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Curtea de Apel Chişinău Vă expediază cererea despre ridicarea excepţiei de
neconstitu ţionalitate înaintată de către apărătorul Denis Grecu în interesele
inculpatului Rotari Radu , privind verificarea constitu ţionalităţii prevederilor art. 387
alin.(3) din Cod de procedură penală în redacţia Legii nr. 122 din 14.03.2003

Anexe:
> încheierea Colegiului Penal al Curţii de Apel Chişinău din 12 august

2020 , pe 3 file
> Cererea cu privire la ridicarea excepţiei de neconstitu ţionalitate
> Sentinţa Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani din 23 decembrie 2019
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> Cererea de apel depusă de partea vătămată Stanciu Elena
> Cererea de apel depusă de procurorul mun.Chişinău , Adrian Scutaru
> Cererea de apel depusă de avocatul inculpatului Grecu Denis
> Cererea de apel depusă de inculpatul Rotari Radu

Judecătorul al
Curţii de Apel Chişinău

j Cecan Silvia
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CURTEA CONSTITUŢIONALA A REPUBLICII MOLDOVA
str. Alexandru Lâpu şneanu nr. 28,

VID 2004, Mun.Chişinău
Republica VIoldova

SESIZARE
PRIVIND EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE

prezentată în conformitate cu articolul 135 alin. ( I ) lit . a ) şi lit.g ) din Constitu ţ iei"'\



;<

/ -AUTORUL SESIZĂRII:*'<

1 .Numele/Denumire- Rotari

2. Prenume- Radu

4. Adresa- Mun.Chişină u , str.Ion Neculce, 1, ap.33

5.Tel/fax- 0(79)555355

6.Numele şi prenumele reprezentantului- Denis Grecu

7.Ocupaţia reprezentantului- avocat

8.Adresa reprezentantului- mun .Chişină u , str.Petricani, 21 /3

9.Datele de contact- 0(69)139478. advocatgrecud4/) bk . ru
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II - OBIECTUL SESIZĂ RII:
2.1 .Obiectul prezentei sesizări î l constituie

constitu ţ ionalităţ ii prevederilor art.387 alin.(3) Cod Procedură Penală, în redacţia l egii
RM. nr.122 din 14.03.2003, care arc următorul conţinut:

J

exerc i tarea cont ro I ul ui

, , în cazuri excepţionale cînd, pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite
păr ţii civile, ar trebui cumnată judecarea cauzei, instanţa poate să admită, in principiu,
acţiunea civilă, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască
instanţa civilă ”,

2.2.Prevederile legale nominalizate:
* afectează dreptul persoanei la un proces echitabil sub aspectul '

î ncălcării
dreptului la apărare, în lato sens, dreptului la judecarea în mod echitabil . . . a cauzei sale ,
de către o instanţă independentă şi impar ţială, instituită de lege, care va boturi . ..
asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil.

* fiind în contradicţie cu cirt .4, 6 , 8 alin.( I ) , 20 alin.( l ) şi (2), 26 alin.( l ) şi ( 2 ) ,
114, 116 alin.(l ) din Constituţia a RM, cirt.6 § l Convenţie Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie
1950, în vigoare la 3 septembrie 1953 ( In vigoare pentru Republica Moldova din 12
septembrie 1997).



/II-CIRCUMSTANŢELE LITIGIULUI EXAMINAT DE CĂTRE INSTANŢADE JUDECA TA:

3.1 .Potrivit rechizitoriului. întocmit de Procuror în Procuratura mun.Chisină u .Oficiul Principal . Mircea Ciobanii la 05.11 .2018. Rotari Radu Nicolae este învinuit decomiterea infracţiunii prevăzute de art.264 alin.( l ) Cod Penal, în temeiul bănuieliirezonabile privind încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare amijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport , fapt carea cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale cel.Elena Stanciu.

