Moldova actorilor sectorului justiţiei nu reprezintă 

o problemă critică pentru funcţionarea sistemului de justiţie în ansamblu, dimpotrivă este un 

element indispensabil şi necesar, care derivă din faptul că actele normative au un caracter 

general şi impersonal, urmînd a fi aplicate repetat la un număr nedeterminat de situaţii identice
3
 

. Din această perspectivă, este important ca regulile procedurale să fie formulate de o manieră 

flexibilă care ar permite aplicarea lor faţă de un cerc nedeterminat de subiecţi şi adaptarea lor 

circumstanţelor fiecărui caz particular.  

 

Majoritatea persoanelor intervievate pe parcursul realizării acestui Studiu a opinat că, în pofida 

faptului că unele norme, reguli procedurale ar părea lacunare, fie sunt prea generale, şi oferă prea 

multă discreţie, totuşi, interpretarea sensu stricto şi buna-credinţă în aplicarea lor sunt de natură 

să prevină potenţialele abuzuri ale reprezentanţilor sectorului justiţiei. 

 

Analiza prevederilor codurilor procedurale şi contravenţional raportate la practica aplicării 

acestora, reieşind din percepţiile şi opiniile exponenţilor sectorului justiţiei/practicienilor din 

domeniu (procurori, judecători, avocaţi etc.), dar şi a justiţiabililor, arată asupra faptului că, în 

                                                           
1 Aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 1-6, art.6) 
2 Aprobat prin hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 109-112, art. 371) 
3 Legea nr. 780/2001 privind actele legislative şi Legea 317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale 
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unele situaţii, limitele discreţionare oferite de legiuitor sînt aplicate abuziv de către ofiţerii de 

urmărire penală, procurori, judecători. În asemenea condiţii, necesitatea operării unor 

amendamente la codurile de procedură şi codul contravenţional este evidentă. Limitarea marjei 

discreţionare şi încadrarea acesteia în limite previzibile şi coerente, poate să contribuie dacă nu la 

eliminarea completă, cel puţin la reducerea cazurilor în care puterea discreţionară a actorilor 

sectorului justiţiei este aplicată în mod abuziv.  

 

Prezentul Studiu oferă o analiză generală a codurilor de procedură şi codului contravenţional, 

fiecare fiind examinat în cadrul unui capitol separat. Pentru fiecare cod sînt identificate 

problemele-cheie din perspectiva discreţiei, acestea fiind grupate conform statutului actorilor 

implicaţi în aceste proceduri: vulnerabilităţi discreţionare pentru judecători, procurori, ofiţeri de 

urmărire penală, agenţi constatatori etc., precum şi potrivit unor probleme definite generic (a se 

vedea capitolele II-IV din prezentul Studiu) 

 

Studiul a fost elaborat utilizând următoarele metode: analiza cadrului normativ național relevant, 

inclusiv studiul comparat a reglementărilor procedurale, a recomandărilor internaționale în 

domeniu, a doctrinei de specialitate etc. și interviuri cu judecători, procurori, avocaţi, cadre 

didactice etc.  

 

La elaborarea Studiului au contribuit substanţial membrii Grupului de lucru inter-instituţional, 

constituit prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 386 din 16 septembrie 2014 (în continuare – GL). 

Acest GL, ulterior, va asigura examinarea/dezbaterea concluziilor şi recomandărilor reţinute în 

prezentul Studiu, va contribui la definitivarea şi promovarea în continuare a propunerilor de 

modificare a cadrului normativ pentru precizarea marjei de discreţie a reprezentanţilor sectorului 

justiţiei.  

 

Acest document a fost elaborat cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici 

Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM), proiect finanţat de Uniunea Europeană şi 

implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Opiniile exprimate în 

acest document nu reflectă neapărat viziunea  sau politicile oficiale ale EUHLPAM sau PNUD. 
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II. Codul de procedură penală 

Codul de procedură penală a Republicii Moldova (în continuare – CPP) a fost adoptat de către 

Parlament la 14 martie 2003 (urmînd să intre în vigoare la 12 iunie 2013
4
) şi a substituit codul 

sovietic de procedură penală din 1961. CPP este legea procesuală fundamentală care 

reglementează toate raporturile procedurale în cadrul unui proces penal. Din perspectiva 

obiectului de cercetare a prezentului Studiu, CPP este cel mai complex, deoarece acoperă un 

spectru vast de subiecţi şi stabileşte o multitudine de reguli procedurale care urmează a fi 

respectate de către părţile şi participanţii la procesul penal.  

 

Din 2003 şi pînă la momentul redactării prezentului Studiu, CPP a fost supus 

modificărilor/completărilor de cel puţin 60 de ori, dintre care, în două cazuri
5
, codul a suferit 

modificări substanţiale, inclusiv de ordin conceptual. Nu tot timpul modificările/completările 

legislative au fost fundamentate pe o analiză sistemică şi gîndite pe termen lung, intervenind 

conjunctural, inclusiv, pentru promovarea intereselor departamentale/lărgirea marjei 

discreţionare ale actorilor vizaţi de codul respectiv.  

 

În procesul analizei preliminare a prevederilor CPP privind limitele de discreţie au fost 

identificate generic cîteva domenii vulnerabile:  

 competenţa ofiţerilor de urmărire penală; 

 competenţa procurorilor în cadrul procesului penal;  

 competenţa judecătorilor de instrucţie;  

 modul de reglementare şi aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere;  

 termenele procedurale;  

 accesul la materialele dosarelor penale etc.  

 

Evident că nu toate problemele identificate în cadrul analizei, interviurilor şi dezbaterilor fac 

obiectul sau se referă nemijlocit la marja de discreţie. Totuşi, s-a insistat asupra necesităţii unor 

intervenţii care ar ordona regulile procedurale, normele ar deveni mai clare şi mai previzibile şi, 

astfel, va fi diminuată marja de discreţie excesivă sau interpretată/aplicată abuziv de către 

reprezentanţii sectorului justiţiei.  

 

În secţiunile de mai jos sunt reflectate în formă tabelară problemele de discreţie identificate în 

cadrul analizei normelor procesuale raportate la practica aplicării lor. A fost dificilă stabilirea 

unor criterii pentru  delimitarea strictă a formelor în care se manifestă marja de discreţie în 

cadrul procesului penal: expunerea prevederilor discreţionare în mod consecutiv fie includerea 

acestora în categorii distincte. În final, s-a optat pentru divizarea normelor care generează 

discreţie în 4 categorii, în funcţie de subiecţii asupra cărora se răsfrîng : 1) ofiţeri de urmărire 

penală; 2) procurori; 3) judecători şi 4) norme de discreţie cu caracter general.   

 

 

Secţiunea II.1   Marja de discreţie a ofiţerilor de urmărire penală 

 

Ofiţerii de urmărire penală reprezintă o figură importantă în pornirea şi derularea urmăririlor 

penale. Potrivit CPP
6
, ofiţerul de urmărire penală (în continuare - OUP) este persoana care, în 

numele statului, în limitele competenţei sale, efectuează urmărirea penală în cauze penale şi 

                                                           
4 Art. 560 al CPP 
5 Legea nr. 264/2006 şi Legea 66/2012 
6 Art. 57 alin. (1) CPP 
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exercită alte acţiuni prevăzute expres de lege. Atribuţiile OUP sunt prevăzute, practic exhaustiv 

la alin. (2) al art. 57 CPP.   

 

În procesul interviurilor şi dezbaterilor în cadrul GL nu au fost identificate multiple norme care 

ar genera o marjă de discreţie excesivă pentru ofiţerii de urmărire penală. Majoritatea 

comentariilor s-au referit la necesitatea includerii unor detalieri/concretizări în textul art. 56 şi 

255 din CPP care reglementează competenţa conducătorului organului de urmărire penală şi, 

respectiv, a ordonanţelor emise de către organele de urmărire penală. Detalii privind problemele 

identificate pot fi vizualizate în tabelul de mai jos.   

 

În acelaşi timp, au fost reliefate cîteva probleme de ordin general privind accesul la materialele 

dosarului penal, însă aceste probleme vor fi abordate în secţiunea II.4 a acestui capitol. 

 

Problema de discreţie Textul normei din Cod Soluţie pentru remedierea 

problemei 

În temeiul articolului 56 CPP 

conducătorul OUP poate să-şi reţină 

spre examinare anumite sesizări, 

cauze penale, însă, decizia respectivă 

este lăsată la latitudinea respectivului 

conducător al OUP, fără a fi obligat  

să o explice, cel puţin. Acest fapt 

poate provoca anumite dubii privind 

motivele unei asemenea decizii. 

 Articolul 56. Conducătorul 

organului de urmărire penală şi 

atribuţiile lui 

   (2
1
) În exercitarea atribuţiilor sale, 

conducătorul organului de urmărire 

penală: 

….  f) este în drept să-şi reţină 

sesizările, cauzele penale pentru 

efectuarea urmăririi penale 

personal, adoptînd o ordonanţă de 

primire a cauzei. În acest caz, îi 

revin atribuţiile ofiţerului de 

urmărire penală; 

Pentru  a evita potenţialul 

arbitrariu, cînd conducătorul 

OUP îşi reţine sesizările, cauzele 

penale, este necesar de a 

menţiona în mod expres că 

ordonanţa de primire a cauzei va 

fi una „motivată” 

 

….  f) este în drept să-şi reţină 

sesizările, cauzele penale 

pentru efectuarea urmăririi 

penale personal, adoptînd o 

ordonanţă motivată în 

temeiurile prevăzute de lege … 

În cadrul procesului penal, termenele 

de procedură sunt importante, or, 

calcularea corectă a acestora are 

incidenţă directă asupra respectării 

drepturilor persoanei în cadrul 

procesului penal, respectarea 

termenului rezonabil etc. În formula 

actuală a articolului 255 CPP se 

prevede că în ordonanţa organului de 

urmărire penală se indică doar data şi 

locul întocmirii ordonanţei, fără a 

face referire, însă şi la ora întocmirii 

acesteia, fapt care ar oferi discreţie 

OUP la calcularea termenelor 

procedurale. 

 

O altă problemă privitor la articolul 

255 CPP este că alin. (4) nu prevede 

în mod expres că ordonanţa trebuie 

să fie „motivată”, atunci cînd 

anumite acţiuni sau măsuri 

procesuale urmează a fi autorizate, 

ceea ce, de asemenea, lasă la 

latitudinea OUP să motiveze sau nu 

ordonanţa. 

Articolul 255.  Ordonanţele 

organului de urmărire penală 

…. 

    (2) Ordonanţa trebuie să fie 

motivată şi să cuprindă: data şi 

locul întocmirii, numele, prenumele 

şi calitatea persoanei care o 

întocmeşte, cauza la care se referă, 

obiectul acţiunii sau măsurii 

procesuale, temeiul legal al acesteia 

şi semnătura celui care a întocmit-o. 

Ordonanţa nesemnată de persoana 

care a întocmit-o nu are putere 

juridică şi se consideră nulă. Dacă 

organul de urmărire penală 

consideră că este cazul să fie luate 

anumite măsuri, face propuneri 

motivate în ordonanţă.    

 

„(4) Dacă legea prevede că o 

acţiune sau o măsură procesuală 

trebuie să fie încuviinţată, autorizată 

sau confirmată de procuror ori, după 

caz, de judecătorul de instrucţie, un 

exemplar al ordonanţei sau al 

O soluţie pentru depăşirea 

problemei invocate şi pentru 

diminuarea unei marje de 

discreţie excesive la calcularea 

termenelor în cadrul procedurii 

penale, este ca în textul 

ordonanţei organului de 

urmărire penală de fiecare dată 

să fie indicată ora întocmirii 

acesteia.  

 

Astfel, se propune ca în alin. (2) 

al art. 255 să fie prevăzută şi ora 

întocmirii ordonanţei, după cum 

urmează:  

 

Articolul 255.  Ordonanţele 

organului de urmărire penală 

…. 

    (2) Ordonanţa trebuie să fie 

motivată şi să cuprindă: data, 

ora şi locul întocmirii…. 

 

O rigoare necesară pentru 

prevenirea abuzurilor şi 
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actului procedural …. rămîne la 

procuror ori la judecătorul de 

instrucţie. 

limitarea marjei de discreţie este 

ca actele procesuale întocmite 

pe parcursul întregului proces 

penal să fie motivate, fără a lăsa 

spaţiu pentru interpretări sau 

dubii privind justeţea şi motivele 

care au stat la baza emiterii lor. 

Din acest considerent se 

propune ca textul de la alin. (4) 

să reitereze necesitatea unei 

ordonanţe sau act procedural 

„motivat”. 

O problemă pregnantă în practică, 

potrivit persoanelor intervievate şi a 

membrilor GL este faptul că printr-o 

singură ordonanţă a OUP se dispune 

întreprinderea mai multor acţiuni sau 

măsuri procesuale şi nu se motivează 

necesitatea fiecăreia în mod separat. 

Astfel, pot să apară anumite îndoieli 

referitor la oportunitatea şi 

legalitatea dispunerii măsurilor 

respective, acestea fiind 

„amestecate” şi nefiind suficient de 

previzibile.  

Articolul 255.  Ordonanţele 

organului de urmărire penală 

Pentru a exclude orice dubii 

privind obiectivitatea dispunerii 

unor acţiuni, se propune 

completarea art. 255 din CPP cu 

un alineat nou, după cum 

urmează:  

„(1
1
) Pentru fiecare acţiune sau 

măsură procesuală, organul de 

urmărire penală dispune prin 

ordonanţă separată şi motivată 

în mod obligatoriu”.  

 

 

Secţiunea II.2   Marja de discreţie a procurorilor 

În condiţiile CPP, procurorul este persoana care, în limitele competenţei sale, exercită sau, după 

caz, conduce în numele statului urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţă, exercită sau, 

după caz, conduce şi alte atribuţii prevăzute de prezentul cod. Procurorul care participă la 

judecarea cauzei penale are funcţie de acuzator de stat
7
. CPP face o distincţie dintre atribuţiile 

procurorului în cadrul urmăririi penale şi în instanţa de judecată
8
. 

  

Pe parcursul interviurilor şi dezbaterilor în cadrul GL au fost identificate mai multe probleme 

care ar oferi o marjă de discreţie pentru procurori în cadrul procesului penal (atît la etapa 

urmăririi penale, cît şi la etapa reprezentării în instanţa de judecată.) Acestea vizează : 

mecanismul de contestare a acţiunilor procurorului; transmiterea cauzelor penale de la un OUP la 

altul (verificarea competenţei); competenţa procurorului în cadrul urmăririi penale şi competenţa 

procurorului în instanţa de judecată etc.  (pentru detalii a se vedea tabelul de mai jos) 

 

 

Problema de discreţie Textul normei din Cod Soluţie pentru remedierea 

problemei 

În cuprinsul CPP se operează cu 

două mecanisme de contestare a 

acţiunilor procurorului ierarhic 

superior: în art. 41 se menţionează că 

acestea se contestă la judecătorul de 

instrucţie, în timp ce art. 51 face 

referinţă la faptul că aceste se 

Art.41   Competenţa judecătorului 

de instrucţie  

… 

(6
3
) examinarea contestaţiilor 

depuse asupra acţiunilor 

procurorului ierarhic superior; 

….  

Pentru excluderea inadvertenţei 

respective este necesar de a 

concretiza faptul că anume 

părţile procesului penal contestă 

acţiunile procurorului ierarhic 

superior la judecătorul de 

instrucţie. La rîndul său, 

                                                           
7 Art. 51 alin. (1) din CPP 
8  Art. 52 şi 53 ale CPP 



Proiect pentru dezbateri publice la 17.12.2014 
Studiu „Marja de discreţie”  

 

8  

 

contesta la Procurorul General şi 

adjuncţii lui.  

 

O asemenea incoerenţă nu oferă 

suficientă claritate procedurilor 

aplicate. 

 

Art. 51 Procurorul 

….  

 (3
1
) Indicaţiile date de procurorul 

ierarhic superior pot fi contestate 

de procuror la Procurorul 

General şi adjuncţii lui. Procurorul 

General şi adjuncţii lui decid asupra 

contestării, prin ordonanţă motivată, 

în termen de cel mult 15 zile.  

 

procurorii pot contesta 

indicaţiile date de procurorul 

ierarhic superior la Procurorul 

General şi adjuncţii lui.  

Art. 271 din CPP oferă procurorului 

dreptul de a dispune transferarea de 

la un organ de urmărire penală către 

altul  a cauzei de UP, iar Procurorul 

general şi adjuncţii acestuia pot 

dispune efectuarea urmăririi penale 

de către orice organ.  

 

Prevederile respective par să ofere o 

gamă destul de largă pentru discreţia 

procurorilor, or, nu există nici un 

criteriu măsurabil care să fie invocat 

de către procurori pentru 

transmiterea UP de la un organ la 

altul.  

Articolul 271. Verificarea 

competenţei 

   .... 

    (4) Procurorul poate să 

dispună, motivat, ca într-o cauză în 

care urmărirea penală trebuie 

efectuată de un anumit organ de 

urmărire penală această urmărire să 

fie efectuată de un alt organ 

similar.  

   ....... 

 

 

    (7) Procurorul General şi 

adjuncţii lui, în caz de necesitate, 

în scopul asigurării urmăririi 

complete şi obiective, sub toate 

aspectele, pot dispune, prin 

ordonanţă motivată, efectuarea 

urmăririi penale de către orice organ 

de urmărire penală, indiferent de 

competenţă 

 

Pentru a diminua nivelul de 

discreţie a procurorilor în cadrul 

verificării competenţei OUP, 

este necesar de a prevedea în 

mod expres unele criterii 

obiective pentru dispunerea 

transferului cauzei de la un OUP 

la altul. Spre exemplu, în cazul 

în care conducătorul OUP va 

dispune transferul cauzei de la 

un ofiţer la altul, acesta are 

obligaţia de a ţine cont în mod 

obligatoriu de 

circumstanţe/criterii expres şi în 

mod exhaustiv stabilite (alin. (3) 

de la art. 56 CPP). 

