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REGULI GENERALE ALE FAZEI DE JUDECATă

I. COMENTARIU INTRODUCTIV
Faza de judecată este cea de-a treia fază a procesului penal. După formularea acuza܊iei penale de procuror
܈i veri¿carea legalită܊ii probelor care o sus܊in de judecătorul de cameră preliminară, procesul penal trece în
faza în care acuzarea ܈i apărarea se confruntă în fa܊a instan܊ei.
În această fază instan܊a trebuie să perceapă nemijlocit probele prin care parchetul sus܊ine că sunt dovedite
tezele probatorii ale acuzării, trebuie să evalueze ¿abilitatea, credibilitatea ܈i valoarea probantă a mijloacelor
de probă administrate ܈i să determine în func܊ie de standardul probatoriu dincolo de orice îndoială rezonabilă
dacă acuza܊ia penală este temeinică.
În această privin܊ă, în doctrină (N. Volonciu, op. cit., p. 104) s-a arătat că „în faza judecăĠii conducerea
activităĠii procesuale revine instanĠei, care este subiectul dominant al procesului penal, prezent în toate
raporturile procesuale din cadrul acestei faze. InstanĠa se constituie într-un complet care are competenĠa
prevăzută de lege. În afara instanĠei, dintre organele judiciare mai participă la judecată procurorul. PoziĠia
procesuală a procurorului este însă diferită de cea pe care acesta o are în cadrul urmăririi penale, unde se
manifestă ca organ dominant. Organul de cercetare penală nu numai că nu participă la judecată, dar instanĠa
nici nu intră direct în raport cu acest organ, legătura realizându-se exclusiv prin intermediul procurorului.
Obiectul judecăĠii este soluĠionarea cauzei penale în mod de¿nitiv. Aceasta presupune pronunĠarea de către
instanĠă a unei hotărâri legale úi temeinice, susceptibilă de a ¿ pusă în executare, în scopul realizării depline úi
de¿nitive a sarcinilor justiĠiei penale. (…) Judecata constituie faza centrală úi cea mai importantă a procesului
penal, pentru că în cadrul ei se realizează soluĠionarea de¿nitivă a cauzei penale. Pentru o corectă soluĠionare
a cauzei, întreaga desfăúurare procesuală anterioară este susceptibilă de examinare úi reapreciere”.
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CUVINTE CHEIE
Judiciar: 1. însuúire a activităĠii de înfăptuire a justiĠiei de către instanĠele de judecată; 2. care aparĠine
sistemului de justiĠie (de pildă, organ judiciar, expertiză judiciară etc.).
Judecarea este activitatea procesuală desfăúurată de instanĠa de judecată în vederea judecării cauzei
penale cu care a fost sesizată.
Judecata în primă instanĠă este prima etapă a fazei de judecată care se termină prin pronunĠarea sentinĠei
penale; reprezintă primul grad de jurisdicĠie.
Judecata în fond este activitatea procesuală constând în analizarea fondului cauzei penale (temeiuri de
fapt úi temeiuri de drept) care se realizează cu ocazia judecării în primă instanĠă sau în apel sau a rejudecării
după des¿inĠare.
Judecata după des¿inĠare este activitatea procesuală constând în judecarea unei cauze după des¿inĠarea
hotărârii în urma judecării apelului.
Judecata în apel este a doua etapă a fazei de judecată, în care hotărârea pronunĠată în primă instanĠă care
a fost atacată cu apel este veri¿cată sub aspectul legalităĠii úi temeiniciei pe baza lucrărilor úi a materialului
din dosarul cauzei, precum úi a oricăror probe noi, administrate în faĠa instanĠei de apel.
Judecata în căi de atac este judecata ce se desfăúoară în căile ordinare sau extraordinare de atac.
Judecătoria este instanĠa judecătorească fără personalitate juridică, care are plenitudine de competenĠă;
are competenĠa de a soluĠiona în primă instanĠă toate cauzele penale cu excepĠia celor date prin lege în
competenĠa altor instanĠe. LocalităĠile care fac parte din circumscripĠiile judecătoriilor din ¿ecare judeĠ se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiĠiei, cu avizul C.S.M. În raport cu natura
úi numărul cauzelor, în cadrul judecătoriilor se pot în¿inĠa secĠii sau complete specializate.

II. ROLUL INSTANğEI DE JUDECATĂ – EXPLICAğII
¾
instanĠa de judecată solu܊ionează cauza dedusă judecă܊ii cu garantarea respectării drepturilor
subiec܊ilor procesuali úi asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a
împrejurărilor cauzei în scopul aÀării adevărului, cu respectarea deplină a legii;
¾
instanĠa poate solu܊iona cauza potrivit procedurii de drept comun, sau poate încuviin܊a judecata
potrivit procedurii abreviate;
¾
actele de judecată sunt acte jurisdicĠionale prin care se efectuează activitatea de judecată
în vederea realizării scopului procesului penal úi constau în hotărâri pe care instanĠa le ia pe
parcursul procesului penal cu privire la solu܊ionarea ac܊iunii penale sau civile;
¾
în cursul judecă܊ii instanĠa veri¿că legalitatea úi temeinicia acuza܊iei penale formulate de
procuror, precum úi a preten܊iei civile formulate de partea civilă, adoptând o hotărâre prin care
se solu܊ionează latura penală úi civilă a cauzei;
¾
atribuаiile preЮedintelui completului:
i) preúedintele completului conduce úedinĠa, îndeplinind toate îndatoririle prevăzute de
lege, úi decide asupra cererilor formulate de procuror, persoana vătămată úi de părĠi,
dacă rezolvarea acestora nu este dată în căderea completului;
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