I >

3.2 .In susţinerea pozi ţ iei expuse în rechizitoriul , partea acuzării men ţionează că.
valabilinculpatul, fiind deţinător al permisului de conducere de categoria "B" şi "(

pentru categoria mijlocului de transport pe care-l ghida, la 23.05.20 / 8, ora 12-45 ,conducând automobilul de model «Şcodct Superb», cu n.î CRO 700. în timpul deplasăriicu spatele în ograda casei de pe adresa str . Ion Niculce, I . mun.Chisinău, din scarablocului ni:3 spre scara blocului ni:2, exprimând neatenţie faţă de trafic şi încredereexagerată în sine, a încălcat cerinţele Regulamentului Circulaţiei Rutiere, anexa ne I laHotăr îrea Guvernului, nr .357 clin 13.05.2009, iar drept urmare a încălcărilor enunţate,nu s-a ispr ăvit cu conducerea mijlocului de transport, nu a ţinut cont de totalitateafactorilor rutiere care garcmteaza siguranţa conducerii mijlocului de transport , condiţiice au determinat în rezultat tcunponarea pietonului Elena Stanciu. care traversa partecarosabilă de la dreapta spre stingă relativ deplasării mijlocului de transport.
3.3.Cu titlu de dovadă a vinovăţiei inculpatului, partea acuzării face trimitere laurmătoarele mijloace de probaţiune:
-Declaraţiile păr ţii vătămate Elena Stanciu ( f.d.23-25);
-Declaraţiile martorilor Galina Melnic, Gheorghe Vicol , Ne/i Demisenco;
-Procesul-verbal de cercetare a locului accidentului rutier din 23.05.20 / 8, cu

' t f

schiţa şi planşa fotografică a acestuia ( f.d.9-16);
-Rapoartele de expertiză medico-legală din 11.06.2018 şi suplimentar din26.07.2018 ( f.d.31-32, 43-45);
-Procesele-verbale de confruntare, efectuată între învinuitul Radu Rotari şimartorul Gcilina Melnic la 22.10.2018, precum şi intre între învinuitul Radu Rotari şipartea vătămată Elena Stanciu la 29.10.2018 ( f d. 101-102, 103-104).
3.4.Alte probe acuzării privind vinovăţia inculpatului în cadrul procesului judiciarnu au fost administrate.
3.5.Totodată. în cadrul procesului , partea vătămată a depus acţiunea civil ăîmpotriva lui Rotari Radu cu privire la repararea prejudiciului cauzat î n urmaaccidentului ritier, solicitînd încasarea din contul inculpatului î n beneficiul să u a :1 ) 17462,80 lei, cu titlu de prejudiciu material;
2) 100000 lei, cu titlu de prejudiciu moral;
3) 10000 lei, cu titlu de compensare a cheltuielilor de asistenţă juridică.
3.6.Reiesind din cornului de probe administarate la stadia urmă ririi penale ş icercetate în cadrului procesului judiciar, î n context cu prevederile legale aplicabile speţei ,partea apără rii a pledat pentru pronunţarea unei sentin ţe de achitare î n privin ţa lui RotariRadu , pe motiv că fapta inculpatului nu întruneşte elementele infrac ţ iunii incriminate, iarî n cazul în care instan ţa va considera că inculpatul totu ş i este vinovat î n săvă rş ircainfracţiunii incriminate acestuia, a propus:
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1 ) La capitolul latureipenale, aplicarea prevederilor art .78 alin .( l ) Cod Penal. î n
partea stabilirii minimale a pedepsei ş i ncaplicare a pedepsei complementare, prin prisma
circumstanţelor atenuante prevăzute de art .76 alin.( l ) lit .a ). g ) şi e ) Cod Penal , avî nd î n
vedere: săvîr şirea ele către inculpat pentru prima dată a unei fapte care se califică drept
infracţiune mai puţin gravă;ilegalitatea acţ iunilor victimei exprimate prin încălcarea
obligaţiilor pietonului prevăzute de regalele circulaţiei rutier ă, care evident au provocat
accidentul;comportamentul inculpatului în momentul şi după survenirea accidentului,
acordarea ajutorului material pentru medicamente şi tratament la prescripţia medicilor
în spitalul de urgenţă şi lipsa de acces la partea vătămată pentru a continua acordarea
ajutorului din motive neimputabile acestuia;starea materială precar ă a inculpatului
care, deşi este angajat, locuieşte împreună cu părinţii pensionari şi, fiind necăsătorit ,

are la întreţinere un copil elev; lipsa circumstanţelor agravante în acţiunele
inculpatului.