 

Norma de la alin. (7) pare a fi   

excesivă. Examinarea legislaţiei 

altor state nu a demonstrat 

existenţa unor asemenea 

prevederi. Ţinînd cont de 

statutul Procurorului general şi a 

adjuncţilor acestuia, precum şi 

în contextul Concepţiei de 

reformă a Procuraturii adoptată 

de Parlament
9
, păstrarea acestei 

norme pare a fi inoportună. 

Petru a exclude riscurile unei 

imixtiuni exagerate a 

Procurorului general şi a 

adjuncţilor lui în procesul de 

urmărire penală,se propune 

păstrarea acestei competenţe 

doar pentru Procurorul general 

şi specificarea concretă a 

faptului că va dispune doar în 

temeiurile prevăzute expres de 

lege.  

O problemă în contextul prevederilor 

actuale o constituie statutul 

procurorilor, atunci cînd aceştia 

Art. 274. Începerea urmăririi penale 

 

(7) Dacă ulterior se constată că nu 

În contextul problemei invocate 

se propune uniformizarea 

procedurii fie introducerea unor 

                                                           
9 Legea nr. 122 din 3 iulie 2014 (Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr.122 din 19.09.2014) 
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evoluează în calitate de organ de 

urmărire penală. Anterior, toate 

acţiunile procurorului ca şi OUP 

erau verificate de către procurorul 

ierarhic superior. În versiunea 

actuală a CPP toate acţiunile sînt 

îndeplinite de către procuror în mod 

autonom, fără a fi supuse controlului 

din partea procurorului ierarhic,  cu 

excepţia situaţiei cînd 

actele/acţiunile/măsurile au fost 

contestate. O asemenea stare de fapt 

oferă, în mod indubitabil, discreţie 

procurorului, care poate efectua orice 

acţiuni în afara oricăror verificări, 

fiind creată astfel o marjă 

discreţionară excesivă.  

a existat sau că a dispărut 

circumstanţa pe care se baza 

propunerea de a refuza începerea 
urmăririi penale, procurorul 

anulează ordonanţa pe care a 

emis-o şi dispune începerea 

urmăririi penale. 

 

 

clarificări suplimentare, cînd şi 

cine ia decizia de reluare a 

urmăririi penale. Ţinînd cont de 

necesitatea existenței unei 

verificări din partea unui 

procuror ierarhic, este oportun 

ca această competenţă să revină 

procurorului ierarhic.  

Potrivit art. 320 din CPP, procurorul 

este obligat să renunţe la învinuire, 

dacă în procesul judecării cauzei 

ansamblul de probe cercetate nu 

confirmă învinuirea adusă 

inculpatului. Chiar dacă legea 

prevede anumite circumstanţe cînd 

procurorul renunţă la învinuire, 

totuşi, persistă riscul ca renunţarea în 

anumite situaţii să fie decisă 

unipersonal de către procurorul care 

reprezintă învinuirea în instanţă, fără 

a exista un control minim, ceea ce, în 

anumite situaţii poate fi interpretat 

ca un abuz (inclusiv din perspectiva 

părţii vătămate), sau ar plana unele 

suspiciuni privind potenţiale 

înţelegeri ascunse dintre procuror şi 

inculpat.  

Articolul 320. Participarea 

procurorului la judecarea cauzei şi 

efectele neprezentării lui. 

Renunţarea la învinuire 

    

        (5) Dacă, în procesul judecării 

cauzei, ansamblul de probe 

cercetate de instanţa de judecată nu 

confirmă învinuirea adusă 

inculpatului, procurorul este obligat 

să renunţe parţial sau integral la 

învinuire. Renunţarea 

procurorului la învinuire se face 

prin ordonanţă motivată şi atrage 

adoptarea de către instanţa de 

judecată a unei sentinţe de 

achitare sau de încetare a 

procesului penal. 

În vederea excluderii unor 

posibile abuzuri, este oportun de 

a prevedea expres în CPP că 

orice renunţare  la învinuire a 

procurorului în instanţă chiar şi 

prin emiterea unei ordonanţe 

motivate, va fi coordonată cu 

procurorul ierarhic superior. 

Procurorul este actorul important al 

procesului penal care reprezintă 

învinuirea din partea statului în 

instanţa de judecată la toate 

fazele/etapele procedurii judiciare: 

primă instanţă, apel, recurs, apel. De 

rolul şi prestaţia procurorului în 

instanţa de judecată depinde soarta 

dosarelor şi a persoanelor vizate în 

acesta, procurorul fiind acea figură 

importantă care decide să depună fie 

să retragă cererile de apel/recurs pe 

cauze concrete. Potrivit peroanelor 

intervievate şi în cadrul dezbaterilor 

în cadrul GL s-a invocat faptul că 

procurorii au o marjă de discreţie 

destul de largă în cadrul acestor 

proceduri, or, ca şi în alte cazuri 

menţionate mai sus, procurorii decid 

 Articolul 407. Retragerea apelului 

    (1) Pînă la începerea cercetării 

judecătoreşti la instanţa de apel, 

oricare dintre părţi îşi poate retrage 

apelul declarat. Retragerea trebuie 

să fie făcută de apelant. 

    (2) Apelul declarat de procuror 

poate fi retras şi de procurorul 

ierarhic superior. 

    (3) În cazul retragerii apelului, 

instanţa de apel încetează procedura 

de apel. 

 

 Articolul 423. Retragerea 

recursului 

    Persoanele menţionate în art. 421 

pot retrage recursul în condiţiile 

art.407, care se aplică în mod 

corespunzător. 

Pentru a oferi suficientă claritate 

normelor, precum şi pentru a 

exclude arbitrariul din acţiunile 

procurorilor urmează a prevedea 

în mod expres că atunci cînd 

procurorul retrage apelul sau 

recursul, demersul de rigoare va 

fi coordonat/autorizat de către 

procurorul ierarhic superior, 

astfel, fiind instituit un filtru 

minim pentru prevenirea 

potenţialelor abuzuri din partea 

procurorilor.  De asemenea, în 

cazul în care apelul va fi retras 

de către procurorul ierarhic 

superior, este necesar ca 

retragerea respectivă să fie 

argumentată/motivată.  
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în mod autonom să îndeplinească sau 

nu, anumite acţiuni, fără a exista un 

minim control. Şi dacă la etapa 

urmăririi penale orice acţiuni ale 

procurorului pot fi 

contestate/verificate de către 

procurorul ierarhic sau judecătorul 

de instrucţie, atunci la etapa 

examinării judiciare acest control nu 

este reglementat, în mod particular, 

este vorba de depunerea, retragerea 

apelurilor şi recursurilor. 

 

 

 

Secţiunea II.3  Marja de discreţie a judecătorilor  

 

Instanţele judecătoreşti, judecătorii, în mod special judecătorii de instrucţie sînt figuri-cheie în 

cadrul procesului penal.   Judecătoria  judecă în primă instanţă cauzele penale privind 

infracţiunile prevăzute de Partea specială a Codului penal, cu excepţia celor prevăzute la art. 39 

alin. (1), demersurile şi plîngerile împotriva hotărîrilor şi acţiunilor procurorului, ale organului 

de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate specială de investigaţii, precum şi 

examinează chestiunile legate de executarea sentinţei şi alte chestiuni date prin lege în 

competenţa sa
10

. Curtea de Apel, ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărîrilor 

pronunţate în primă instanţă de judecătorii, inclusiv de judecătoria militară; ca instanţă de recurs, 

judecă recursurile împotriva hotărîrilor judecătoriilor, care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu 

apel
11

. Judecătorul de instrucţie asigură controlul judecătoresc în cursul urmăririi penale 

prin: dispunerea, înlocuirea, încetarea sau revocarea arestării preventive şi a arestării la 

domiciliu; dispunerea liberării provizorii a persoanei reţinute sau arestate, revocarea ei, ridicarea 

provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport; autorizarea efectuării 

percheziţiei, examinării corporale, punerii sub sechestru a bunurilor, ridicării de obiecte ce conţin 

secret de stat, comercial, bancar, a exhumării cadavrului; dispunerea internării persoanei în 

instituţie medicală; autorizarea interceptării comunicărilor, reţinerii, cercetării, predării, 

percheziţionării sau ridicării trimiterilor poştale, înregistrării de imagini; examinarea cererilor 

privind accelerarea urmăririi penale; autorizarea, la demersul procurorului, a efectuării măsurilor 

speciale de investigaţii, date prin lege în competenţa sa
12

; etc.  

Astfel, poate fi observat că în cadrul procesului penal un rol important îi revine judecătorului de 

instrucţie, care, în fond, trebuie să fie garantul principal al respectării drepturilor persoanelor 

implicate în proces. Atribuţiile judecătorului de instrucţie, modul de redactare la nivel legislativ a 

acestora, precum şi mecanismul de contestare a încheierilor judecătorului de instrucţie trebuie 

abordate cu o maximă prudenţă.  Pe parcursul examinării competenţei judecătorilor în cadrul 

procesului penal şi identificării atribuţiilor discreţionare au fost identificate următoarele 

probleme descrise în tabelul de mai jos. 

 

Problema de discreţie Textul normei din Cod Soluţie pentru remedierea 

problemei 

CPP stabileşte la acelaşi art. 7 că 

hotărîrile definitive ale CtEDO sunt 

obligatorii pentru OUP, procurorii şi 

instanţele judecătoreşti. Însă, în 

Articolul 7. Legalitatea procesului 

penal 

…. 

    (8) Hotărîrile definitive ale Curţii 

O soluţie pentru evitarea acestei 

marje discreţionare oferite 

judecătorilor este ca în CPP să 

fie inclusă o nouă obligaţie 

                                                           
10 Art. 36 CPP 
11 Art. 38 CPP 
12 Art. 41 CPP  
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practică, potrivit alegaţiilor 

persoanelor intervievate, instanţele 

judecătoreşti, dar şi procurorii,  OUP 

evită să se pronunţe şi să ofere 

argumente în hotărîrile/actele emise, 

atunci cînd avocaţii fac referinţă la 

jurisprudenţa CtEDO şi nu 

argumentează motivele neluării în 

considerare a invocărilor făcute de 

către avocaţi. 

Europene a Drepturilor Omului sînt 

obligatorii pentru organele de 

urmărire penale, procurori şi 

instanţele de judecată. 

 

pentru 

judecători/procurori/OUP, ca în 

cazul în care în 

demersurile/referinţele lor 

părţile invocă încălcarea CEDO, 

implicit jurisprudenţa CtEDO, 

acestea urmează ca în mod 

obligatoriu în actele/hotărîrile 

emise să facă referinţă expresă 

dacă a avut sau nu loc încălcarea 

unui drept protejat de Convenţie. 

Eventual, această modificare 

poate fi inclusă în partea 

generală a CPP, completînd 

articolul 7 cu un nou alineat.  

Un domeniu vulnerabil pentru 

competenţa judecătorilor de 

instrucţie/instanţelor judecătoreşti 

este autorizarea măsurilor 

preventive, în special a arestului 

preventiv. Astfel, practica 

demonstrează că în motivarea 

încheierilor/hotărîrilor judecătoreşti 

judecătorii operează cu un set de 

motive-clişeu, care se perindă dintr-o 

cauză în alta. Cel mai frecvent sunt 

invocate în abstract motivele stabilite 

la art. 176 CPP, fără a fi raportate la 

circumstanţele cazului concret. 

Potrivit alegaţiilor unei persoane 

intervievate, „judecătorii de 

instrucţie operează ca nişte 

procurori”.  O asemenea prezumţie 

se confirmă şi prin alin. (2) art. 176 

care prevede că instanţa de judecată 

poate aplica arestarea preventivă, 

arestarea la domiciliu, liberarea 

provizorie a persoanei pe cauţiune şi 

liberarea provizorie a persoanei sub 

control judiciar, din oficiu.  

De asemenea trebuie evidenţiat 

faptul că textul CPP operează cu 

cîteva noţiuni, atunci cînd este vorba 

de aplicare a măsurilor preventive: 

încheieri şi hotărîri judecătoreşti. 

O discreţie sesizabilă poate fi 

identificată şi la alin. (3) al art. 185 

care oferă dreptul judecătorului de 

instrucţie sau instanţei de judecată să 

dispună aplicarea altei măsuri 

preventive atunci cînd soluţionează 

chestiunea privind arestarea 

preventivă. 

 

 

 Articolul 177. Actul prin care se 

aplică măsura preventivă 

…. 

(1
1
) Instanţa de judecată emite o 

încheiere motivată, în care se 

indică: infracţiunea de care este 

învinuită, inculpată persoana; 

temeiul alegerii măsurii preventive 

respective, cu menţionarea datelor 

concrete care au determinat luarea 

acestei măsuri; necesitatea aplicării 

măsurii preventive, precum şi faptul 

dacă învinuitului, inculpatului i s-au 

explicat consecinţele încălcării 

măsurii preventive; argumentele 

reprezentantului, apărătorului, 

învinuitului, inculpatului, 

motivîndu-se admiterea sau 

neadmiterea lor la stabilirea măsurii. 

    (2) Arestarea preventivă, 

arestarea la domiciliu, liberarea 

provizorie a persoanei pe cauţiune şi 

liberarea provizorie a persoanei sub 

control judiciar se aplică numai 

conform hotărîrii instanţei de 

judecată emise, atît în baza 

demersului procurorului, cît şi din 

oficiu atunci cînd judecă cauza 

respectivă. Arestarea la domiciliu, 

liberarea provizorie pe cauţiune şi 

liberarea provizorie a persoanei sub 

control judiciar se aplică de către 

instanţă ca alternativă a arestării 

preventive, în baza demersului 

organului de urmărire penală sau la 

cererea părţii apărării. 

 

Articolul 185. Arestarea preventivă 

 …. 

 (3) La soluţionarea chestiunii 

O soluţie pentru remedierea 

problemelor invocate ar fi 

revizuirea integrală a capitolului 

din CPP consacrat măsurilor 

preventive, în scopul delimitării 

clare a competenţei instituţiilor 

care decid aplicarea acestora, a 

categoriei actelor prin care 

aceste măsuri sunt dispuse, 

precum, şi prevederea obligaţiei 

exprese pentru judecători de a 

motiva de fiecare dată aplicarea 

măsurilor preventive prin 

invocarea concretă a 

circumstanţelor cauzei care ar 

arăta cu precizie că 

învinuitul/inculpatul poate să 

influenţeze urmărirea penală, să 

distrugă probe, să dispară etc.  

 

Adiţional, este necesar de a arăta 

în mod concret cînd şi în ce 

circumstanţe judecătorul decide 

din oficiu aplicarea măsurilor 

preventive arătate la alin. (2) din 

art. 177 (fie a renunţa complet la 

această normă) şi în ce condiţii 

şi temeiuri instanţa poate să 

dispună o altă măsură preventivă 

decît arestul (art. 185 alin. (3)).  
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privind arestarea preventivă, 

judecătorul de instrucţie sau instanţă 

de judecată este în drept să dispună 

arestare la domiciliu, liberare 

provizorie sub control judiciar sau 

liberare provizorie pe cauţiune. 

Chiar dacă nu este  o normă de 

discreţie, în cadrul dezbaterilor GL a 

fost invocată o recentă hotărîre din 

2014 a CtEDO vs România, în care a 

fost invocată incompatibilitatea şi 

existenşa unor dubii privitor la 

imparţialitatea judecătorilor care 

examinează cauza în fond şi în 

acelaşi timp, decid asupra 

aplicării/prelungirii termenului de 

arest preventiv.  

Art. 186 Termenul ţinerii persoanei 

în stare  de arest şi prelungirea lui 

… 

 (9) După expirarea termenelor 

stabilite la alin.(5) şi (8), termenul 

judecării cauzei cu menţinerea 

inculpatului în stare de arest 

poate fi prelungit doar în cazuri 

excepţionale, la demersul 

procurorului, printr-o încheiere 

motivată a instanţei care judecă 

cauza, de fiecare dată cu 3 luni pînă 

la pronunţarea sentinţei. 

Pentru a preveni posibile 

condamnări la CtEDO este 

raţional de a revedea prevederile 

de la art. 186 alin. (9) şi de la 

art. 177 alin. (2) care permit 

instanţei de judecată care 

examinează în fond cauza să 

decidă asupra 

aplicării/prelungirii arestului 

preventiv.  Astfel, ar urma să se 

prevadă în mod expres că 

aplicarea arestului 

preventiv/prelungirea sunt 

dispuse doar de către judecătorii 

de instrucţie. 

 

În cadrul dezbaterilor pe 

marginea textului Studiului s-a 

menţionat că, în paralel, la 

Ministerul Justiţiei se elaborează 

un proiect de lege pentru 

asigurarea compatibilităţii CPP 

cu art. 5 din CEDO. Pentru a 

evita posibile dublări sau 

abordări disparate, s-a 

considerat oportun ca 

remedierea deficienţei 

identificate să fie soluţionată în 

proiectul de lege pentru 

ajustarea CPP cu art. 5 al 

CEDO. 

Din perspectiva urmăririi penale a 

infracţiunilor, dar în mod special a 

infracţiunilor de corupţie este 

important ca învinuiţi, inculpaţii să 

fie suspendaţi din funcţie. Or, de 

regulă, infracţiunile de corupţie se 

comit anume din funcţia deţinută de 

persoană. CPP reglementează acest 

subiect, însă analiza normei de la art. 

