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Fi a nr. 19

I. COMENTARIU INTRODUCTIV

Faza de judecat  este cea de-a treia faz  a procesului penal. Dup  formularea acuza iei penale de procuror 
i veri  carea legalit ii probelor care o sus in de judec torul de camer  preliminar , procesul penal trece în 

faza în care acuzarea i ap rarea se confrunt  în fa a instan ei. 
În aceast  faz  instan a trebuie s  perceap  nemijlocit probele prin care parchetul sus ine c  sunt dovedite 

tezele probatorii ale acuz rii, trebuie s  evalueze  abilitatea, credibilitatea i valoarea probant  a mijloacelor 
de prob  administrate i s  determine în func ie de standardul probatoriu dincolo de orice îndoial  rezonabil  
dac  acuza ia penal  este temeinic .

În aceast  privin , în doctrin  (N. Volonciu, op. cit., p. 104) s-a ar tat c  „în faza judec ii conducerea 
activi t ii procesuale revine instan ei, care este subiectul dominant al procesului penal, prezent în toate 
raportu rile procesuale din cadrul acestei faze. Instan a se constituie într-un complet care are competen a 
prev zut  de lege. În afara instan ei, dintre organele judiciare mai particip  la judecat  procurorul. Pozi ia 
procesual  a procurorului este îns  diferit  de cea pe care acesta o are în cadrul urm ririi penale, unde se 
manifest  ca organ dominant. Organul de cercetare penal  nu numai c  nu particip  la judecat , dar instan a 
nici nu intr  direct în raport cu acest organ, leg tura realizându-se exclusiv prin intermediul procurorului. 
Obiectul judec ii este solu ionarea cauzei penale în mod de  nitiv. Aceasta presupune pronun area de c tre 
instan  a unei hot râri legale i temeinice, susceptibil  de a   pus  în executare, în scopul realiz rii depline i 
de  nitive a sarcinilor justi iei penale. (…) Judecata constituie faza central  i cea mai important  a procesului 
penal, pentru c  în cadrul ei se realizeaz  solu ionarea de  nitiv  a cauzei penale. Pentru o corect  solu ionare 
a cauzei, întreaga desf urare procesual  anterioar  este susceptibil  de examinare i reapreciere”.
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Reguli generale ale fazei de judecat

CUVINTE CHEIE

Judiciar: 1. însu ire a activit ii de înf ptuire a justi iei de c tre instan ele de judecat ; 2. care apar ine 
sistemului de justi ie (de pild , organ judiciar, expertiz  judiciar  etc.).

Judecarea este activitatea procesual  desf urat  de instan a de jude cat  în vederea judec rii cauzei 
penale cu care a fost sesizat . 

Judecata în prim  instan  este prima etap  a fazei de judecat  care se termin  prin pronun area sentin ei 
penale; reprezint  pri mul grad de jurisdic ie. 

Judecata în fond este activitatea procesual  constând în analizarea fondului cauzei penale (temeiuri de 
fapt i temeiuri de drept) care se realizeaz  cu ocazia judec rii în prim  instan  sau în apel sau a rejudec rii 
dup  des  in are.

Judecata dup  des  in are este activitatea procesual  constând în judecarea unei cauze dup  des  in area 
hot  rârii în urma judec rii apelului.

Judecata în apel este a doua etap  a fazei de judecat , în care hot  râ rea pronun at  în prim  instan  care 
a fost atacat  cu apel este veri  cat  sub aspectul legalit ii i temeiniciei pe baza lucr rilor i a materialului 
din dosarul cauzei, precum i a oric ror probe noi, administrate în fa a instan ei de apel. 

Judecata în c i de atac este judecata ce se desf oar  în c ile ordinare sau extraordinare de atac. 

Judec toria este instan a judec to reasc  f r  personalitate juridic , care are plenitudine de compe ten ; 
are competen a de a solu iona în prim  instan  toate cauzele penale cu excep ia celor date prin lege în 
competen a altor instan e. Localit ile care fac parte din circumscrip iile judec  toriilor din  ecare jude  se 
stabilesc prin hot râre a Guver nului, la propunerea ministrului justi iei, cu avizul C.S.M. În raport cu natura 
i num rul cauzelor, în cadrul judec toriilor se pot în  in a sec ii sau complete specializate.

II. ROLUL INSTAN EI DE JUDECAT  – EXPLICA II

instan a de judecat  solu ioneaz  cauza dedus  judec ii cu garantarea respect rii drepturilor 
subiec ilor procesuali i asigurarea administr rii probelor pentru l murirea complet  a 
împrejur rilor cauzei în scopul a  rii adev rului, cu respectarea deplin  a legii;
instan a poate solu iona cauza potrivit procedurii de drept comun, sau poate încuviin a judecata 
potrivit procedurii abreviate;
actele de judecat  sunt acte jurisdic ionale prin care se efectueaz  activitatea de judecat  
în vederea realiz rii scopului procesului penal i constau în hot râri pe care instan a le ia pe 
parcursul procesului penal cu privire la solu ionarea ac iunii penale sau civile; 
în cursul judec ii instan a veri  c  legalitatea i temeinicia acuza iei penale for mulate de 
procuror, precum i a preten iei civile formulate de partea civil , adop tând o hot râre prin care 
se solu ioneaz  latura penal  i civil  a cauzei;
atribu iile pre edintelui completului:

i) pre edintele com ple tului conduce edin a, îndeplinind toate îndatoririle prev zute de 
lege, i decide asupra cererilor formulate de procuror, persoana v t mat  i de p r i, 
dac  rezolvarea acestora nu este dat  în c derea completului;

 