2) La capitolul laturei civile, cu referire la prevederile art.225 alin . ( 2 ) ş i ( 3 ) CPP.
în redacţia Legii RM, nr.152 din 01.07.2016. art . 1398 alin .( l ). 1417 alin .(2 ) Cod Civil ,
î n redacţ ia Legii RM, nr. l 107 din 06.06.2002, respingerea acţiunii civile depuse de că tre
Stanciu Elena împotriva lui Rotari Radu cu privire la repararea prejudiciului material ,
compensarea prejudiciului moral ş i cheltuielilor de judecată, ca fiind tina declarativă,
lipsită de suport legal ş i neîntemeiată.

3.7.Prin Sentin ţa de condamnare a Judecătoriei Chisină u . sediul Buiucani din
> t

23.12.2019, pronunţată integral la aceiaşi dată, prima instan ţă a dispus:
Rotari Radu Nicolae, a.n.26.06.1977, se recunoaşte vinovat de comiterea

infracţiunii prevăzute de art.264 alin.( l ) Cod Penal şi în baza acestei norme i se aplică o
pedeapsă sub formă ele amendă în cuantum de 600 (şase sute ) UC ceea ce reprezintă 30
000 (treizeci mii) lei în contul statului, fiind explicat dreptul de a achita jumătate din
amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucr ătoare din momentul în care
hotăr ârea devine executorie ...

Se încasează din contul inculpatului Rotari Radu în beneficiul bugetului de stat ,

suma de 640 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Acţiunea civilă înaintată de partea vătămată Stanciu Elena către Rotari Radu, se

admite în principiu, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască
instanţa civilă.

3.8. Nefiind de acord cu solu ţ ia primei instan ţe, la 03.01 .2020. atî t inculpatul
Rotari Radu , cît ş i apărătorul acestuia, avocatul Denis Grecu . au declarat apelul împotriva
Sentinţei Judecătoriei Chişină u , sediul Buiucani din 23.12.2019 solicitând casarea
sentinţei, rejudecarea pricinii cu pronunţarea unei hotăr âri noi. potrivit modului stabilit
pentru prima instanţă;

1) de achitare în privinţa lui Rotari Radu, a.n.26.06.1977, învinuit în săvăr şirecr
infracţiunii prevăzute de art.264 alin.( I ) Cod Penal, pe motiv că fapta inculpatului nu
întruneşte elementele infracţiunii, iar în cazul în care instanţa va considera că inculpatul
totuşi este vinovat în săvâr şirea infracţiunii incriminate acestuia, la individualizarea
pedepsei să aplice prevederile art .78 alin.il ) Cod Penal, în partea aplicării pedepsei sub
formă de amendă minimală în mărime de 500 UC, prin prisma circumstanţelor atenuante
prevăzute de art .76 alin.( l ) lit .a), g) şi e) Cod Penal.

2) Respingerea acţiunii civile depuse de către Stanciu Elena împotriva lui Rotari
Radu cu privire la repararea prejudiciului material , compensarea prejudiciului moral şi
cheltuielilor de judecată;
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IV - EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR ÎNCĂLCĂRI ALECONSTITUŢIEI , PRECUM Ş I A ARGUMENTELOR ÎN SPRIJINUL ACESTORAFIRMAŢII:
*

4.1 .Prelinse încălcări:

A) Prevederile relevante ale Constituţiei ( republicată în M.O., 2016, nr.78,art. 140) sunt următoarele:

i " '
i

Articolul 4
Drepturile ş i libertăţile omului

( 1 ) Dispozi ţ iile constitu ţ ionale privind drepturile ş i libertăţ ile omului seinterpretează şi se aplică în concordan ţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului ,cu pactele ş i cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.
(2) Dacă există neconcordan ţe între pactele ş i tratatele privitoare la drepturilefundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte ş i legile ei interne,prioritate au reglementările interna ţ ionale.

Articolul 8
Respectarea dreptului internaţional

ş i a tratatelor interna ţionale

( 1 ) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organiza ţ iei Na ţ iunilor Unite ş itratatele la care este parte, să-şi bazeze rela ţ iile cu alte state pe principiile ş i normeleunanim recunoscute ale dreptului internaţional.
%

Articolul 20
Accesul liber la justi ţ ie

( 1 ) Orice persoană are dreptul la satisfac ţ ie efectivă din partea instan ţelorjudecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libert ăţ ile ş iinteresele sale legitime.
(2 ) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justi ţ ie.