200 CPP a identificat existenţa unor 

inadvertenţe, care oferă anumite 

discreţii celor care decid aplicarea 

acestei măsuri.  În special, au fost 

identificate discrepanţe privitor la 

calitate procesuală a persoanei în 

privinţa căreia trebuie adoptată 

decizia de suspendare: în alin. (1) se 

face referinţă doar la învinuit şi 

Articolul 200. Suspendarea 

provizorie din funcţie 

    (1) Suspendarea provizorie din 

funcţie constă în interzicerea 

provizorie motivată învinuitului, 

inculpatului de a exercita atribuţiile 

de serviciu sau de a realiza activităţi 

cu care acesta se ocupă sau le 

efectuează în interesul serviciului 

public. 

    …. 

    (3) Suspendarea provizorie din 

funcţie o decide administraţia 

instituţiei în care activează 

bănuitul, învinuitul, inculpatul în 

condiţiile legii, la demersul 

procurorului care conduce, sau, 

după caz, efectuează nemijlocit 

O primă soluţie este 

compatibilizarea ambelor 

alineate şi excluderea referinţei 

la  „bănuit” din alin. (2)  

 

 

Pentru a oferi claritate 

procedurilor şi pentru a asigura 

că de fiecare dată persoanele 

învinuite de comiterea unei 

infracţiuni, în special a 

infracţiunilor de corupţie, s-a 

propus în cadrul dezbaterilor ca 

decizia de suspendare a 

învinuitului, inculpatului să fie 

decisă de către judecătorul de 

instrucţie sau, eventual, de către 

procuror, cu autorizarea 
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inculpat, pe cînd alin. (3) face 

referinţă şi la bănuit.  

În cadrul dezbaterilor în GL, unii 

participanţi au optat pentru 

includerea stabilirii obligativităţii 

suspendării din funcţie a persoanelor 

învinuite de săvîrşirea infracţiunilor 

de corupţie.   

 

urmărirea penală. Hotărîrea 

administraţiei instituţiei de 

suspendare din funcţie poate fi 

atacată la judecătorul de instrucţie. 

 

judecătorului de instrucţie. 

Totuşi, ţinînd cont de riscurile 

unei asemenea soluţii, precum şi 

precedentele judiciare anterioare 

s-a considerat raţional de a 

include o normă de derogare, 

conform căreia se va suspenda 

din oficiu doar 

învinuitul/inclulpatul în cauzele 

penale pe art. 324 şi 326 din 

Codul penal (corupere pasivă şi 

trafic de influenţă). 

 

Pentru evitarea discreţiei în cadrul 

procedurii penale este extrem de 

important să existe un mecanism de 

contestare eficient pentru persoanele 

interesate.  

 

Art. 313 din CPP prevede existenţa 

acestui mecanism de contestare, însă 

acesta are anumite lacune, care pot 

genera discreţie şi limita drepturile 

persoanelor. Astfel, alin. (2) al art. 

313 CPP prevede doar citarea părţii 

care a depus plîngerea, însă nu 

prevede posibilitatea citării 

persoanei în privinţa căreia a fost 

depusă plîngerea. În asemenea 

circumstanţe, se pare că este încălcat 

principiul contradictorialităţii în 

procesul penal, iar adoptarea unei 

decizii în lipsa persoanei care este 

vizată în în plîngere poate să 

genereze suspiciuni privind 

temeinicia şi corectitudinea 

încheierii adoptate de către 

judecătorul de instrucţie.  

 

 

Articolul 313. Plîngerea împotriva 

acţiunilor şi actelor  ilegale ale 

organului de urmărire penală şi ale 

organului care exercită  activitate 

specială de investigaţii 

 …. 

(4) Plîngerea se examinează de către 

judecătorul de instrucţie în termen 

de 10 zile, cu participarea 

procurorului şi cu citarea 

persoanei care a depus plîngerea. 
Neprezentarea persoanei care a 

depus plîngerea nu împiedică 

examinarea plîngerii. Procurorul 

este obligat să prezinte în instanţă 

materialele respective. În cadrul 

examinării plîngerii, procurorul şi 

persoana care a depus plîngerea dau 

explicaţii. 

   ….. 

     

Din considerentele expuse în 

diviziunea „probleme” pentru 

art. 313 se recomandă 

modificarea alin. (4) cu 

includerea prevederii potrivit 

căreia, la examinarea plîngerii, 

va fi citată şi persoana care este 

vizată în plîngerea depusă.  

  

 (4) Plîngerea se examinează de 

către judecătorul de instrucţie în 

termen de 10 zile, cu 

participarea procurorului şi cu 

citarea persoanei care a depus 

plîngerea, precum şi a 

persoanei care este vizată de 

plîngerea depusă. 

Neprezentarea persoanei care a 

depus plîngerea şi a persoanei 

care este vizată de plîngerea 

depusă nu împiedică examinarea 

plîngerii. Procurorul este obligat 

să prezinte în instanţă 

materialele respective. În cadrul 

examinării plîngerii, procurorul 

şi persoana care a depus 

plîngerea, precum şi persoana 

care este vizată în plîngere dau 

explicaţii.  

 

 

Secţiunea II. 4  Marja de discreţie cu caracter general 

 

În cadrul acestei secţiuni sunt  supuse analizei un şir de prevederi cu caracter general ale Codului 

de procedură penală care au incidenţă asupra competenţei şi atribuţiilor mai multor actori ai 

procesului penal, adică nu sunt adresate direct unei categorii separate de subiecţi . Prevederile 

respective vizează în mod special prevederile din partea generală a Codului de procedură penală  

 

Problema de discreţie Textul normei din Cod Soluţie pentru remedierea 

problemei 

Spre deosebire de instanţele  Pentru evitarea unor potenţiale 
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judecătoreşti, în cadrul procesului 

penal, repartizarea dosarelor nu are 

loc în mod aleatoriu. Procesul 

repartizării aleatorii reprezintă un 

element esenţial pentru prevenirea 

unor potenţiale interese/abuzuri, cînd 

materialele/dosarele penale vor fi 

repartizate unor ofiţeri de urmărire 

penală/procurori „comozi, interesaţi” 

în soarta unor sau altor dosare 

penale.  

abuzuri se recomandă replicarea 

procedurii 

distribuirii/repartizării aleatorii a 

dosarelor şi la etapa urmăririi 

penale. Prevederi de rigoare 

trebuie incluse la art. 52 din 

CPP, precum şi prin inserarea 

unei norme cu caracter general 

care să reglementeze că 

procurorilor li se distribuie în 

mod aleatoriu cauzele. 

Implementarea acestei prevederi 

nu va fi imediată, urmînd ca ea 

să fie pusă în aplicare treptat: cu 

începere din anul 2016, pe 

măsura creării condiţiilor 

necesare. 

O problemă invocată de către 

avocaţii intervievaţi şi din cadrul GL 

a fost limitarea sau lipsa accesului la 

toate materialele dosarelor penale. 

Frecvent se întîlnesc situaţii cînd în 

cadrul şedinţelor judiciare se invocă 

anumite probe, materiale la care 

avocaţii nu au avut acces. Mai mult, 

sunt situaţii cînd din dosarele penale 

dispar anumite materiale.   

Articolul 64. Drepturile şi 

obligaţiile bănuitului 

 

Articolul 66. Drepturile şi 

obligaţiile învinuitului, inculpatului 

 

….. 

22) după terminarea urmăririi 

penale, să ia cunoştinţă de toate 

materialele cauzei şi să noteze din 

ele datele necesare, să înainteze 

cereri de completare a urmăririi 

penale;.. 

O soluţie propusă este de a 

specifica în mod expres că 

bănuitul, învinuitul, inculpatul 

au acces la toate materialele 

dosarului, care dovedesc 

vinovăţia, cît şi cele care îl 

dezvinovăţesc  (a se vedea şi art. 

19 al CPP). 

Simultan, pentru OUP şi 

procuror urmează a fi precizată 

în mod similar această obligaţie 

  

 

Procedura sechestrării reglementată 

la articolele 202-210 din CPP au un 

caracter ambiguu, iar procedura 

descrisă creează anumite 

disfuncţionalităţi practice. În opinia 

membrilor GL, atunci cînd se decide 

dispunerea sechestrului, nu există 

distincţie clară, cînd sechestrul se 

dispune asupra corpurilor delicte ale 

infracţiuni (obiectul infracţiunii, 

instrumentul infracţiunii, rezultatul 

infracţiunii) şi cînd se dispune pentru 

asigurarea acţiunii, inclusiv pentru 

plata amenzii.  

Textul art.202-203 Procedurile respective necesită a 

fi revizuite conceptual, inclusiv 

din perspectiva necesităţii 

instituirii unei autorităţi care se 

va ocupa de căutarea, 

identificarea şi administrarea 

bunurilor sechestrate. Adiţional, 

anumite modificări deja au fost 

iniţiate de Ministerul Justiţiei în 

contextul implementării 

Strategiei naţionale de prevenire 

şi combatere a spălării banilor şi 

a recomandărilor MONEYVAL. 

Au fost invocate anumite probleme 

legate de respectarea termenelor în 

cadrul procesului penal. În acest 

context, s-a menţionat că CPP 

conţine foarte multe termene 

procedurale, nerespectarea cărora 

poate duce la declararea nulităţii 

actului efectuat peste termen. Totuşi, 

unii membri ai GL au invocat faptul 

că, în anumite situaţii, CPP stabileşte 

anumite termene pentru 

Articolul 186. Termenul ţinerii 

persoanei în stare de arest şi 

prelungirea lui 

…. 

(6) În caz dacă este necesar de a 

prelungi durata arestării preventive 

a învinuitului, inculpatului, 

procurorul, nu mai tîrziu de 5 zile 

pînă la expirarea termenului de 

arestare, înaintează judecătorului 

de instrucţie sau, după caz, 

O eventuală soluţie, însă care 

depăşeşte obiectul acestui 

Studiu, ar fi reexaminarea 

termenelor procedurale stabilite 

de CPP, în vederea distingerii 

termenelor care sunt stabilite 

pentru asigurarea protecţiei 

drepturilor omului şi  termenele 

care au fost stabilite pentru 

disciplinarea participanţilor la 

procesul penal. 
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„disciplinarea” participanţilor la 

procesul penal. Prin urmare, 

nerespectarea acestor termene nu ar 

trebui să ducă la declararea nulităţii 

actelor sau pierderea dreptului. Ca 

exemplu a fost invocat termenul de 5 

zile stabilit pentru procuror, atunci 

cînd acesta va solicita prelungirea 

arestului pînă la expirarea termenului 

de arestare. Or, în asemenea situaţii 

ar exista pericolul ca persoane care 

prezintă pericol pentru societate, din 

cauza nerespectării acestui termen 

„pentru disciplinare” să ajungă în 

libertate. 

instanţei care judecă cauza un 

demers privind prelungirea 

acestui termen. În cazul în care, la 

data adoptării sentinţei, termenul 

arestului preventiv rămas este mai 

mic de 15 zile, instanţa de judecată 

este obligată, la demersul 

procurorului, să se pronunţe asupra 

prelungirii termenului arestului 

preventiv pînă la pronunţarea 

sentinţei. 

Art. 230 Noţiunea de termene 

procedurale şi consecinţele 

nerespectării lor 

…. 

(2) În cazul în care pentru 

exercitarea unui drept procesual este 

prevăzut un anumit termen, 

nerespectarea acestuia impune 

pierderea dreptului procesual şi 

nulitatea actului efectuat peste 

termen.  

 

Adiţional la problemele şi soluţiile incluse în secţiunile de mai sus, în cadrul dezbaterilor GL au 

fost formulate un şir de recomandări cu caracter general, de natură să limiteze marja  de discreţie 

a reprezentanţilor sectorului justiției în cadrul procesului penal şi anume:  

 

A. Includerea în partea generală a CPP a unei norme care să prevadă că toate actele 

îndeplinite pe parcursul procesului penal, urmează a fi în mod obligatoriu motivate. Lipsa 

motivării actelor îndeplinite ar putea atrage declararea nulităţii acestora în condiţiile art. 255 

CPP, care respectiv urmează a fi completat cu un asemenea temei;  

B. O altă soluţie inedită, propusă de către membrii GL ar fi ca ordonanţele emise de 

OUP, procurori privind: clasarea urmării penale, încetarea urmăririi penale, reluarea urmăririi 

penale, precum şi rechizitoriile (asigurînd respectarea protecţiei datelor cu caracter personal, 

inclusiv prin depersonalizare/cifrare) să fie publice, astfel încît va fi asigurată transparenţa 

activităţii derulate de către OUP şi procurori şi care poate să contribuie la responsabilizarea 

acestora pentru deciziile adoptate.  



Proiect pentru dezbateri publice la 17.12.2014 
Studiu „Marja de discreţie”  

 

16  

 

III.  Codul de procedură civilă 
 

Codul de procedură civilă (în continuare –CPC, codul) a intrat în vigoare la 12 iunie 2003. 

Codul reglementează raporturile sociale referitoare la raporturile procesuale civile ce apar la 

înfăptuirea justiţiei de către instanţele judecătoreşti de drept comun şi de cele specializate în 

cadrul judecării pricinilor în acţiuni civile, precum şi a altor pricini, date în competenţa lor de 

prezentul cod şi de alte legi
13

. În anul 2012 CPC a fost supus unor modificări substanţiale, printre 

cele mai importante figurînd: revizuirea mecanismului de citare a părţilor; transferul 

competenţelor de judecare în primă instanţă către judecătorii şi excluderea acestei competenţe de 

la curţile de apel; excluderea obligativităţii modificării hotărîrilor judecătoreşti pronunţate în 

prima instanţă etc.   

 

Spre deosebire de CPP, CPC nu acoperă un spectru atît de amplu de actori, în cadrul procesului 

civil cei mai importanţi fiind instanţa de judecată şi părţile la proces. În cadru interviurilor şi 

dezbaterilor în cadrul GL au fost identificate cîteva domenii vulnerabile din perspectiva 

discreţiei oferite de normele CPC şi anume: aplicarea măsurilor de asigurare în procesul civil; 

citarea părţilor în proces; reprezentarea în instanţa de judecată; nemotivarea hotărîrilor 

judecătoreşti; cheltuielile de judecată; modul de calculare a taxei de stat etc.  

 

În tabelul de mai jos sunt reproduse principalele probleme identificate şi eventualele modalităţi 

de soluţionare a lor. În procesul identificării acestor soluţii s-a luat în calcul, inclusiv, 

jurisprudenţa CSJ (hotărîrile explicative ale Plenului CSJ, precum şi recomandările CSJ 

relevante domeniilor respective). 

 

Problema de discreţie Textul normei din Cod Soluţie pentru remedierea 

problemei 

O problemă identificată în textul 

CPC este că foarte multe norme sunt 

formulate de o manieră dispozitivă 

creînd, astfel impresia constantă de  

lipsa de echidistanță și soluționare 

neconsecventă a multor probleme de 

procedură civilă.  Prima problemă 

rezidă în multe reglementări  

ambigui, care interpretate ad literam 

permit  falsa concluzie că  aceleași 

incidente procedurale se vor 

soluționa diferit nu în funcție de 

criterii clare și previzibile, ci de niște 

neclarități și subiectivisme, încât să 

lipsească norma de precizie. 

 

 Se propune revizuirea mai 

multor articole din CPC a se 

vedea cap. VI al prezentului 

document, prin conferirea 

caracterului imperativ unui şir 

de norme (substituirea 

formulărilor dispozitive  

„poate”, „este în drept” cu 

formule echivalente „va”, „va 

decide” etc.) 

Cel mai vulnerabil domeniu al CPC, 

potrivit practicienilor îl reprezintă 

aplicarea măsurilor de asigurare în 

cadrul CPC. Practica judiciară, în 

pofida eforturilor întreprinse de CSJ 

pentru uniformizare, rămîne a fi 

extrem de disparată la acest capitol. 

„Atacurile raider” care s-au produs 

Articolul 174. Temeiurile asigurării 

acţiunii 

    (1) La cererea participanţilor la 

proces, judecătorul sau instanţa poate 

lua măsuri de asigurare a acţiunii. 

Asigurarea se admite în orice fază a 

procesului pînă la etapa în care 

hotărîrea judecătorească devine 

În contextul celor invocate la 

secţiunea probleme, precum şi 

luînd în calcul faptul că 

hotărîrile Plenului CSJ au un 

caracter de recomandare pentru 

judecători, considerăm raţională 

revizuirea  integrală a art. 174 

din CPP prin stabilirea unor 

                                                           
13

 Art. 1 din CPC 
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în anii precedenţi şi riscurile 

producerii cărora încă mai persistă, 

au fost posibile anume în legătură cu 

aplicarea în mod eronat sau deliberat 

abuziv a normelor care 

reglementează procedura de aplicare 

a măsurilor de asigurare.  Însăşi 

formula utilizată la alin. (1) din art. 

174, reprezintă o mostră clasică de 

normă discreţionară, or este redactată 

cu utilizarea expresiei „poate lua 

măsuri”.  Evident, că nu acesta este 

motivul de bază pentru care apare 

discreţia la aplicarea acestei norme. 

Există probleme în partea ce ţine de 

modul de interpretare a acestor 

prevederi, precum şi a faptului că 

CPC nu stabileşte în mod expres 

circumstanţele în care se dispune 

aplicarea măsurilor de asigurare, 

făcînd referire abstractă doar că se 

face la „solicitarea părţilor” şi că 

„neaplicare măsurilor ar face 

imposibilă executarea măsurilor 

judecătoreşti”.  

În acelaşi timp, prin Hotărirea 

explicativă a Plenului Curţii Supreme 

de Justiţie nr. 32 din 24.10.2003 „Cu 

privire la aplicarea de către instanţele 

judecătoreşti a legislaţiei ce 

reglementează asigurarea acţiunii la 

judecarea cauzelor civile” (cu 

modificările şi completările 

ulterioare) au fost oferite explicaţii 

mult mai fundamentale privitor la 

acest subiect. 

 

definitivă, în cazul în care 

neaplicarea măsurilor de asigurare a 

acţiunii ar face imposibilă 

executarea hotărîrii judecătoreşti. 
     

criterii şi circumstanţe mai 

detaliate cînd judecătorul va 

dispune aplicarea măsurilor de 

asigurare.  

 

 

De asemenea, poate fi prevăzut 

faptul că aplicarea măsurilor de 

asigurare este decisă de către un 

alt judecător, decît cel care 

examinează cauza în fond. 

Normele CPC prevăd că înscrisurile 

prezentate ca probă în instanţa de 

judecată trebuie „certificate în modul 

stabilit”. Nici CPC, dar nici legislaţia 

conexă nu reglementează în mod 

explicit procedura „certificării 

actelor”: cine, cînd, cum? Practica 

judiciară denotă că instanţele vor 

accepta ca probă doar înscrisurile 

care au fost certificate de către avocat 

sau care au fost autentificate notarial. 

Însă se poate întîmpla ca persoana 

care depune cerere de chemare în 

judecată să nu fie reprezentată de un 

avocat şi să nu dispună de surse 

pentru plata serviciilor unui avocat. 

 

CPC prevede dreptul persoanei de a 

   Articolul 167. Actele care se 

anexează la cererea de chemare în 

judecată 

    (1) La cererea de chemare în 

judecată se anexează: 

    a) copiile de pe cererea de chemare 

în judecată şi de pe înscrisuri, 

certificate în modul stabilit, într-un 

număr egal cu numărul de pîrîţi şi de 

intervenienţi, dacă ei nu dispun de 

aceste acte, plus un rînd de copii 

pentru instanţă. Dacă înscrisurile sînt 

făcute într-o limbă străină, instanţa 

poate dispune prezentarea traducerii 

lor în modul stabilit de lege;  

    …. 

b) dovada de plată a taxei de stat; 

 

Pentru a preveni eventuale 

abuzuri, se recomandă fie de a 

indica concret care este modul 

(cine şi cum) de „certificare” a 

înscrisurilor, fie de a oferi 

părţilor dreptul de a certifica 

personal înscrisurile (aşa cum se 

prevede, spre exemplu, în 

legislaţia procesual-civilă a 

României). 

 

 

Privitor la taxa de stat, se 

propune de a prevedea expres că 

chestiunile legate de achitarea, 

scutirea, eşalonarea plăţii taxei 

de stat se soluţionează de 

instanţă pînă la etapa 



Proiect pentru dezbateri publice la 17.12.2014 
Studiu „Marja de discreţie”  

 

18  

 

solicita amînarea sau eşalonarea 

plăţii taxei de stat. În acelaşi timp, 

însă art. 167 prevede că pentru a fi 

admisă cererea de chemare în 

judecată ar trebui achitată taxa de 

stat. 

dezbaterilor judiciare, în faza 

pregătirii cauzei pentru 

examinare. 

Aşa cum a fost menţionat şi în 

secţiunea precedentă,  redactarea 

acestor articole lasă o largă marjă de 

discreţie judecătorilor. Astfel, chiar 

daca alin. (1) al art. 175 descrie o 

listă detaliată a măsurilor de 

asigurare ce pot fi aplicate, alin. (2) 

face referinţă şi la „alte măsuri de 

asigurare” care ar trebui să 

„corespundă scopurilor de la art. 

174”, în timp ce acest articol la rîndul 

său este unul lacunar.  

  Articolul 175. Măsurile de asigurare 

a acţiunii 

…. 

    (2) Judecătorul sau instanţa poate 

aplica, după caz, şi alte măsuri de 

asigurare a acţiunii care să 

corespundă scopurilor specificate la 

art.174. Pot fi admise concomitent mai 

multe măsuri de asigurare a acţiunii 

dacă valoarea bunurilor sechestrate nu 

depăşeşte valoarea acţiunii. 

 

Ca eventuală soluţie, trebuie 

reţinute cele invocate mai sus şi 

anume revizuirea şi oferirea unei 

mai mari precizii a normelor 

care reglementează  aplicarea 

măsurilor de asigurare şi 

excluderea oricăror discreţii.  

 

În contrast cu art. 174 care stabileşte 

că măsurile de asigurare se dispun de 

către instanţă la solicitarea părţilor, 

anularea acestora poate fi făcută de 

către judecător sau instanţă „din 

oficiu”. O asemenea abordare este 

neclară, în situaţia în care legea nu 

oferă nici un indiciu asupra 

circumstanţelor, condiţiilor cînd 

instanţa poate să adopte decizia 

respectivă, „din oficiu”.  

Art 180. Anularea măsurilor de 

asigurare  a acţiunii 

    (1) Măsura anterioară de 

asigurare a acţiunii poate fi anulată 

din oficiu sau la cererea pîrîtului de 

către judecătorul sau instanţa care a 

ordonat măsura de asigurare ori de 

judecătorul sau instanţa în a căror 

procedură se află pricina.   

Pentru a elimina orice suspiciuni 

privind discreţia excesivă a 

judecătorului la acest subiect, 

este necesar fie să fie reflectate 

toate circumstanţele cînd decizia 

respectivă este adoptată „din 

oficiu”, fie această formulă 

urmează a fi exclusă.  

 

CPC oferă părţilor posibilitatea de a 

solicita amînarea sau eşalonarea 

plăţii taxei de stat, însă „tace” asupra 

etapei procesului judiciar cînd poate 

fi solicitată sau dispusă amînarea sau 

eşalonarea taxei, ceea ce lasă la 

latitudinea judecătorului aprecierea 

momentului respectiv. De asemenea, 

CPC nu prevede că adoptarea 

deciziei se face la cererea părţilor în 

proces, fapt care amplifică discreţia 

judecătorului.  

 

O altă potenţială normă care pare să 

agraveze discreţia judecătorului la 

acest capitol, este faptul că încheierea 

privitor la cheltuielile de judecată 

(implicit, taxa de stat)  poate fi 

contestată doar odată cu fondul 

cauzei, ceea ce poate genera 

încălcarea drepturilor părţilor în 

proces şi îngrădi accesul la justiţie.    

 

 

Art. 86. Amînarea şi eşalonarea plăţii 

taxei de stat 

    (1) Judecătorul sau instanţa 

judecătorească este în drept să decidă 

amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de 

stat pentru una sau pentru ambele părţi, 

ţinînd cont de situaţia lor materială. 

Dacă reclamantul nu a plătit în termen 

taxa de stat, instanţa scoate cererea de 

pe rol. 

 

    

Art. 99. Atacarea încheierilor 

judecătoreşti asupra cheltuielilor de 

judecată 

    Încheierea judecătorească asupra 

cheltuielilor de judecată poate fi 

atacată odată cu atacarea fondului 

cauzei. 

O eventuală soluţie este de a 

prevedea că judecătorul sau 

instanţa judecătorească va 

decide asupra se face pînă la 

dezbaterile judiciare. De 

asemenea, pentru a exclude 

orice suspiciuni de arbitrariu 

este oportun de a prevedea că 

judecătorul adoptă decizia de 

amînare/eşalonare a plăţii taxei 

de stat, la solicitarea părţilor. 

 

  

O recomandare pentru 

eliminarea eventualelor abuzuri 

ar fi ca refuzul amînării sau 

eşalonării taxei de stat, inclusiv 

a scutirii de taxa stat să poată fi 

contestate de către părţi separat 

de fondul cauzei.  

Privitor la faza procedurii civile de 

examinare în recurs a cererilor există 

Art. 444. Procedura de judecare a 

recursului  

Remedierea problemelor de 

discreţie identificate în textul 
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anumite probleme legate de citarea 

părţilor. Chiar dacă art. 444 

menţionează că examinarea 

recursului declarat admisibil se face 

în absenţa părţilor, totuşi este necesar 

de a prevedea cel puţin faptul că 

există un recurs pe rolul CSJ, în 

special pentru partea adversă celui 

care a depus recursul, precum şi 

oferirea lor a dreptului de a depune  

referinţe şi contraargumente scrise. 

O altă problemă discreţionară care 

derivă din art. 444 CPC este faptul că 

acesta oferă discreţie, practic totală, 

de a decide , totuşi, invitarea unor 

participanţi, fără a specifica însă dacă 

este vorba despre ambele părţi ale 

procesului sau nu.  

Recursul se examinează fără 

înştiinţarea participanţilor la proces. 

Completul din 5 judecători poate 

decide invitarea unor participanţi 
sau reprezentanţi ai acestora pentru a 

se pronunţa asupra problemelor de 

legalitate invocate în cererea de recurs. 

 

art. 444 poate fi realizată fie prin 

excluderea celei de a doua 

propoziţii, fie prin specificarea 

faptului că, în cazul în care 

completul decide invitarea în 

proces, se vor avea în vedere 

ambele părţi ale procesului civil   

 

 

 

Suplimentar la problemele şi soluţiile invocate mai sus, membrii GL au recomandat unele 

modificări conceptuale privitor la CPC şi anume: 

 

A. Astfel, ţinînd cont de faptul că urmare a modificărilor din 2012, instanţele judecătoreşti 

nu mai au obligaţia de a motiva soluţiile pronunţate, aceasta ar reprezenta o mostră de încălcare a 

dreptului persoanei de acces la justiţie. Prin urmare, s-a propus revenirea la regula motivării 

deciziilor judecătoreşti, ţinînd cont de faptul că judecătorii, în prezent beneficiază de suportul 

asistenţilor judiciari. Pentru a preveni, totuşi, încărcătura excesivă a judecătorilor de primă 

instanţă s-a propus examinarea oportunităţii transferării unor categorii de cauze în competenţa 

altor organe. Spre exemplu, cauzele de divorţ, chiar dacă există copii minori, dar părţile au 

convenit asupra custodiei copilului şi nu au pretenţii patrimoniale, să fie soluţionate de către 

organele de stare civilă, iar unele categorii de cauze să fie transferate spre examinare în 

procedura de ordonanţă etc.  

 

B. O altă problemă invocată a fost modul de reprezentare a intereselor în instanţa de 

judecată. Chiar dacă a fost adoptată decizia politică ca acest domeniu să revină, în exclusivitate, 

avocaţilor, unii membri ai GL au optat pentru stabilirea unor excepţii de la această regulă, cum ar 

fi oferirea acestui drept clinicilor juridice, precum şi rudelor apropiate ale persoanelor implicate 

în cadrul unui proces civil.   
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IV. Codul contravenţional 

Codul contravenţional al Republicii Moldova (în continuare - CCA) a fost adoptat la 24 

octombrie 2008 şi a intrat în vigoare din 31 mai 2009
14

. Acest cod reprezintă un subiect predilect 

al intervenţiilor legislative (doar în 2014 au fost adoptate 12 legi de modificare/completare a 

codului). Cel mai frecvent au fost supuse modificărilor prevederile codului în partea ce ţine de 

introducerea/modificarea componenţelor de contravenţii şi a instituţiilor constatatoare, în timp ce 

partea generală a codului şi capitolul ce ţine de regulile procesului contravenţional au fost mai 

puţin în vizorul legislativului.  

 

Codul cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale în 

materie contravenţională, determină faptele ce constituie contravenţii şi prevede procesul 

contravenţional şi sancţiunile contravenţionale
15.

 

 

Este important de menţionat că la momentul scrierii acestui Studiu, în Parlament este înregistrat 

un proiect amplu de modificare a Codului contravenţional
16

 şi o parte din problemele invocate, 

inclusiv de discreţie, în cadrul interviurilor şi a şedinţelor GL deja şi-au găsit soluţionare în 

textul acestuia.  

 

În tabelul de mai jos sunt reflectate problemele-cheie de discreţie din textul Codului 

contravenţional.  

 

 

Problema de discreţie Textul normei din Cod Soluţie pentru remedierea 

problemei 

CCA prevede competenţa 

procurorilor de a constata şi a 

aplica sancţiuni contravenţionale 

(art. 396).  

CCA în art. 448 oferă 

persoanelor dreptul de a contesta 

procesele-verbale de constatare 

a contravenţiei. Potrivit unei 

practici „deformate”, procurorii 

nu întocmesc procese-verbale, 

chiar dacă aceasta este prevăzut 

la art. 440 al CCA.  

În acelaşi timp sunt situaţii cînd 

procurorii printr-o ordonanţă 

constată că:  

- faptele nu întrunesc 

elementele infracţiunii;  

- persoana se eliberează de 

răspundere penală; 

- persoana se atrage la 

răspundere contravenţională.  

CCA nu prevede o procedură de 

contestare a ordonanţelor 

procurorului emise în condiţiile 

Art. 396. Competenţa procurorului 

…. 

       (2) În cazul refuzului începerii 

urmăririi penale, încetării urmăririi 

penale din cauza că fapta constituie o 

contravenţie, precum şi în cazul 

liberării de răspundere penală a 

persoanei cu tragerea la răspundere 

contravenţională, procurorul dispune 

pornirea procesului contravenţional şi 

ori examinează cauza în limitele 

competenţei sale, ori expediază 

materialele acumulate, conform 

competenţei, altor organe pentru 

examinare. 

 

 

În scopul eliminării discreţiei 

este oportun de a prevede că 

fiecare acţiune enumerată la 

alin. (2) al art. 396 se fixează 

în cuprinsul a unei ordonanţe 

separate.  

 

În acelaşi timp, trebuie 

prevăzut faptul că ordonanţele 

procurorului emise în 

condiţiile art. 396 pot fi 

contestate în instanţa de 

judecată.  

 

 

                                                           
14 Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008 (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art. 15) 
15 Art. 1 din Codul contravenţional 
16 Nr. 351 din 16.09.2014 http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2458/language/en-

US/Default.aspx  

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2458/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2458/language/en-US/Default.aspx
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CPP. 

O asemenea practică, pare a fi 

contrară regulilor procedurale 

contravenţionale, iar acţiunile 

îndeplinite de procuror nu pot fi 

tot timpul contestate în mod 

separat. 

Potrivit afirmaţiilor persoanelor 

intervievate şi a dezbaterilor în 

cadrul GL, în procedura 

contravenţională nu se respectă 

principiul contradictorialităţii, 

această condiţie fiind prevăzută 

doar pentru cazurile 

contravenţionale examinate de 

instanţa de judecată. 

Art. 452.  Judecarea cauzei 

contravenţionale 

    Cauza contravenţională se judecă de 

instanţa de judecată în şedinţă publică, 

oral, nemijlocit şi în contradictoriu. 

De a revedea integral 

prevederile privind procedura 

contravenţională, inclusiv de a 

prevedea în partea generală a 

CCA un articol separat care 

prevede aplicarea principiului 

contradictorialităţii în cadrul 

procesului contravenţional, în 

caz contrar vor persista dubii 

asupra imparţialităţii şi 

obiectivităţii deciziilor 

adoptate în cadrul procedurilor 

contravenţionale. 

CCA operează cu cîteva noţiuni 

privitor la actele care sînt emise 

de către instanţele de judecată în 

procesele contravenţionale: 

hotărîre, decizie, încheiere. Nu 

de fiecare dată este clar  care 

instanţă şi ce act adoptă. Aceste 

discrepanţe afectează caracterul 

previzibil al normelor CCA.  În 

general toată procedura 

contravenţională nu este 

suficient de clară şi previzibilă, 

or, aceasta nu oferă suficientă 

delimitare dintre competenţele 

instanței judecătoreşti cînd 

aceasta evoluează în calitate de 

instanţă care examinează o 

contravenţie administrativă şi 

cînd evoluează ca instanţă care 

examinează contestaţiile asupra 

deciziilor de aplicare a 

sancţiunilor contravenţionale. 

Trebuie menţionat că nu există o 

practică uniformă şi consacrată 

la acest capitol, de multe ori, 

atunci cînd regulile procedurale 

contravenţionale sînt lipsă, se 

aplică regulile procedurii penale, 

fapte care, de asemenea 

afectează calitatea, claritatea şi 

previzibilitatea procedurii 

contravenţionale. 

 

 

Art. 394. Instanţa care înfăptuieşte 

justiţia în cauzele contravenţionale 

.... 

    (2) Cauza contravenţională se judecă 

în complet format dintr-un singur 

judecător care se pronunţă asupra 

fondului cauzei prin decizie. 

 

Art. 395. Competenţa instanţei de 

judecată  

.... 

(3) Instanţa de recurs judecă recursul 

pronunţîndu-se prin decizie. 

 

Art. 384. Persoana în a cărei privinţă a 

fost pornit proces contravenţional 

.... 

 (2) Persoana în a cărei privinţă a fost 

pornit proces contravenţional are 

dreptul: 

s) să atace, în modul stabilit de lege, 

acţiunile şi deciziile autorităţii 

competentă să soluţioneze cauza 

contravenţională, inclusiv hotărîrea 

judecătorească; 

 

Art. 458. Problemele ce urmează a fi 

rezolvate la adoptarea hotărîrii 

contravenţionale  

.... 

   (2) Chestiunile care apar în timpul 

judecării cauzei se rezolvă prin încheiere 

judecătorească, inclusă în procesul-

verbal al şedinţei de judecată, care 

poate fi atacată împreună cu 

O soluţie magistrală pentru 

depăşirea acestei probleme ar 

fi revizuirea integrală a Cărţii 

a doua a CCA care 

reglementează procesul 

contravenţional.  Totuşi, o 

asemenea soluţie depăşeşte 

limitele de intervenţie ale 

acestui Studiu. Prin urmare, la 

moment este oportun să fie 

incluse cîteva 

precizări/clarificări: că în I 

instanţă, judecătorul va adopta 

hotărîre, iar ca instanţă de 

recurs va fi adoptată o decizie 

judecătorească. De asemenea, 

va fi necesar de a introduce 

anumite norme care vor 

prevedea  procedura şi regulile 

aplicate de instanţă atunci cînd 

îi revine rolul de a examina 

anumite categorii de 

contravenţii administrative şi, 

atunci cînd examinează 

contestaţiile împotriva 

deciziilor agenţilor 

constatatori de aplicare a 

sancţiunii contravenţionale.  
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 hotărîrea contravenţională. 