Articolul 26
Dreptul la apărare

( 1 ) Dreptul la apărare este garantat .
(2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent , prin mijloace legitime, laîncă lcarea drepturilor şi libertăţilor sale.

Articolul 114
A.

î nfă ptuirea justi ţiei

Justi ţ ia se înf ăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti .
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Articolul 116
Statutul judecătorilor

( 1 ) Judecătorii instan ţelor judecătoreşti sî nt independen ţ i , imparţ iali ş i inamovibili ,
potrivit legii .

O
B) Ari.6 §1 Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi

Libertăţilor Fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, în vigoare la 3
S\

septembrie 1953 (In vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997), în
partea sa relevantă speţei:

Articolul 6. Dreptul la un proces echitabil .

1 . Orice persoană arc dreptul la judecarea în mod echitabil.. . . || a cauzei sale. de
către o instan ţă independentă şi impar ţ ială, instituită de lege. care va hotărî . . . [ ] asupra
încă lcării drepturilor ş i obliga ţ iilor sale eu caracter civil . . . [ ]

C) Prevederile relevante ale Codului de Procedur ă Penală al Republicii
Moldova, aprobat prin Legea RM , nr .122 din 14.03.2003:

Articolul 225. Judecarea acţiunii civile
*

( 1 ) Judecarea acţiunii civile în procesul penal, indiferent de valoarea ac ţ iunii , se
efectuează de către instanţa de competenţa căreia este cauza penală .

( 2 ) La adoptarea sentinţei de acuzare sau de aplicare a măsurilor de eonslr î ngere
cu caracter medical, instanţa solu ţionează şi acţiunea civilă prin admiterea ei. totală sau
parţ ială, ori prin respingere.

(3 ) Odată cu solu ţ ionarea cauzei penale, judecătorul este obligai să solu ţ ioneze
acţ iunea civil ă.

(art .225 în în redacţia Legii RM, nr.152 din 01.07.2016)
Articolul 387. Solu ţ ionarea ac ţ iunii civile

4 * *

( 1 ) 0 dată cu sentin ţa de condamnare, instan ţa de judecată, apreciind dacă sî nt
dovedite temeiurile ş i mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acţ iunea civilă. î n
lot sau în parte, ori o respinge.

A

(2 ) In cazul cînd se dă o sentinţă de achitare, instan ţa :
1 ) respinge ac ţ iunea civilă dacă nu s-a constatat existen ţa faptei incriminate sau

fapta nu a fost săvîrşită de inculpat;
2) nu se pronunţă asupra acţiunii civile dacă inculpatul a fost achitat pentru că nu

sînt întrunite elementele infracţiunii sau există una din cauzele care înlătură caracterul
penal al faptei, prevăzute în art .35 al Codului penal.

A

(3) In cazuri excepţionale cînd. pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite
părţ ii civile, ar trebui amînată judecarea cauzei, instanţa poate să admită, î n principiu ,

acţ iunea civilă, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotă rască
instan ţa civil ă .

(art .387 în redacţia Legii RM , nr.122 din 14.03.2003)



D) Prevederile relevante ale Codului de Procedur ă Civilă al Republicii Moldova
aprobat prin Legea RM, nr .225 din 30.05.2003:

Articolul 5. Accesul liber la justi ţ ie
(2) Nici unei persoane nu i se va refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă

a legisla ţiei, de imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a legisla ţ iei î n vigoare.

Articolul 20. Independen ţa judecătorilor ş i supunerea lor numai legii

( 1 ) Puterea judecătorească este separată de puterea legislativă şi de cea executivă
ş i se exercită în conformitate cu Constitu ţ ia Republicii Moldova, cu prezentul cod ş i cu
alte legi .

(2) La înfăptuirea justiţiei în cauze civile, judecătorii sînt independen ţ i şi se supun
numai legii . Orice imixtiune în activitatea de judecată este inadmisibilă ş i atrage
răspunderea prevăzută de lege.

(3) Garanţiile independenţei judecătorilor sînt consacrate în Constitu ţ ia Republicii
Moldova ş i î n alte legi .