 

Art. 462.  Hotărîrea judecătorească  

.... 

Art. 476. Revizuirea deciziilor şi a 

hotărîrilor în cauzele contravenţionale 

Aşa cum a fost menţionat şi cu 

referire la CPP, pentru 

calcularea termenelor în cadrul 

unor proceduri, este foarte 

important ca în actele 

procedurale îndeplinite să 

figureze toate datele exacte. 

Actualul art. 443 al CCA nu 

prevede că în conţinutul 

procesului-verbal se indică ora 

întocmirii.  

Art. 443. Conţinutul procesului-verbal  

    (1) Procesul-verbal cu privire la 

contravenţie va cuprinde: 

    a) data (ziua, luna, anul) şi locul 

încheierii; 

.... 

Se recomandă de a prevedea la 

art. 443 alin. (1) lit. a) se 

indică şi ora  încheierii 

procesului verbal. 

Articolul 448 CCA prevede că 

un şir de persoane pot contesta 

în instanţa de judecată procesul 

verbal cu privire la contravenţie, 

stabileşte termenele în care 

poate fi depusă această 

contestaţie şi concretizează 

instanţa de judecată se pot 

adresa. CCA, însă, nu prevede 

ce soluţii poate adopta instanţa 

de judecată după examinarea 

contestaţiilor: dacă este obligată 

de fiecare dată să admită 

contestaţiile depuse sau poate să 

le respingă. Din acest 

considerent, practica aplicării 

normei respective nu este 

suficient de consistentă, iar 

judecătorii aleg în mod autonom 

ce poziţie ocupă, inclusiv pot 

respinge contestaţiile, deşi 

interpretarea literalmente al 

normei respective sugerează că 

judecătorul ar trebui să admită 

toate contestaţiile depuse.  

Articolul 448. Contestaţia împotriva 

procesului-verbal cu privire la 

contravenţie 

    (1) În decursul a 15 zile de la data 

aducerii la cunoştinţă a faptului 

încheierii procesului-verbal cu privire la 

contravenţie, contravenientul, victima 

sau reprezentantul acestora, procurorul 

sînt în drept să-l contesteze în instanţa 

de judecată în a cărei rază teritorială 

activează autoritatea din care face parte 

agentul constatator. 

….   

    (5) Contestaţia împotrivă hotărîrii cu 

privire la contravenţie poate fi depusă în 

decursul a 15 zile de la data pronunţării 

hotărîrii sau de la data aducerii ei la 

cunoştinţă, după caz. În cazul omiterii 

acestui termen din motive întemeiate, 

persoana faţă de care a fost pronunţată 

hotărîrea poate fi repusă în termen, la 

cerere, de către autoritatea (persoana cu 

funcţie de răspundere) împuternicită să 

examineze contestaţia. 

Pentru a evita, orice 

interpretări disparate, este 

raţional ca art. 448 să fie 

completat cu un nou alineat, 

care va preciza soluţia dată de 

instanţă: admite şi examinează 

contestaţia, fie respinge 

contestaţia depusă cu 

indicarea temeiurilor, care la 

fel trebuie să fie incluse în 

textul CCA.  

O altă problemă privitor la 

articolul 448 este faptul că 

persoanele interesate nu au 

posibilitatea de a contestat în 

mod separat alte procese-verbale 

întocmite pe parcursul 

procedurii contravenţionale, 

aceştia avînd posibilitatea de a 

contesta doar procesul verbal cu 

privire la contravenţie. Potrivit 

art. 384, persoana în a cărei 

privinţă a fost pornit proces 

contravenţional are dreptul să 

Articolul 430. Procesele-verbale cu 

privire la percheziţie, la ridicarea 

obiectelor şi documentelor, la  

cercetarea la faţa locului 

 

    (1) Agentul constatator care 

efectuează percheziţia, ridicarea 

obiectelor şi documentelor sau 

cercetarea la faţa locului încheie un 

proces-verbal la care anexează, după 

caz, lista obiectelor şi documentelor 

ridicate. În procesul-verbal cu privire la 

percheziţie sau la ridicarea obiectelor şi 

Există două opţiuni pentru 

soluţionarea acestei probleme: 

fie toate aceste acţiuni se 

supun controlului legalităţii 

din partea procurorului (aşa 

cum este prevăzut la art. 299 

din CPP), fie se va oferi 

posibilitatea contestării  

fiecărui proces-verbal (de 

cercetare la faţa locului, cu 

privire la percheziţie, ridicarea 

obiectelor şi documentelor) şi 

nu doar a procesului-verbal cu 
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conteste acţiunile agentului 

constatator, însă nu prevede că 

persoana poate să conteste 

procesele-verbale/ordonanţele 

agentului care fixează fie în 

temeiul cărora au fost 

îndeplinite anumite acţiuni 

procesuale pentru obţinerea 

probelor (procesele verbale de 

cercetare la faţa locului, cu 

privire la percheziţie, ridicarea 

obiectelor şi documentelor). 

Lipsa unui mecanism de control 

şi contestare a procedurilor 

generează discreţie excesivă din 

partea agenţilor constatatori. 

documentelor se consemnează că celor 

prezenţi li s-au explicat drepturile şi 

obligaţiile prevăzute de prezentul cod şi 

se înscriu declaraţiile făcute de aceste 

persoane. 

.... 

Art. 448. Contestaţia împotriva 

procesului-verbal cu privire la 

contravenţie 

 

   (1) În decursul a 15 zile de la data 

aducerii la cunoştinţă a faptului 

încheierii procesului-verbal cu privire la 

contravenţie, contravenientul, victima 

sau reprezentantul acestora, procurorul 

sînt în drept să-l contesteze în instanţa 

de judecată în a cărei rază teritorială 

activează autoritatea din care face parte 

agentul constatator 

privire la contravenţie. O 

soluţie adiţională ar fi 

prevederea expresă că odată 

cu procesul verbal cu privire 

la contravenție se contestă şi 

toate actele întocmite pe 

parcursul procesului 

contravenţional. 

Agenţii constatatori invocă 

foarte frecvent problema că 

termenul de prescripţie ar fi prea 

scurt şi foarte mulţi 

contravenienţi scapă de 

sancţiunile contravenţionale.  

 

 Art. 30.  Prescripţia răspunderii 

contravenţionale 

    (1) Prescripţia înlătură răspunderea 

contravenţională. 

    (2) Termenul general de prescripţie a 

răspunderii contravenţionale este de 3 

luni. 

.... 

Pentru a remedia problema 

respectivă este pertinentă 

soluţia de a extinde termenul 

de prescripţie pînă la 12 luni. 

De menţionat că această 

problemă a fost deja 

soluţionată în proiectul 

pregătit de Ministerul Justiţiei 

şi care, momentan, este 

prezentat Parlamentului.  

O altă problemă a CCA, este 

apariţia pe parcursul ultimilor 

ani a unei noi tendinţe de a fixa 

sancţiunea amenzii  în mărime 

fixă. Chiar dacă acest fapt poate 

fi interpretat ca o bună alegere 

pentru a evita discreţia, totuşi, în 

cazul reglementării sancţiunilor 

este normală prezenţa unei 

marje de discreţie, deoarece 

aceasta este necesară pentru a 

asigura individualizarea 

sancţiunilor prin raportarea lor 

la circumstanţele concrete ale 

fiecărui caz contravenţional. 

Art. 231. Conducerea vehiculului cu 

încălcarea regulilor privind permisul de 

conducere…. 

    se sancţionează cu amendă de 50 de 

unităţi convenţionale. 

Art. 232. Conducerea vehiculului de 

către o persoană care nu are asupra sa 

permis de conducere 

.... 

    se sancţionează cu amendă de 5 

unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 

puncte de penalizare. 

Art. 233. Conducerea vehiculului în 

stare de ebrietate 

.....  

se sancţionează cu amendă de 150 de 

unităţi convenţionale cu privarea de 

dreptul de a conduce vehicule pe un 

termen de la 2 la 3 ani.     

Prin proiectul legii va fi 

necesar de a revedea 

sancţiunile „fixe” din CCA 

prin stabilirea unor plafoane 

minime şi maxime. 

În esenţa sa, procesul 

contravenţional reprezintă un 

proces quasi-penal. Această 

afirmaţie se demonstrează şi de 

aplicarea practică a normelor 

contravenţionale, pentru că dacă 

nu există o regulă expresă în 

Art. 395. Competenţa instanţei de 

judecată  

   (1) Instanţa judecă: 

    1) toate cazurile cu privire la 

contravenţii, cu excepţia celor atribuite 

de prezentul cod competenţei unor alte 

organe, precum şi:  

Ca soluţie, poate fi 

recomandat ca procesele 

contravenţionale pe cauzele în 

cadrul cărora sunt realizate 

acţiuni legate de exercitarea 

drepturilor omului (cercetarea 

la faţa locului, percheziţii, 
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CCA se aplică prin analogie 

regula aplicabilă din CPP. 

Ţinînd cont de faptul că anumite 

acţiuni în cadrul procedurii 

contravenţionale afectează 

drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale persoanei, este 

extrem de important ca acestora 

să le fie asigurate garanţiile unui 

proces echitabil.  

    a) cauzele contravenţionale în privinţa 

minorilor; 

    b) cauzele contravenţionale prevăzute 

la art.61, 63–66, 316–318, 320, 336;  

    c) cauzele contravenţionale în care 

agentul constatator, procurorul propun 

aplicarea unei sancţiuni dintre cele care 

urmează:  

    - privarea de dreptul de a desfăşura o 

anumită activitate; 

    - privarea de dreptul de a deţine 

anumite funcţii; 

    - privarea de dreptul special; 

    - munca neremunerată în folosul 

comunităţii; 

     - arestul contravenţional; 

    2) contestaţiile împotriva hotărîrilor 

autorităţilor competente să soluţioneze 

cauzele contravenţionale, procurorului.   

ridicarea de obiecte şi 

documente) să ţină de 

competenţa exclusivă a  

instanţei judecătoreşti. 

CCA impune agenţilor 

constatatori obligaţia expresă de 

a înscrie datele despre 

încheierea unui proces-verbal 

într-un registru, care se deţine de 

către autoritatea din care face 

parte agentul. Practica arată că 

această rigoare nu este 

respectată şi nu toate autorităţile 

deţin acest registru sau dacă le 

deţin, nu toate procesele verbale 

sînt incluse în ele. Mai mult nu 

există un model unitar al 

registrelor respective, şi fiecăre 

autoritate are o abordare 

separată. Din perspectiva marjei 

de discreţie, atît prevederile 

CCA la acest capitol cît şi 

practica interpretării/aplicării 

lor, ridică un şir de probleme. Se 

poate întîmpla ca agentul 

constatator să aibă o libertate 

excesivă în completare şi 

înregistrarea proceselor verbale, 

uneori să-l întocmească, dar să 

nu-l înregistreze, fapt care îi 

poate permite să organizeze 

eventuale „înţelegeri oculte” cu 

contravenienţii.   

Art. 442. Procesul-verbal cu privire la 

contravenţie 

...     

    (2) În cel mult 24 de ore de la data 

încheierii, procesul-verbal cu privire la 

contravenţie se înscrie într-un registru de 

evidenţă în ordinea întocmirii şi 

depunerii lui la autoritatea din care face 

parte agentul constatator. 

Pentru a preveni potenţialele 

abuzuri se recomandă două 

soluţii: stabilirea expresă în 

CCA a faptului că procesele 

verbale se înregistrează într-un 

Registru (eventual electronic) 

de modelul aprobat de 

Guvern, urmînd să fie aplicate 

aceleaşi rigori pentru toţi 

agenţii constatatori; precum şi 

de a prevedea răspunderea 

pentru neincluderea proceselor 

verbale în Registrul de 

evidenţă.   

  

Adiţional, cu referire la Codul contravenţional au fost formulate un şir de observaţii/recomandări 

conceptuale, inclusiv privitor la necesitatea existenţei unui cod separat. Recomandările 

respective sînt incluse la Capitolul V al prezentului Studiu. 
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V. Concluzii şi recomandări 

 

În concluzia prezentului Studiu, poate fi reţinut că marja de discreţie sau dreptul discreţionar, aşa 

cum este tratat în literatura de specialitate, reprezintă o realitate şi o condiţie inerentă a 

procesului de creaţie legislativă, avînd în vedere evoluţiile dinamice din societate şi necesitatea 

dispunerii de un cadru normativ flexibil, general aplicabil, pentru o perioadă şi o categorie 

nedeterminate de subiecţi. Totuşi, anumite norme discreţionare analizate în cuprinsul prezentului 

Studiu sînt de natură să genereze potenţiale abuzuri de drept, limitarea drepturilor persoanelor 

implicate în procesele judiciare, suspiciuni de corupţie etc.  

 

Ţinînd cont de cele constatate de acest Studiu, se recomandă promovarea proiectului Legii 

(inclus la capitolul VI).  Trebuie accentuat încă o dată că modificările/completările propuse nu 

acoperă şi nici nu sînt în măsură să acopere toate discreţiile potenţiale care apar în procesul 

aplicării regulilor procedurale, totuşi, cîteva intervenţii legislative focusate pe cele mai 

vulnerabile probleme ale codurilor vor putea să remedieze/elimine  în termen scurt problemele 

cele mai proeminente de discreţie.  

 

În acelaşi timp, luînd în considerare dinamica cadrului legislativ din Republica Moldova, pentru 

viitor, este oportun să se ţină cont şi de următoarele recomandări pentru diminuarea marjei de 

discreţie:  

 

A. Recomandări de ordin general: 

 formularea normelor şi regulilor de procedură în mod imperativ, normele dispozitive 

urmînd a fi incluse doar cu titlu de excepţie, atunci cînd legiuitorul nu poate 

determina/prevedea/anticipa cu exactitate circumstanţele şi modul de comportament al 

persoanelor, consecinţele acţiunilor; 

 actele îndeplinite în cadrul procedurilor să fie de fiecare dată motivate, pentru a 

asigura accesibilitatea (înţelegerea motivelor) lor şi a evita orice suspiciuni privind legalitatea şi 

temeinicia lor; 

 stabilirea de fiecare dată a unor termene precise pentru îndeplinirea actelor 

procedurale. Inexistenţa unor termene concrete provoacă condiţii şi situaţii de discreţie excesivă 

pentru subiecţii abilitaţi cu îndeplinirea atribuţiilor respective. 

 toate actele, măsurile şi acţiunile îndeplinite în cadrul procedurilor (penale, civile, 

contravenţionale) să poată fi supuse unui mecanism de control/contestare, astfel încît de fiecare 

dată să fie excluse rea-voinţa, subiectivismul şi arbitrariul la îndeplinirea lor 

 

B. Recomandări pentru CPP: 

 existenţa şi asigurarea accesibilităţii la registre electronice de strictă evidenţă (care nu 

pot fi manipulate) care vor include informaţii despre toate acţiunile/actele îndeplinite pe 

parcursul proceselor: eventual de completat CPP cu o normă la dispoziţiile generale că toate 

actele procesuale întocmite în cadrul proceselor penale se includ într-un Registru, de un model 

aprobat prin ordinul comun al organelor care exercită urmărire penală şi Procuratura Generală. 

 

C. Recomandări pentru Codul contravenţional: 
 

 revizuirea sancţiunilor fixe pe tot parcursul codului, pentru a respecta condiţiile şi 

procesul de individualizare a sancţiunilor; 

 stabilirea unei clasificări generice a contravenţiilor (spre exemplu, uşoare, grave, 

pentru a face delimitare pentru termenul de prescripţie); 
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 oferirea clarităţii şi trasarea unei delimitări stricte dintre procesul-verbal de constatare 

a contravenţiei şi decizia de sancţionare a contravenienţilor, precum şi descrierea detaliată a 

procedurilor de contestare a actelor respective;   

 stabilirea unor termene concrete pentru examinarea contravenţiilor; 

 includerea obligativităţii ţinerii unui Registru al proceselor-verbale de constatate a 

contravenţiilor de către agenţii constatatori, conform unui model unic aprobat de Guvern; 

 revizuirea întregului cadrul legislativ în vederea uniformizării listei contravenţiilor, 

optîndu-se fie pentru păstrarea unui cod unitar, fie pentru dispersarea contravenţiilor în actele 

legislative sectoriale (consacrate unor domenii speciale), deoarece în prezent persistă situaţia 

cînd unele şi aceleaşi încălcări se regăsesc ca exemplu şi în Codul fiscal şi în CCA, oferindu-se 

astfel agenţilor constatatori ai acestor organe discreţia de a decide cărei răspunderi va fi supusă 

persoana care a încălcat regulile fiscale. Această soluţie este una de perspectivă şi nu de aplicare 

imediată; 

 abrogarea integrală a codului, iar contravenţiile să fie transferate ca infracţiuni uşoare 

în Codul penal, urmînd să se aplice regulile procedurii penale, iar unele categorii de contravenţii 

să fie reglementate în legile special consacrate unui domeniu (construcţii, mediu, fiscal etc.). 

Această recomandare depăşeşte scopurile acestui studiu, însă poate reprezenta un obiectiv pentru 

o reformă legislativă în domeniul dreptului contravenţional. 



Proiect pentru dezbateri publice la 17.12.2014 
Studiu „Marja de discreţie”  

 

27  

 

 

VI. Propuneri de modificare a cadrului normativ  

 

PROPUNERI DE MODIFICARE  

a cadrului legislativ în contextul Studiului privind marja de discreţie a actorilor sectorului 

justiţiei 

 

I. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ 

 

 

Norma în vigoare 

 

Norma modificată 

 

Articolul 7. Legalitatea procesului penal 

….. 

(8) Hotărîrile definitive ale Curţii Europene a 

Drepturilor Omului sînt obligatorii pentru organele de 

urmărire penale, procurori şi instanţele de judecată. 

 Articolul 7. Legalitatea procesului penal 

….. 

(8) Hotărîrile definitive ale Curţii Europene a 

Drepturilor Omului sînt obligatorii pentru organele 

de urmărire penale, procurori şi instanţele de 

judecată. În cazul în care părţile la procesul penal 

invocă încălcarea jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, organele de urmărire penală, 

procurorii şi instanţele de judecată sunt obligate să 

se pronunţe motivat în actele procedurale şi 

hotărîrile emise dacă a avut sau nu a avut loc 

încălcarea Convenţiei. 

Articolul 41. Competenţa judecătorului de instrucţie  

… 

(6
3
) examinarea contestaţiilor depuse asupra acţiunilor 

procurorului ierarhic superior; 

….  

 

Articolul 41. Competenţa judecătorului de instrucţie  

… 

(6
3
) examinarea contestaţiilor depuse de către 

părţile procesului asupra acţiunilor procurorului 

ierarhic superior; 

….  

  

 Articolul 52. Atribuţiile procurorului în cadrul  

                          urmăririi penale 

 

(1) În cadrul urmăririi penale, procurorul: 

    1) porneşte urmărirea penală şi ordonă efectuarea 

urmăririi penale în conformitate cu prezentul cod, refuză 

pornirea urmăririi sau încetează urmărirea penală; 

 

 

 

… 

(2) Procurorul ierarhic superior, pe lîngă atribuţiile 

prevăzute la alin.(1), în cadrul urmăririi penale exercită 

următoarele atribuţii cu titlu de control ierarhic: 

… 

  

1
1
) retrage prin ordonanţă, în cazurile prevăzute la alin. 

(2
1
), materialele şi cauzele penale repartizate şi le 

transmite altui procuror pentru examinare; 

 … 

Articolul 52. Atribuţiile procurorului în cadrul  

                          urmăririi penale 

 

(1) În cadrul urmăririi penale, procurorul, în limitele 

competenţei sale materiale şi teritoriale: 

 

    1) porneşte urmărirea penală şi dispune prin 

ordonanţă motivată efectuarea urmăririi penale de 

alte organe de urmărire penală sau exercitarea 

nemijlocită a urmăririi penale în conformitate cu 

prezentul cod, refuză pornirea urmăririi sau încetează 

urmărirea penală; 

 

… 

(2) Procurorul ierarhic superior, în limitele 

competenţei sale teritorial şi materiale pe lîngă 

atribuţiile prevăzute la alin.(1), în cadrul urmăririi 

penale exercită următoarele atribuţii cu titlu de 

control ierarhic: 

… 
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3
3
) este în drept să-şi reţină materialele, cauzele penale 

pentru exercitarea urmăririi penale personal, adoptînd o 

ordonanţă de primire a cauzei; 

 

 

 

 

 

3
2
) repartizează procurorilor, prin rezoluţie, sesizările 

pentru examinare sau cauzele penale pentru exercitarea 

ori, după caz, pentru conducerea urmăririi penale; 

 1
1
) retrage prin ordonanţă motivată, în cazurile 

prevăzute la alin. (2
1
), materialele şi cauzele penale 

repartizate şi le transmite altui procuror pentru 

examinare; 

 … 

 3
2
) repartizează în mod aleatoriu procurorilor, prin 

rezoluţie, sesizările pentru examinare sau cauzele 

penale pentru exercitarea ori, după caz, pentru 

conducerea urmăririi penale. Rezoluţia privînd 

repartizarea aleatorie a cauzelor penale se anexează 

în mod obligatoriu la dosar;
 17 

 

3
3
) este în drept să-şi reţină materialele, cauzele 

penale pentru exercitarea urmăririi penale personal, 

adoptînd o ordonanţă motivată de primire a cauzei; 

 

 

 

Articolul 56. Conducătorul organului de urmărire penală 

şi atribuţiile lui 

   (2
1
) În exercitarea atribuţiilor sale, conducătorul 

organului de urmărire penală: 

 

….  

  c) repartizează, prin rezoluţie, ofiţerilor de urmărire 

penală cauzele penale pentru efectuarea urmăririi penale; 

 

 f) este în drept să-şi reţină sesizările, cauzele penale 

pentru efectuarea urmăririi penale personal, 

adoptînd o ordonanţă de primire a cauzei. În acest caz, 

îi revin atribuţiile ofiţerului de urmărire penală; 

Articolul 56. Conducătorul organului de urmărire 

penală şi atribuţiile lui 

   

 (2
1
) În exercitarea atribuţiilor sale, conducătorul 

organului de urmărire penală: 

 

  

…f) este în drept să-şi reţină sesizările, cauzele 

penale pentru efectuarea urmăririi penale 

personal, adoptînd o ordonanță motivată în baza 

temeiurilor prevăzute de lege de primire a cauzei. În 

acest caz, îi revin atribuţiile ofiţerului de urmărire 

penală 

 Articolul 125. Temeiurile pentru efectuarea percheziţiei 

 

    (1) Organul de urmărire penală este în drept să 

efectueze percheziţie dacă din probele acumulate sau din 

materialele activităţii speciale de investigaţii rezultă o 

presupunere rezonabilă că într-o anumită încăpere ori 

într-un alt loc sau la o anumită persoană se pot afla 

instrumente ce au fost destinate pentru a fi folosite sau 

au servit ca mijloace la săvîrşirea infracţiunii, obiecte şi 

valori dobîndite de pe urma infracţiunii, precum şi alte 

obiecte sau documente care ar putea avea importanţă 

pentru cauza penală şi care prin alte procedee 

probatorii nu pot fi obţinute. 

     

 

     

Articolul 126. Temeiurile pentru ridicarea de obiect sau 

documente 

    (1) Organul de urmărire penală, în baza unei 

Articolul 125. Temeiurile pentru efectuarea 

percheziţiei 

 

    (1) Organul de urmărire penală este în drept să 

efectueze percheziţie dacă din probele acumulate sau 

din materialele activităţii speciale de investigaţii 

rezultă o presupunere rezonabilă că într-o anumită 

încăpere ori într-un alt loc sau la o anumită persoană 

se pot afla instrumente ce au fost destinate pentru a fi 

folosite sau au servit ca mijloace la săvîrşirea 

infracţiunii, obiecte şi valori dobîndite de pe urma 

infracţiunii, precum şi alte obiecte sau documente 

care ar putea avea importanţă pentru cauza penală 

şi care prin alte procedee probatorii nu pot fi 

obţinute. 

 

 

 

Articolul 126. Temeiurile pentru ridicarea de obiect 

                                                           
17 În România au existat discuţii privitor la posibilitatea distribuirii aleatorii în cadrul organelor procuraturii. A se vedea opinia CSM din România 
privitor la acest aspect la link-ul de mai jos 

https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fww

w.csm1909.ro%2Fcsm%2Flinkuri%2F09_11_2005__1824_ro.doc&ei=6K19VMXyOJDhaKeigqgI&usg=AFQjCNHqht_PU9FGcJBvHR7wDcv
YMZkKow&bvm=bv.80642063,d.ZGU  .   

Au fost formulate şi recomandări privitor la procedurile aplicabile în asemenea situaţii.  

https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.csm1909.ro%2Fcsm%2Flinkuri%2F09_11_2005__1824_ro.doc&ei=6K19VMXyOJDhaKeigqgI&usg=AFQjCNHqht_PU9FGcJBvHR7wDcvYMZkKow&bvm=bv.80642063,d.ZGU
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.csm1909.ro%2Fcsm%2Flinkuri%2F09_11_2005__1824_ro.doc&ei=6K19VMXyOJDhaKeigqgI&usg=AFQjCNHqht_PU9FGcJBvHR7wDcvYMZkKow&bvm=bv.80642063,d.ZGU
https://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.csm1909.ro%2Fcsm%2Flinkuri%2F09_11_2005__1824_ro.doc&ei=6K19VMXyOJDhaKeigqgI&usg=AFQjCNHqht_PU9FGcJBvHR7wDcvYMZkKow&bvm=bv.80642063,d.ZGU
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ordonanţe motivate, este în drept să ridice obiectele sau 

documentele care au importanţă pentru cauza penală 
dacă probele acumulate sau materialele activităţii 

speciale de investigaţii indică exact locul şi persoana la 

care se află acestea. 

     

sau documente 

(1) Organul de urmărire penală, în baza unei 

ordonanţe motivate, este în drept să ridice obiectele 

sau documentele care au importanţă pentru cauza 

penală dacă probele acumulate sau materialele 

activităţii speciale de investigaţii indică exact locul şi 

persoana la care se află acestea. 

Articolul 177. Actul prin care se aplică măsura 

preventivă 

…. 

(1
1
) Instanţa de judecată emite o încheiere motivată, în 

care se indică: infracţiunea de care este învinuită, 

inculpată persoana; temeiul alegerii măsurii preventive 

respective, cu menţionarea datelor concrete care au 

determinat luarea acestei măsuri; necesitatea aplicării 

măsurii preventive, precum şi faptul dacă învinuitului, 

inculpatului i s-au explicat consecinţele încălcării 

măsurii preventive; argumentele reprezentantului, 

apărătorului, învinuitului, inculpatului, motivîndu-se 

admiterea sau neadmiterea lor la stabilirea măsurii. 

    (2) Arestarea preventivă, arestarea la domiciliu, 

liberarea provizorie a persoanei pe cauţiune şi liberarea 

provizorie a persoanei sub control judiciar se aplică 

numai conform hotărîrii instanţei de judecată emise, 
atît în baza demersului procurorului, cît şi din oficiu 

atunci cînd judecă cauza respectivă. Arestarea la 

domiciliu, liberarea provizorie pe cauţiune şi liberarea 

provizorie a persoanei sub control judiciar se aplică de 

către instanţă ca alternativă a arestării preventive, în 

baza demersului organului de urmărire penală sau la 

cererea părţii apărării. 

Articolul 177. Actul prin care se aplică măsura 

preventivă 

…. 

(1
1
) Instanţa de judecată emite o încheiere motivată, 

în care se indică: infracţiunea de care este învinuită, 

inculpată persoana; temeiul alegerii măsurii 

preventive respective, cu menţionarea datelor şi 

circumstanţelor concrete ale cauzei care au 

determinat luarea acestei măsuri; necesitatea aplicării 

măsurii preventive, precum şi faptul dacă 

învinuitului, inculpatului i s-au explicat consecinţele 

încălcării măsurii preventive; argumentele 

reprezentantului, apărătorului, învinuitului, 

inculpatului, motivîndu-se admiterea sau neadmiterea 

lor la stabilirea măsurii. 

    (2) Arestarea preventivă, arestarea la domiciliu, 

liberarea provizorie a persoanei pe cauţiune şi 

liberarea provizorie a persoanei sub control judiciar 

se aplică numai conform hotărîrii instanţei de 

judecată emise, atît în baza demersului procurorului, 

cît şi din oficiu atunci cînd judecă cauza respectivă. 
Arestarea la domiciliu, liberarea provizorie pe 

cauţiune şi liberarea provizorie a persoanei sub 

control judiciar se aplică de către instanţă şi ca 

alternativă a arestării preventive, în baza demersului 

organului de urmărire penală sau la cererea părţii 

apărării. 

Articolul 200. Suspendarea provizorie din funcţie 

    (1) Suspendarea provizorie din funcţie constă în 

interzicerea provizorie motivată învinuitului, 

inculpatului de a exercita atribuţiile de serviciu sau de a 

realiza activităţi cu care acesta se ocupă sau le 

efectuează în interesul serviciului public. 

    …. 

    (3) Suspendarea provizorie din funcţie o decide 

administraţia instituţiei în care activează bănuitul, 

învinuitul, inculpatul în condiţiile legii, la demersul 

procurorului care conduce, sau, după caz, efectuează 

nemijlocit urmărirea penală. Hotărîrea administraţiei 

instituţiei de suspendare din funcţie poate fi atacată la 

judecătorul de instrucţie. 

 

Articolul 200. Suspendarea provizorie din funcţie 

    (1) Suspendarea provizorie din funcţie constă în 

interzicerea provizorie motivată învinuitului, 

inculpatului de a exercita atribuţiile de serviciu sau 

de a realiza activităţi cu care acesta se ocupă sau le 

efectuează în interesul serviciului public. 

    …. 

    (3) Suspendarea provizorie din funcţie o decide 

administraţia instituţiei în care activează bănuitul, 

învinuitul, inculpatul în condiţiile legii, la demersul 

procurorului care conduce, sau, după caz, efectuează 

nemijlocit urmărirea penală. În cazul persoanelor 

învinuite de comiterea unei infracţiuni prevăzute 

de art. 324 şi 326 ale Codului penal, suspendarea 

provizorie din funcţie este obligatorie. Hotărîrea 

administraţiei instituţiei de suspendare din funcţie 

poate fi atacată la judecătorul de instrucţie. 

 

Articolul 255.  Ordonanţele organului de urmărire 

penală 

…. 

Articolul 255.  Ordonanţele organului de urmărire 

penală 

…. 
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    (2) Ordonanţa trebuie să fie motivată şi să cuprindă: 

data şi locul întocmirii, numele, prenumele şi calitatea 

persoanei care o întocmeşte, cauza la care se referă, 

obiectul acţiunii sau măsurii procesuale, temeiul legal al 

acesteia şi semnătura celui care a întocmit-o. Ordonanţa 

nesemnată de persoana care a întocmit-o nu are putere 

juridică şi se consideră nulă. Dacă organul de urmărire 

penală consideră că este cazul să fie luate anumite 

măsuri, face propuneri motivate în ordonanţă.    

 

„(4) Dacă legea prevede că o acţiune sau o măsură 

procesuală trebuie să fie încuviinţată, autorizată sau 

confirmată de procuror ori, după caz, de judecătorul de 

instrucţie, un exemplar al ordonanţei sau al actului 

procedural …. rămîne la procuror ori la judecătorul de 

instrucţie. 

    (2) Ordonanţa trebuie să fie motivată şi să 

cuprindă: data, ora  şi locul întocmirii, numele, 

prenumele şi calitatea persoanei care o întocmeşte, 

cauza la care se referă, obiectul acţiunii sau măsurii 

procesuale, temeiul legal al acesteia şi semnătura 

celui care a întocmit-o. Ordonanţa nesemnată de 

persoana care a întocmit-o nu are putere juridică şi se 

consideră nulă. Dacă organul de urmărire penală 

consideră că este cazul să fie luate anumite măsuri, 

face propuneri motivate în ordonanţă.    

 

„(4) Dacă legea prevede că o acţiune sau o măsură 

procesuală trebuie să fie încuviinţată, autorizată sau 

confirmată de procuror ori, după caz, de judecătorul 

de instrucţie, un exemplar al ordonanţei sau al actului 

procedural motivate rămîne la procuror ori la 

judecătorul de instrucţie, care vor verifica în mod 

obligatoriu dacă acestea au fost adoptate în 

condiţiile legii. 

Articolul 255.  Ordonanţele organului de urmărire 

penală 

    (1) În desfăşurarea procesului penal, organul de 

urmărire penală, prin ordonanţă, dispune asupra 

acţiunilor sau măsurilor procesuale în condiţiile 

prezentului cod. 

    (2) Ordonanţa trebuie să fie motivată şi să cuprindă: 

data şi locul întocmirii, numele, prenumele şi calitatea 

persoanei care o întocmeşte, cauza la care se referă, 

obiectul acţiunii sau măsurii procesuale, temeiul legal al 

acesteia şi semnătura celui care a întocmit-o. Ordonanţa 

nesemnată de persoana care a întocmit-o nu are putere 

juridică şi se consideră nulă. Dacă organul de urmărire 

penală consideră că este cazul să fie luate anumite 

măsuri, face propuneri motivate în ordonanţă. 

    (3) În cazurile prevăzute de prezentul cod, organul de 

urmărire penală dispune efectuarea acţiunilor procesuale 

prin ordonanţă motivată. 

    (4) Dacă legea prevede că o acţiune sau o măsură 

procesuală trebuie să fie încuviinţată, autorizată sau 

confirmată de procuror ori, după caz, de judecătorul de 

instrucţie, un exemplar al ordonanţei sau al actului 

procedural rămîne la procuror ori la judecătorul de 

instrucţie. 

Articolul 255 se completează cu alineatul (1
1
)  cu 

următorul cuprins: 

 

(1
1
) Pentru fiecare acţiune sau măsură procesuală, 

procurorul, organul de urmărire penală dispun 

prin ordonanţă separată şi motivată în mod 

obligatoriu”. 

Articolul 271. Verificarea competenţei 

   .... 

    (4) Procurorul poate să dispună, motivat, ca într-o 

cauză în care urmărirea penală trebuie efectuată de un 

anumit organ de urmărire penală această urmărire să fie 

efectuată de un alt organ similar.  

   ....... 

    (7) Procurorul General şi adjuncţii lui, în caz de 

necesitate, în scopul asigurării urmăririi complete şi 

obiective, sub toate aspectele, pot dispune, prin 

ordonanţă motivată, efectuarea urmăririi penale de către 

orice organ de urmărire penală, indiferent de 

Articolul 271. Verificarea competenţei 

   .... 

    (4) Procurorul poate să dispune, motivat, în 

temeiurile prevăzute de lege, ca într-o cauză în care 

urmărirea penală trebuie efectuată de un anumit 

organ de urmărire penală această urmărire să fie 

efectuată de un alt organ similar.  

 

Variantă alternativă: 

  “(4) Procurorul ierarhic superior, în limitele 

competenţei materiale şi teritoriale, dacă, din 

oficiu sau la solicitare, constată rezonabil, că 
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competenţă. 