Articolul 26. Contradictorialitatea şi egalitatea părţ ilor î n drepturile procedurale

( 1 ) Procesele civile se desfăşoară pe principiul contradictorialităţ ii ş i egalităţ ii
păr ţ ilor în drepturile procedurale.

(2) Contradictorialitatea presupune organizarea procesului astfel îne î t pă r ţ ile ş i
ceilalţ i participan ţ i la proces să aibă posibilitatea de a-ş i formula, argumenta ş i dovedi
pozi ţia în proces, de a alege modalităţile şi mijloacele susţinerii ci de sine stătător şi
independent de instanţă, de alte organe şi persoane, de a-şi expune opinia asupra orică rei
probleme de fapt şi de drept care are legătură cu cauza dată judecăţ ii ş i de a-ş i expune
punctul de vedere asupra iniţiativelor instanţei.

(3) Instan ţa care judecă cauza îşi păstrează imparţ ialitatea ş i obiectivitatea, creează
condi ţ ii pentru exercitarea drepturilor participan ţ ilor la proces, pentru cercetarea
obiectivă a circumstanţelor reale ale cauzei .

(4) Egalitatea părţ ilor în drepturile procedurale este garantată prin lege ş i se
asigură de că tre instanţă prin crearea posibilităţ ilor egale, suficiente ş i adecvate de
folosire a tuturor mijloacelor procedurale pentru susţinerea pozi ţiei asupra
circumstan ţelor de fapt ş i de drept, astfel îneî t nici una dintre pă rţ i să nu fie defavorizată
în raport cu cealaltă.

Articolul 118. Obligaţ ia proba ţ iunii în judecată

1 ) Fiecare parte trebuie să dovedească circumstan ţele pe care le invocă drept temei
al preten ţ iilor ş i obiecţ iilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Articolul 123. Temeiurile degrevării de probaţ iune

(3) Sentin ţa pronun ţată de instan ţa judecătorească într-o cauză penală , rămasă
irevocabilă, este obligatorie pentru instanţa chemată să se pronun ţe asupra efectelor
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juridice civile ale actelor persoanei împotriva că reia s-a pronun ţai sentin ţa numai dacă
aceste acte au avut loc ş i numai î n măsura î n care au fost săvâ rşite de persoana î n cauză .

Articolul 130. Aprecierea probelor

( 1 ) Instan ţa judecătorească apreciază probele după intima ci convingere, bazată pe
cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din
dosar î n ansamblul ş i interconexiunea lor, că l ă uzindu -se de lege.

(2) Nici un fel de probe nu au pentru instanţa judecătorească o forţă probantă
prestabilită fă ră aprecierea lor.

Articolul 239. Legalitatea şi temeinicia hotărâ rii

Hotărî rea judecătorească trebuie să fie legală şi î ntemeiată. Instan ţa îş i î ntemeiază
hotă rîrea numai pe circumstan ţele constatate nemijlocit de instan ţă ş i pe probele cercetate
în şedin ţă de judecată.

Articolul 240. Problemele solu ţ ionate la deliberarea hotă rî rii

( 1 ) La deliberarea hotărârii, instan ţa judecătorească apreciază probele, determină
circumstan ţele care au importanţă pentru solu ţ ionarea cauzelor, care au fost sau nu
stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţ i, legea aplicabilă solu ţionă rii cauzei ş i
admisibilitatea acţ iunii .

Articolul 241. Cuprinsul hotărârii
ţ

(5) In motivare se indică : circumstan ţele cauzei, constatate de instan ţă, probele pe
care se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstan ţe, argumentele invocate
de instanţă la respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit instanţa.

(6) Dispozitivul cuprinde concluzia instan ţei judecătoreşti privind admiterea sau
respingerea integrală sau parţială a acţ iunii, repartizarea cheltuielilor de judecată, calea ş i
termenul de atac al hotărârii .

4.2.Argumentele în sprijinul afirmaţiilor privind pretinse încălcări ale
Constituţiei RM:%

4.2. 1 .Prin sentinţa de condamnare, cu referire la prevederile art.387 alin .(3 ) CPP.
în redacţia Legii RM, nr. 122 din 14.03.2003. prima instan ţă, deş i a susţinut pozi ţia
apă rării privind neprobarea prejudiciului solicitat spre încasare de că tre partea vă t ămată ,
totu şi a admis, în principiu, acţiunea civilă depusă de Stanciu Elena, urmincl ca asupra
cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa civilă.