 

organul de urmărire penală, sau procurorul 

cărora, conform legii, le revine efectuarea, 

respectiv, conducerea urmării penale, nu or 

asigura cercetarea rapidă sub toate aspectele, 

completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei 

întru stabilirea adevărului, prin ordonanţă 

motivată va dispune efectuarea urmăririi penale 

de către un alt organ similar.”;  

 

 ....... 

    (7) Procurorul General şi adjuncţii lui, în 

temeiurile prevăzute de lege, în scopul asigurării 

urmăririi complete şi obiective, sub toate aspectele, 

pot dispune, prin ordonanţă motivată, efectuarea 

urmăririi penale de către orice organ de urmărire 

penală, indiferent de competenţă. 

Art. 274. Începerea urmăririi penale 

 

(7) Dacă ulterior se constată că nu a existat sau că a 

dispărut circumstanţa pe care se baza propunerea de 

a refuza începerea urmăririi penale, procurorul 

anulează ordonanţa pe care a emis-o şi dispune 

începerea urmăririi penale. 

Art. 274. Începerea urmăririi penale 

 

(7) Dacă ulterior se constată că nu a existat sau că 

a dispărut circumstanţa pe care se baza 

propunerea de a refuza începerea urmăririi penale, 

procurorul anulează ordonanţa, după autorizarea 

procurorului ierarhic superior, pe care a emis-o şi 

dispune începerea urmăririi penale. 

Articolul 313. Plîngerea împotriva acţiunilor şi actelor  

ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organului 

care exercită  activitate specială de investigaţii 

 …. 

(4) Plîngerea se examinează de către judecătorul de 

instrucţie în termen de 10 zile, cu participarea 

procurorului şi cu citarea persoanei care a depus 

plîngerea. Neprezentarea persoanei care a depus 

plîngerea nu împiedică examinarea plîngerii. Procurorul 

este obligat să prezinte în instanţă materialele respective. 

În cadrul examinării plîngerii, procurorul şi persoana 

care a depus plîngerea dau explicaţii. 

 

Articolul 313. Plîngerea împotriva acţiunilor şi 

actelor  ilegale ale organului de urmărire penală şi ale 

organului care exercită  activitate specială de 

investigaţii 

 …. 

(4) Plîngerea se examinează de către judecătorul de 

instrucţie în termen de 10 zile, cu participarea 

procurorului şi cu citarea persoanei care a depus 

plîngerea, precum şi a persoanelor interesate. 

Neprezentarea persoanei care a depus plîngerea şi a 

persoanelor interesate nu împiedică examinarea 

plîngerii. Procurorul este obligat să prezinte în 

instanţă materialele respective. În cadrul examinării 

plîngerii, procurorul şi persoana care a depus 

plîngerea, precum şi persoanele interesate dau 

explicaţii.  

 

 Articolul 320. Participarea procurorului la judecarea 

cauzei şi efectele neprezentării lui. Renunţarea la 

învinuire 

    

        (5) Dacă, în procesul judecării cauzei, ansamblul de 

probe cercetate de instanţa de judecată nu confirmă 

învinuirea adusă inculpatului, procurorul este obligat să 

renunţe parţial sau integral la învinuire. Renunţarea 

procurorului la învinuire se face prin ordonanţă 

motivată şi atrage adoptarea de către instanţa de 

judecată a unei sentinţe de achitare sau de încetare a 

procesului penal. 

Articolul 320. Participarea procurorului la judecarea 

cauzei şi efectele neprezentării lui. Renunţarea la 

învinuire 

    

        (5) Dacă, în procesul judecării cauzei, ansamblul 

de probe cercetate de instanţa de judecată nu 

confirmă învinuirea adusă inculpatului, procurorul 

este obligat să renunţe parţial sau integral la 

învinuire. Renunţarea procurorului la învinuire se 

face prin ordonanţă motivată, cu autorizarea 

procurorului ierarhic superior, şi atrage 

adoptarea de către instanţa de judecată a unei 

sentinţe de achitare sau de încetare a procesului 

penal. 
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 Articolul 407. Retragerea apelului 

    (1) Pînă la începerea cercetării judecătoreşti la 

instanţa de apel, oricare dintre părţi îşi poate retrage 

apelul declarat. Retragerea trebuie să fie făcută de 

apelant. 

    (2) Apelul declarat de procuror poate fi retras şi de 

procurorul ierarhic superior. 

    (3) În cazul retragerii apelului, instanţa de apel 

încetează procedura de apel.  

Articolul 407. Retragerea apelului 

    (1) Pînă la începerea cercetării judecătoreşti la 

instanţa de apel, oricare dintre părţi îşi poate retrage 

apelul declarat. Retragerea trebuie să fie făcută de 

apelant. 

    (2) Apelul declarat de procuror poate fi retras de 

către acesta doar după autorizarea procurorului 

ierarhic superior fie de către procurorul ierarhic 

superior cu indicarea în mod obligatoriu a 

motivelor. 
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II. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ 

 

Norma în vigoare Norma modificată 

Art.5 (2) 

Nici unei persoane nu i se poate refuza 

apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a 

legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune sau 

obscuritate a legislaţiei în vigoare. 

 

Nici unei persoane nu i se va refuza apărarea judiciară din motiv 

de inexistenţă a legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune sau 

obscuritate a legislaţiei în vigoare. 

Art.7 (2) 

În cazurile prevăzute de prezentul cod şi de 

alte legi, procesul civil poate fi intentat în 

numele persoanelor împuternicite de lege să 

apere drepturile, libertăţile şi interesele 

legitime ale unei alte persoane, ale unui 

număr nelimitat de persoane, interesele 

Republicii Moldova şi ale societăţii. 

În cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte legi, procesul 

civil va fi intentat în numele persoanelor împuternicite de lege 

să apere drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale unei alte 

persoane, ale unui număr nelimitat de persoane, interesele 

Republicii Moldova şi ale societăţii. 

Art.10 (2) 

Efectuarea necorespunzătoare a actelor de 

procedură poate fi invocată, în fiecare caz de 

comitere a încălcării legii, de către judecător 

sau de participantul care are interes să o 

invoce. 

Efectuarea necorespunzătoare a actelor de procedură va fi 

invocată, în fiecare caz de comitere a încălcării legii, de către 

judecător sau de participantul care are interes să o invoce. 

Art.23 (3) 

Instanţa de judecată poate dispune judecarea 

pricinii în şedinţă secretă pentru a preveni 

divulgarea unor informaţii care se referă la 

aspectele intime ale vieţii, care lezează 

onoarea, demnitatea sau reputaţia 

profesională ori la alte circumstanţe care ar 

putea prejudicia interesele participanţilor la 

proces, ordinea publică sau moralitatea. 

Instanţa de judecată va dispune judecarea pricinii în şedinţă 

secretă pentru a preveni divulgarea unor informaţii care se 

referă la aspectele intime ale vieţii, care lezează onoarea, 

demnitatea sau reputaţia profesională ori la alte circumstanţe 

care ar putea prejudicia interesele participanţilor la proces, 

ordinea publică sau moralitatea. 

Art.52(1) 

Dacă există temeiurile specificate la art.50 şi 

51, judecătorul, expertul, specialistul, 

interpretul, grefierul sînt obligaţi să se abţină 

de la judecată. În aceleaşi temeiuri, recuzarea 

poate fi înaintată de participanţii la proces sau 

poate fi examinată din oficiu de către 

instanţă. 

Dacă există temeiurile specificate la art.50 şi 51, judecătorul, 

expertul, specialistul, interpretul, grefierul sînt obligaţi să se 

abţină de la judecată. În aceleaşi temeiuri, recuzarea poate fi 

înaintată de participanţii la proces sau este  examinată din oficiu 

de către instanţă. 

Art.74(2) 

 Instanţa judecătorească poate, după caz, din 

oficiu să introducă în proces autoritatea 

publică competentă pentru a depune concluzii 

asupra pricinii în curs de examinare. 

Dacă consideră necesar sau dacă prevede legea, instanţa 

judecătorească va atrage din oficiu în proces autoritatea 

publică competentă pentru a depune concluzii asupra pricinii în 

curs de examinare. 

Art.85(4) 

În funcţie de situaţia materială şi de probele 

prezentate în acest sens, persoana fizică sau 

juridică poate fi scutită de judecător (de 

instanţa judecătorească) de plata taxei de stat 

sau de plata unei părţi a ei. 

În funcţie de situaţia materială şi de probele prezentate în acest 

sens, persoana fizică sau juridică va fi scutită de judecător (de 

instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau de plata unei 

părţi a ei. 

Art. 86. Amînarea şi eşalonarea plăţii taxei de 

stat 

    (1) Judecătorul sau instanţa judecătorească 

este în drept să decidă amînarea sau 

Art. 86. Amînarea şi eşalonarea plăţii taxei de stat 

(1) Judecătorul sau instanţa judecătorească pînă la 

etapa dezbaterilor judiciare, soluţionează cererile părţilor 

privind   amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat, ţinînd 
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eşalonarea plăţii taxei de stat pentru una sau 

pentru ambele părţi, ţinînd cont de situaţia lor 

materială. Dacă reclamantul nu a plătit în 

termen taxa de stat, instanţa scoate cererea de 

pe rol.    

 

cont de situaţia lor materială. Dacă reclamantul nu a plătit în 

termen taxa de stat, instanţa scoate cererea de pe rol. 

 

Art. 185. Actele judecătorului de pregătire a pricinii pentru 

dezbateri judiciare 

(1) Judecătorul, în faza de pregătire a pricinii pentru dezbateri 

judiciare, îndeplineşte următoarele acte: 

….. 

:  

“l
1
) soluţionează, la cererea părţilor, amînarea sau 

eşalonarea plăţii taxei de stat;”  

 

Art. 99. Atacarea încheierilor judecătoreşti 

asupra cheltuielilor de judecată 

    Încheierea judecătorească asupra 

cheltuielilor de judecată poate fi atacată odată 

cu atacarea fondului cauzei. 

Art. 99. Atacarea încheierilor judecătoreşti asupra cheltuielilor 

de judecată 

    Încheierea judecătorească asupra cheltuielilor de judecată 

poate fi atacată odată cu atacarea fondului cauzei, cu excepţia 

încheierilor privind amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de 

stat care pot fi atacate în mod separat de fondul cauzei.  

Art.105(2) 

Cu consimţămîntul participantului la proces, 

judecătorul îi poate încredinţa citaţia sau 

înştiinţarea pentru a o înmîna destinatarului. 

Cu consimţămîntul participantului la proces, judecătorul îi va 

încredinţa citaţia sau înştiinţarea pentru a o înmîna 

destinatarului. 

Art.109 (2) 

În cazul în care, la judecarea altor categorii de 

pricini decît cele de la alin.(1), locul de aflare 

a pîrîtului nu este cunoscut, judecătorul poate 

ordona căutarea lui prin intermediul organelor 

abilitate numai după ce persoana interesată 

depune suma cheltuielilor de căutare. 

În cazul în care, la judecarea altor categorii de pricini decît cele 

de la alin.(1), locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut, 

judecătorul va ordona căutarea lui prin intermediul organelor 

abilitate numai după ce persoana interesată depune suma 

cheltuielilor de căutare. 

Art.119(1) 

Probele se adună şi se prezintă de către părţi 

şi de alţi participanţi la proces. Dacă în 

procesul de adunare a probelor apar 

dificultăţi, instanţa poate contribui, la 

solicitarea părţilor şi altor participanţi la 

proces, la adunarea şi prezentarea probelor 

necesare. 

Probele se adună şi se prezintă de către părţi şi de alţi 

participanţi la proces. Dacă în procesul de adunare a probelor 

apar dificultăţi, instanţa va contribui, la solicitarea părţilor şi 

altor participanţi la proces, la adunarea şi prezentarea probelor 

necesare. 

Art.138 (2) 

Înscrisurile se depun în judecată de către părţi 

şi de alţi participanţi la proces. La solicitarea 

acestora, înscrisurile pot fi reclamate de 

instanţă părţilor, altor participanţi la proces, 

precum şi persoanelor care nu sînt participanţi 

la proces.  

Înscrisurile se depun în judecată de către părţi şi de alţi 

participanţi la proces. La solicitarea acestora, înscrisurile vor fi 

reclamate de instanţă părţilor, altor participanţi la proces, 

precum şi persoanelor care nu sînt participanţi la proces.  

 Articolul 167. Actele care se anexează la 

cererea  

                           de chemare în judecată 

    (1) La cererea de chemare în judecată se 

anexează: 

 

    a) copiile de pe cererea de chemare în 

judecată şi de pe înscrisuri, certificate în 

modul stabilit, într-un număr egal cu 

numărul de pîrîţi şi de intervenienţi, dacă ei 

nu dispun de aceste acte, plus un rînd de copii 

 Articolul 167. Actele care se anexează la cererea  

                           de chemare în judecată 

     

(1) La cererea de chemare în judecată se anexează: 

 

    a) copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe 

înscrisuri, certificate de parte  în modul stabilit, într-un 

număr egal cu numărul de pîrîţi şi de intervenienţi, dacă ei nu 

dispun de aceste acte, plus un rînd de copii pentru instanţă. Dacă 

înscrisurile sînt făcute într-o limbă străină, instanţa poate 

dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege;  
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pentru instanţă. Dacă înscrisurile sînt făcute 

într-o limbă străină, instanţa poate dispune 

prezentarea traducerii lor în modul stabilit de 

lege;  

Articolul 174.  Temeiurile asigurării acţiunii 

    (1) La cererea participanţilor la proces, 

judecătorul sau instanţa poate lua măsuri de 

asigurare a acţiunii. Asigurarea se admite în 

orice fază a procesului pînă la etapa în care 

hotărîrea judecătorească devine definitivă, în 

cazul în care neaplicarea măsurilor de 

asigurare a acţiunii ar face imposibilă 

executarea hotărîrii judecătoreşti. 

Articolul 174. Temeiurile asigurării acţiunii 

    (1) La cererea participanţilor la proces, judecătorul sau 

instanţa poate lua ia măsuri de asigurare a acţiunii. Asigurarea 

se admite în orice fază a procesului pînă la etapa în care 

hotărîrea judecătorească devine definitivă, în cazul în care 

neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar face imposibilă 

executarea hotărîrii judecătoreşti. 

 

 

Articolul 175. Măsurile de asigurare a 

acţiunii 

…. 

    (2) Judecătorul sau instanţa poate aplica, 

după caz, şi alte măsuri de asigurare a 

acţiunii care să corespundă scopurilor 

specificate la art.174. Pot fi admise 

concomitent mai multe măsuri de asigurare a 

acţiunii dacă valoarea bunurilor sechestrate 

nu depăşeşte valoarea acţiunii. 

Articolul 175. Măsurile de asigurare a acţiunii 

…. 

    (2) Judecătorul sau instanţa poate aplică, după caz, şi alte 

măsuri de asigurare a acţiunii care să corespundă scopurilor 

specificate la art.174. Pot fi admise concomitent mai multe 

măsuri de asigurare a acţiunii dacă valoarea bunurilor 

sechestrate nu depăşeşte valoarea acţiunii. Încheierea 

judecătorului sau instanţei privind  conţine în mod obligatoriu  

Art.176 (3) 

 În funcţie de măsura asiguratorie întreprinsă, 

judecătorul sau instanţa înştiinţează, după 

caz, organul care înregistrează bunul sau 

dreptul asupra lui. 

 În funcţie de măsura asiguratorie întreprinsă, judecătorul sau 

instanţa înştiinţează organul care înregistrează bunul sau dreptul 

asupra lui. 

Art 180. Anularea măsurilor de asigurare  a 

acţiunii 

    (1) Măsura anterioară de asigurare a 

acţiunii poate fi anulată din oficiu sau la 

cererea pîrîtului de către judecătorul sau 

instanţa care a ordonat măsura de asigurare 

ori de judecătorul sau instanţa în a căror 

procedură se află pricina.   

Art. 180. Anularea măsurilor de asigurare  a acţiunii 

    (1) Măsura anterioară de asigurare a acţiunii poate fi 

anulată din oficiu sau la cererea pîrîtului de către judecătorul 

sau instanţa care a ordonat măsura de asigurare ori de 

judecătorul sau instanţa în a căror procedură se află pricina.   

Art.182(1) 

Acceptînd asigurarea acţiunii, judecătorul sau 

instanţa poate cere reclamantului o cauţiune a 

prejudiciilor care ar putea fi cauzate pîrîtului. 

Art.182(1) 

Acceptînd asigurarea acţiunii, judecătorul sau instanţa, la 

solicitarea motivată a pîrîtului, va cere reclamantului o 

cauţiune a prejudiciilor care ar putea fi cauzate pîrîtului. 

Art.187 (1) 

În cazul în care constată că în faţa aceleiaşi 

instanţe se află mai multe procese cu aceleaşi 

părţi sau mai multe procese intentate de un 

singur reclamant împotriva a cîţiva pîrîţi, sau 

mai mulţi reclamanţi ai aceluiaşi pîrît şi că 

aceste procese sînt conexe prin temeiuri de 

apariţie sau prin probe, judecătorul este în 

drept să conexeze printr-o încheiere aceste 

pricini într-un singur proces dacă consideră că 

o astfel de conexare ar duce la soluţionarea 

rapidă şi justă a litigiilor şi dacă este posibilă 

aplicarea aceleiaşi proceduri de soluţionare a 

pricinilor. 

În cazul în care constată că în faţa aceleiaşi instanţe se află mai 

multe procese cu aceleaşi părţi sau mai multe procese intentate 

de un singur reclamant împotriva a cîţiva pîrîţi, sau mai mulţi 

reclamanţi ai aceluiaşi pîrît şi că aceste procese sînt conexe prin 

temeiuri de apariţie sau prin probe, judecătorul va conexa 

printr-o încheiere aceste pricini într-un singur proces dacă 

consideră că o astfel de conexare ar duce la soluţionarea rapidă 

şi justă a litigiilor şi dacă este posibilă aplicarea aceleiaşi 

proceduri de soluţionare a pricinilor. 