4.2.2.In opinia noastră, dispoziţiile legale nominalizate vin în contradic ţ ie cu art .
art.4, 8 alin.( l ), 20 alin.( l ) şi (2). 26 alin.( l ) şi (2). 114. 116 alin .( l ) din Constitu ţ ia a
RM. art .6 CEDO, întrucât fac iluzoriu dreptul la un proces echitabil sub aspectul
examină rii cauzei de o instanţă competentă, obiectivă ş i independent ă care la pronun ţarea
hotărârilor se va conduce doar de probele administrate ş i apreciate după intima ei
convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită
a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor. călă uzindu -se de lege.

I .
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4.2.3.Pe de o parte, înlr-adevăr, procesul civil , la capitolul institutului de
probaţiune, admite rezonabil anumite prezumţii visavi de existenţa sau inexisten ţa
faptelor probate prin mijloace de probaţiune de ordin special, inclusiv şi a celor care sunt
stabilite prin actele judecătoreşti irevocabile pronunţate î n cadrul altor procese civile sau
penale, instan ţa de judecată fiind obligată să respecte ş i să se conducă de actele dc
dispozi ţie nominalizate pentru a evita încălcarea unui alt principiu important al
procesului «obligativitatea unui lucru judecat».

4.2 .4.Pe de altă parte, influen ţa unei instanţă asupra opiniei altei instan ţe trebuie
să fie limitată doar la propunere unei concluzii făcute î n cadrul procesului finalizat , in
urma cercetă rii problemei respective în şedinaţă de judecată, cu respectarea tuturor
cerin ţelor procedurale prevăzute de lege. asiei îneî t faptul stabilit să fie cert şi să nu mainecesită verificare.

4.2 .5.Astfel, potrivit art .123 alin .(3) CPC. sentinţa pronunţată de instanţa
judecătorească intr -o cauză penală, r ămasă irevocabilă, este obligatorie pentru instanţa
chemată să se pronunţe asupra efectelor juridice civile ale actelor persoanei împotriva
căreia s-ct pronunţat sentinţa numai dacă aceste acte au avut loc şi numai in măsura incare au fost săvîr şite de persoana în cauză.

4.2.6.Pornindu -se de la regulă legală nominalizată se deduce o concluzie că. de
iure. influen ţa admisibilă a sentin ţei penale asupra procesului civil este limitată doar la
prezumarea faptului dacă acte criminale au avut loc şi numai în măsura în care au fost
săvîr şite de inculpat , efectele juridice civile ale actelor persoanei împotriva că reia s-a
pronun ţat sentinţa sunt doar de competenţa instan ţei civile.

4.2.7 .Totodată, dispozi ţia art.387 alin.(3) CPP impune instan ţei civile obliga ţ ia de
a se conduce nu doar de lege sau de un fapt stabilit printr-o sentin ţă penală. î n limita
admisibilă de art. art.123 alin.(3) CPC. dar şi de o concluzie abstractă, incertă a unei alte
instan ţe ( penale) investite de fapt eu competenţă de a solu ţiona de sinestătă tor atâ t latura
penal ă, cât ş i latura civil ă a faptei incriminate.

/\

4.2.8. In aşa caz, instan ţa civilă din start este limitată. în virtutea legii proeesual-
penale. la alegerea solu ţiei pe marginea fondului cauzei din acelea prevăzute de ari.24 I
alin .(6 ) CPC. iar actele de dispozi ţie privind scoaterea de pe rol sau î ncetarea procesului
civil de fel nu pot fi aplicate, judecătorul avînd dreptul doar să admită cererea de chemare
î n judecată, altfel actul judecătoresc va intra în contradicţie cu sentinţa pronun ţatăîmpotriva pî rî tului .

4.2.9.Este evident că partea pîrîtă în cadrul procesului civil va fi limitată î n
alegerea remediilor legale de apărare, precum şi lipsită de drept la adoptarea unei solu ţ ii
juste, imparţiale şi independente. întrucîl instanţa va avea doar obligaţia să copieze
solu ţ ia instan ţei penale şi să se pronun ţe doar î n partea cuantumului prejudiciului
solicitat de partea vătămată, deş i absen ţa probelor admisibile, pertinente ş i convingă toare
în acest sent, în virtutrea art.118 alin.( l ) CPC, ar putea servi temei pentru respingerea
acţiunii î n cadrul procesului civil şi nu pentru admiterea acesteia, în principii .

4.2 . 10.Mai mult ca atâ t. potrivit art .225 alin .(3 ) CPP. odată cu soluţionarea cauzei
penale, judecătorul este obligai să soluţioneze acţiunea civilă, or l ăsarea nesolu ţ ionată
dc că tre instan ţa penală a acţiunii civile poate genera discu ţ ii similare cu cele care au dus
la constatarea de către CEDO a încălcării dreptului la un proces echitabil î n situaţia î n
care partea civilă nu -şi găseşte rezolvarea, în cadrul procesului iniţial, a pretenţiilor sale,
tară ca ei să i se poată reţ ine vreo culpă procesual ă pentru această nerezolvare a fondului .

c
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4.2. 11 .Astfel, posibilitatea recunoscută legal pentru partea civilă de a se adresa
instanţei civile cu o acţiune separată nu constituie o garan ţ ie eficace. întrucât deschiderea
acestei noi proceduri implică în mod necesar administrarea din nou a probelor, sarcină
care i-ar reveni reclamantei, ş i ulterior stabilirea eventualei răspunderi a autorului ar
putea să ajungă extrem de dificil ă .

4.2.12.Important este şi faptul că temeiul aplicării acestei norme este incert , or.
leguitorul, de pe o parte, permite instan ţei penale emiterea stfel de solu ţ ii doar î n cazuri
excepţionale, iar. de pe altă parte, nu indică la aceste cazuri , limitî ndu -se la silitua ţ ie «. . .
cinci, pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite păr ţ ii civile, ar trebui aminată
judecarea cauzei».

4.2.13.Prin urmare, orice amînare a şedinţei de judecată pentru prezentare unei
probe în vederea susţ inerii preten ţ iilor din acţiune civilă în procesul penal poate fi tratată
dc instan ţă ca un caz excepţional ş i. respectiv, să permită emiterea unei hotărî ri abstracte
privind admiterea acţiunii în principiu , astfel încîl solu ţ ia î n mare parte nu depinde dc un
factor obiectiv ş i interesele procesului, ci doar de dorinţa judecătorului dc a examina î n
fond acţiunea civilă, situaţia incompatibilă cu prevederile art .20 alin .(2 ) din Constitu ţ ie
care prevede că, nici o lege nu poate îngr ădi accesul la justiţie.

V - CERINŢELE AUTORULUI SESIZĂRII:

S. l .Reieşind din considerentele expuse. î n temeiul art .135 alin .( l ) lit .a ) din
Constitu ţ ia RM, art.4 alin .( 1 ) lit.a ), art .24 alin.( l ) din Legea cu privire la Curtea
Constitu ţ ională nr.317 din 13.12.1994, art.4 alin.( l ) lit .a), art.39 din Codul Jurisdic ţ iei
Constitu ţ ionale, solicităm:

C(

Efectuarea controlului de constitu ţionalitate ş i declararea neconstitu ţ ională a
prevederilor art .387 alin.(3 ) Cod Procedură Penală. î n redac ţ ia Legii RM. nr. 122 din
14.03.2003. care are următorul con ţinut:7 >

, ,în cazuri excepţionale cînd, pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite
păr ţii civile, ar trebui aminată judecarea cauzei, instanţa poate să admită, în principiu,
acţiunea civilă, urmîncl ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască
instanţa civilă
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VII- LISTA DOCUMENTELOR:
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VIII- DECLARAŢIA SI SEMNĂTURA:> Ji

Declar pe onoare că informaţiile ce figurează în prezentul formular de sesizare sunt
exacte.