Art.188 (1),(2) După ce primeşte cererea, judecătorul va separa  într-un proces 
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După ce primeşte cererea, judecătorul este în 

drept să separe într-un proces aparte una sau 

mai multe din pretenţiile conexe ale unui 

reclamant sau ale mai multor reclamanţi dacă 

consideră raţională judecarea lor separată. 

    (2) În cazul în care sînt înaintate pretenţii 

de mai mulţi reclamanţi sau faţă de mai mulţi 

pîrîţi, judecătorul este în drept să separe 

într-un proces aparte una sau mai multe 

pretenţii dacă consideră raţională judecarea 

lor separată. 

aparte una sau mai multe din pretenţiile conexe ale unui 

reclamant sau ale mai multor reclamanţi dacă consideră 

raţională judecarea lor separată. 

    (2) În cazul în care sînt înaintate pretenţii de mai mulţi 

reclamanţi sau faţă de mai mulţi pîrîţi, judecătorul va separa 

într-un proces aparte una sau mai multe pretenţii dacă consideră 

raţională judecarea lor separată. 

Art.190(2) 

Termenul de judecată se stabileşte astfel încît, 

de la primirea citaţiei, pîrîtul să aibă la 

dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti 

apărarea, iar în procese urgente, cel puţin 5 

zile. Dacă părţile declară că sînt pregătite 

pentru examinarea pricinii în fond, instanţa 

poate dispune examinarea ei în prima zi de 

prezentare. 

Termenul de judecată se stabileşte astfel încît, de la primirea 

citaţiei, pîrîtul să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi 

pregăti apărarea, iar în procese urgente, cel puţin 5 zile. Dacă 

părţile declară că sînt pregătite pentru examinarea pricinii în 

fond, instanţa va dispune examinarea ei în prima zi de 

prezentare. 

Art.191(1) 

Poate fi stabilit un alt termen pentru şedinţa 

de judecată, la cererea părţilor, din motive 

temeinice, cum ar fi: 

Judecătorul va stabili  un alt termen pentru şedinţa de 

judecată, la cererea părţilor, din motive temeinice, cum ar fi: 

Art.204 

Judecătorul poate să decidă acceptarea 

probelor în prima şedinţă de judecată dacă 

participanţii la proces au fost în imposibilitate 

să le prezinte în termenul stabilit de instanţă 

la etapa pregătirii pricinii pentru dezbateri 

judiciare. Dacă nu poate depune imediat 

contraprobe, partea adversă are dreptul să 

solicite amînarea procesului. 

Judecătorul  va decide acceptarea probelor în prima şedinţă de 

judecată dacă participanţii la proces au fost în imposibilitate să 

le prezinte în termenul stabilit de instanţă la etapa pregătirii 

pricinii pentru dezbateri judiciare. Dacă nu poate depune 

imediat contraprobe, partea adversă are dreptul să solicite 

amînarea procesului. 

Art.249(2) 

Instanţa judecătorească poate, din oficiu sau 

la cererea participanţilor la proces, să 

corecteze greşelile sau omisiunile din hotărîre 

privitor la nume, calitate procesuală, orice alte 

erori materiale sau de calcul evidente. 

Problema corectării unor astfel de greşeli se 

soluţionează în şedinţă de judecată. 

Participanţilor la proces li se comunică locul, 

data şi ora şedinţei de judecată. Neprezentarea 

lor însă nu împiedică examinarea corectării 

greşelilor. 

Instanţa judecătorească ,din oficiu sau la cererea participanţilor 

la proces, va corecta greşelile sau omisiunile din hotărîre 

privitor la nume, calitate procesuală, orice alte erori materiale 

sau de calcul evidente. Problema corectării unor astfel de greşeli 

se soluţionează în şedinţă de judecată. Participanţilor la proces li 

se comunică locul, data şi ora şedinţei de judecată. 

Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea corectării 

greşelilor. 

Art.250(1) 

Instanţa care a pronunţat hotărîrea poate, din 

oficiu sau la cererea participanţilor la proces, 

să emită o hotărîre suplimentară dacă: 

Instanţa care a pronunţat hotărîrea, din oficiu sau la cererea 

participanţilor la proces, va emite o hotărîre suplimentară dacă: 

Art.251 (1) 

Dacă sînt necesare explicaţii referitor la 

sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului 

hotărîrii sau dacă hotărîrea cuprinde dispoziţii 

contradictorii, instanţa emitentă poate, la 

cererea participanţilor la proces sau a 

Dacă sînt necesare explicaţii referitor la sensul, extinderea sau 

aplicarea dispozitivului hotărîrii sau dacă hotărîrea cuprinde 

dispoziţii contradictorii, instanţa emitentă, la cererea 

participanţilor la proces sau a executorului judecătoresc, va da 

explicaţii asupra dispozitivului ori să omită dispoziţiile 

contradictorii fără a modifica cuprinsul hotărîrii. 
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executorului judecătoresc, să dea explicaţii 

asupra dispozitivului ori să omită dispoziţiile 

contradictorii fără a modifica cuprinsul 

hotărîrii. 

Art.252(1) 

În funcţie de situaţia materială a părţilor sau 

de alte circumstanţe, instanţa emitentă poate, 

la cererea participanţilor la proces sau la 

propunerea executorului judecătoresc, să 

amîne ori să eşaloneze executarea ei, precum 

şi să schimbe modul sau ordinea de executare. 

În funcţie de situaţia materială a părţilor sau de alte 

circumstanţe, instanţa emitentă, la cererea participanţilor la 

proces sau la propunerea executorului judecătoresc, va amîna 

ori va eşalona executarea ei, precum şi să schimbe modul sau 

ordinea de executare. 

Art.253(1) 

 La cererea creditorului sau a debitorului, 

instanţa care a soluţionat pricina poate, 

printr-o încheiere, să efectueze, în funcţie de 

situaţia de la momentul executării hotărîrii, 

indexarea sumelor adjudecate prin hotărîrea 

pronunţată.  

 La cererea creditorului sau a debitorului, instanţa care a 

soluţionat pricina, printr-o încheiere, va efectua, în funcţie de 

situaţia de la momentul executării hotărîrii, indexarea sumelor 

adjudecate prin hotărîrea pronunţată.  

Art.435 (2), (8) 

La cererea recurentului, instanţa învestită cu 

judecarea recursului este în drept să dispună 

suspendarea executării hotărîrii atacate cu 

recurs dacă recurentul a depus cauţiune. 

 În pricinile nepatrimoniale, executarea 

hotărîrii poate fi suspendată la cererea 

motivată a recurentului 

La cererea recurentului, instanţa învestită cu judecarea 

recursului va dispune  suspendarea executării hotărîrii atacate 

cu recurs dacă recurentul a depus cauţiune. 

 În pricinile nepatrimoniale, executarea hotărîrii va fi 

suspendată la cererea motivată a recurentului 

Art. 444. Procedura de judecare a recursului  

Recursul se examinează fără înştiinţarea 

participanţilor la proces. Completul din 5 

judecători poate decide invitarea unor 

participanţi sau reprezentanţi ai acestora 

pentru a se pronunţa asupra problemelor 

de legalitate invocate în cererea de recurs. 

Art. 444. Procedura de judecare a recursului  

Recursul se examinează fără înştiinţarea participanţilor la 

proces. Completul din 5 judecători poate decide invitarea 

unor participanţilor sau reprezentanţilor ai acestora pentru 

a se pronunţa asupra problemelor de legalitate invocate în 

cererea de recurs. 
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III. CODUL CONTRAVENŢIONAL 

 

Norma în vigoare Norma modificată 

Art. 230 Conducerea unui vehicul cu încălcarea  

regulilor de amplasare a numărului de 

înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un 

astfel de număr 

…. 

 (3) Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi 

conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un 

astfel de număr 

  

    se sancţionează cu privarea de dreptul de a 

conduce un vehicul pe un termen de un an. 

 

 

Art. 231. Conducerea vehiculului cu încălcarea 

regulilor privind permisul de conducere 

…. 

    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi 

convenţionale. 

  

Art. 232. Conducerea vehiculului de către o 

persoană care nu are asupra sa permis de 

conducere 

.... 

    se sancţionează cu amendă de 5 unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 

penalizare. 

 

     

Art. 233. Conducerea vehiculului în stare de 

ebrietate 

.....  

se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi 

convenţionale cu privarea de dreptul de a 

conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Articolul 236. Depăşirea vitezei de circulaţie 

stabilită  pe sectorul respectiv de drum  

    (1) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe 

sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră  

    se sancţionează cu amendă de 20 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de 

penalizare. 

    (2) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe 

Art. 230 Conducerea unui vehicul cu încălcarea  regulilor 

de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea 

unui vehicul fără un astfel de număr 

 …. 

(3) Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi 

conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un astfel de 

număr  

    se sancţionează cu amendă la 20 la 30 unităţi 

convenţionale cu privarea de dreptul de a conduce un 

vehicul pe un termen de un an. 

 

 

Art. 231. Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor 

privind permisul de conducere 

…. 

    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi 

convenţionale. 

  

Art. 232. Conducerea vehiculului de către o persoană care 

nu are asupra sa permis de conducere 

.... 

La alin. (1) şi (2) sancţiunea va avea următorul cuprins:  

    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare. 

 

     

Art. 233. Conducerea vehiculului în stare de ebrietate 

.....  

 

sancţiunile de la alin. (1)-(2
1
) şi (4) vor avea următorul 

cuprins: 

  

„se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi 

convenţionale cu privarea de dreptul de a conduce vehicule 

pe un termen de la 2 la 3 ani.”;   

 

sancţiunea de la alin. (3)  va avea următorul cuprins:  

  „se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul 

comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore sau cu arest 

contravenţional pe un termen de 15 zile”. 

 

 

Sancţiunea de la alin. (1) va avea următorul cuprins: 

    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. 

 

Sancţiunea de la alin. (2) va avea următorul cuprins: 

 

se sancţionează cu amendă de la 25 la 30 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. 
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sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră  

    se sancţionează cu amendă de 30 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de 

penalizare. 

    (3) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe 

sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră  

    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de 

penalizare. 

 

 Articolul 238. Încălcarea regulilor de oprire şi 

neacordarea   de prioritate pietonilor şi altor 

participanţi la traficul rutier 

 

     (1) Oprirea în locuri interzise  

    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă 

de 5 unităţi convenţionale. 

 

    (2) Staţionarea sau parcarea în locuri interzise  

    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 

penalizare. 

 

    (3) Neacordarea de prioritate legală pietonilor 

sau cicliştilor 

  

    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de 

penalizare. 

 

 Articolul 242. Încălcarea regulilor de circulaţia 

rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor materiale 

ori cu cauzarea de leziuni corporale uşoare  

    (1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul 

a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu 

deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a 

încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, 

a altor instalaţii sau a altor bunuri 

    se sancţionează cu amendă de 40 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de 

penalizare. 

    (2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul 

a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea 

de leziuni corporale uşoare victimei sau cu 

deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a 

încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, 

a altor instalaţii sau a altor bunuri 

    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de 

penalizare. 

 

 

 

 

 

 Sancţiunea de la alin. (3) va avea următorul cuprins: 

 

se sancţionează cu amendă de la 45 la 50 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare. 

 

 

 

 

 

 

Sancţiunea  alin. (1) va avea următorul cuprins: 

 

    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 

10 unităţi convenţionale. 

 

Sancţiunea  alin. (2) va avea următorul cuprins: 

     

se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare. 

 

Sancțiunea alin. (3) va avea următorul cuprins: 

 

    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare. 

 

 

 

 

 

 

Sancţiunea  alin. (1) va avea următorul cuprins: 

 

se sancţionează cu amendă de la 35 la 40 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare. 

 

 

Sancţiunea  alin. (2) va avea următorul cuprins: 

 

    se sancţionează cu amendă de la 45 la 50 de unităţi 

convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare. 

 

Art. 395. Competenţa instanţei de judecată  

   (1) Instanţa judecă: 

    1) toate cazurile cu privire la contravenţii, cu 

excepţia celor atribuite de prezentul cod 

Art. 395. Competenţa instanţei de judecată  

   (1) Instanţa judecă: 

    1) toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia 

celor atribuite de prezentul cod competenţei unor alte 
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competenţei unor alte organe, precum şi:  

    a) cauzele contravenţionale în privinţa 

minorilor; 

    b) cauzele contravenţionale prevăzute la art.61, 

63–66, 316–318, 320, 336;  

    c) cauzele contravenţionale în care agentul 

constatator, procurorul propun aplicarea unei 

sancţiuni dintre cele care urmează:  

    - privarea de dreptul de a desfăşura o anumită 

activitate; 

    - privarea de dreptul de a deţine anumite 

funcţii; 

    - privarea de dreptul special; 

    - munca neremunerată în folosul comunităţii; 

     - arestul contravenţional; 

    2) contestaţiile împotriva hotărîrilor 

autorităţilor competente să soluţioneze cauzele 

contravenţionale, procurorului.   

organe, precum şi:  

    a) cauzele contravenţionale în privinţa minorilor; 

    b) cauzele contravenţionale prevăzute la art.61, 63–66, 

316–318, 320, 336;  

   b
1
)  cauzele contravenţionale în cadrul cărora au fost 

dispuse măsuri procesuale de constrîngere;  

c) cauzele contravenţionale în care agentul constatator, 

procurorul propun aplicarea unei sancţiuni dintre cele care 

urmează:  

    - privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate; 

    - privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii; 

    - privarea de dreptul special; 

    - munca neremunerată în folosul comunităţii; 

     - arestul contravenţional; 

    

    2) contestaţiile împotriva hotărîrilor autorităţilor 

competente să soluţioneze cauzele contravenţionale, 

procurorului 

 Articolul 396.  Competenţa procurorului 

 

    (1) Procurorul examinează contravenţiile 

prevăzute la art. 541, 63–68, 88, 312, 313, 313
3
, 

316, 317, 320, 323, 324, 335–337, 351–353 şi cele 

pe care le-a depistat în exerciţiul funcţiunii. 

   .... 

    (3) Prin ordonanţă motivată, procurorul poate 

aplica orice sancţiune contravenţională, cu 

excepţia sancţiunii a cărei aplicare este de 

competenţa instanţei de judecată.  

Articolul 396.  Competenţa procurorului 

    (1) Procurorul examinează contravenţiile prevăzute la art. 

541, 63–68, 88, 312, 313, 313
3
, 316, 317, 320, 323, 324, 

335–337, 351–353 şi cele pe care le-a depistat în exerciţiul 

funcţiunii şi întocmeşte procese-verbale în condiţiile art. 

442 

   .... 

    (3) Prin ordonanţă motivată, procurorul poate aplica orice 

sancţiune contravenţională, cu excepţia sancţiunii a cărei 

aplicare este de competenţa instanţei de judecată.  

Art. 442. Procesul-verbal cu privire la 

contravenţie 

...     

    (2) În cel mult 24 de ore de la data încheierii, 

procesul-verbal cu privire la contravenţie se 

înscrie într-un registru de evidenţă în ordinea 

întocmirii şi depunerii lui la autoritatea din care 

face parte agentul constatator. 

Art. 442. Procesul-verbal cu privire la contravenţie 

...     

    (2) În cel mult 24 de ore de la data încheierii, procesul-

verbal cu privire la contravenţie se înscrie într-un registru 

de evidenţă în ordinea întocmirii şi depunerii lui la 

autoritatea din care face parte agentul constatator. 

 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

 

(3) Modelul Registrului de evidenţă a proceselor-

verbale cu privire la contravenţii se aprobă de Guvern şi 

este obligatoriu pentru toţi agenţii constatatori.  

Art. 443. Conţinutul procesului-verbal  

    (1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie va 

cuprinde: 

    a) data (ziua, luna, anul) şi locul încheierii; 

.... 

Art. 443. Conţinutul procesului-verbal  

    (1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie va 

cuprinde: 

    a) data (ziua, luna, anul), ora şi locul încheierii; 

.... 

Articolul 448. Contestaţia împotriva procesului-

verbal cu privire la contravenţie 

    (1) În decursul a 15 zile de la data aducerii la 

cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal 

cu privire la contravenţie, contravenientul, victima 

sau reprezentantul acestora, procurorul sînt în 

drept să-l contesteze în instanţa de judecată în a 

cărei rază teritorială activează autoritatea din care 

face parte agentul constatator. 

Articolul 448. Contestaţia împotriva procesului-verbal cu 

privire la contravenţie 

  se completează cu alineatul (5
1
)cu următorul cuprins:  

 

(5
1
) La examinarea contestaţiilor împotriva procesului-

verbal cu privire la  contravenţie, instanţa de judecată: 

a) admite şi examinează contestaţia 

b) respinge contestaţia depusă cu indicarea temeiurilor. 
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….   

    (5) Contestaţia împotrivă hotărîrii cu privire la 

contravenţie poate fi depusă în decursul a 15 zile 

de la data pronunţării hotărîrii sau de la data 

aducerii ei la cunoştinţă, după caz. În cazul 

omiterii acestui termen din motive întemeiate, 

persoana faţă de care a fost pronunţată hotărîrea 

poate fi repusă în termen, la cerere, de către 

autoritatea (persoana cu funcţie de răspundere) 

împuternicită să examineze contestaţia 
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!!! Proiectul va fi redactat după dezbaterile publice din 17.12.2014  

 

Proiect 

 

 

Lege  

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art. I. -  Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 

2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu 

modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează: 

1.  

 

 

Art. II. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu 

modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează: 

 

Art. III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 

2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează 

 

 

Art. IV. – Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

 