Republica Moldova, Mun .Chitin ă u
Data yfJo fpn/X)

Denis Greciju, Avocat

n ţ_» 1> W?

v AVOCAT
XA*

% GRECU
DENIS
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Dosarul nr. 1a-84/20
1-18198896-02-1a-14012020

Judecător: Alexandru Negru
Judecătoria Chişinău , sediul Buiucani

Î N C H E I E R E
/V

I n numele Legii
12 august 2020
Colegiul Penal al Curţii de Apel Chişinău
Având în componenţa sa pe:
Preşedintele de şedinţă, judecătorul
Judecătorii

mun. Chişinău

Silvia Cecan
Alexandru Spoială
Igor Mânăscurtă
Irina BalutaGrefier

Cu participarea:
Procurorului
Apărătorului
Avocatului

Dorina Taut
Denis Grecu
Sergiu Rusu
Rotari RaduInculpatului

a judecat în şedinţă deschisă sesizarea privind ridicarea excepţiei de
neconstitu ţionalitate înaintată de către apărătorul Denis Grecu în interesele inculpatului
Rotari Radu , privind verificarea constitu ţionalităţii prevederilor art. 387 al in.(3) din
Codul de procedură penală, în redacţia Legii nr. 122 din 14.03.2003, prin prisma
prevederilor art. art. 4, 6, 8, 20, 26, 114 şi 115 din Constitu ţia Republicii Moldova, în
cauza penală de învinuire a lui

5

Rotari Radu Nicolae, a. n. 26.06.1977,
originar şi cu domiciliul înregistrat în mun.
Chişinău , str. Ion Neculce 1 , ap. 33,
069111212, moldovean de naţionalitate,
cetăţean al RM, divorţat, 1 copil minor la
întreţinere, studii superioare în domeniul
economiei, angajat la SRL „Vest Star
Sport” în calitate de director, grade de
invaliditate nu sunt stabilite, la evidenţa
medicului narcolog sau psihiatru nu se află,
de titluri speciale, grade de calificare şi
distincţii de stat nu dispune, limba de stat o
cunoaşte, în această cauză în stare de
reţinere sau de arest nu a fost; fură
antecedente penale,

de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 264 alin. (1) din Codul penal .

C O N S T A T A:

1 . Prin sentinţa Judecătoriei Chişină u , sediul Buiucani din 23 decembrie 2019,
Rotari Radu Nicolae a fost recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute
de art. 264 alin. (1) din Codul penal şi în baza acestei norme i s-a aplicat o
pedeapsă sub formă de amendă în cuantum de 600 (şase sute) UC ceea ce
reprezintă .30 000 (treizeci mii) lei în contul statului.

2. S-a explicat inculpatului că este în drept să achite jumătate din amenda stabilită
dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine



executorie, în acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată
integral, în caz de eschivare cu rea-voinţă a lui de la achitarea amenzii stabilite ca
pedeapsă principală sau complementară, instanţa de judecată poate să înlocuiască
suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei
maximale, prevăzute de articolul respectiv al Părţii speciale a prezentului cod.
Suma amenzii se înlocuieşte cu închisoare, calculîndu -se o lună de închisoare
pentru 100 unităţi convenţionale.

3. S-a încasat din contul inculpatului Rotari Radu Nicolae, în beneficiul bugetului '
de stat, suma de 640 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

4. Acţiunea civilă înaintată de partea vătămată Staneiu Elena către Rotari Radu , s-a
admis în principiu , urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să
hotărască instanţa civilă.

5. Pentru a pronunţa sentinţa, instanţa de fond a constatat că Rotari Radu Nicolae,
a.n. 26.06.1977, fiind deţinător al unui permis de conducere de categoria B şi C,
la 23.05.2018, ora 12 si 45 min., în timp ce conducea automobilul de model
„Skoda Superb” cu n.î. CRO 700, a încălcat cerinţele Regulamentului Circulaţiei
Rutiere, Anexa nr.l la Hotărârea Guvernului nr.357 din 13.05.2009 şi anume:
prevederile pct.3 al Regulamentului Circulaţiei Rutiere (în continuare
regulament), în conformitate cu care: participanţii la trafic sânt obligaţi să respecte
regulile de circulaţie, semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, semnalele
şi indicaţiile agentului de circulaţie, condiţiile tehnice ale prezentului Regulament
şi prin acţiunile lor sa nu cauzeze prejudicii altor participanţi la trafic, să nu -i
expună pericolului, precum şi să nu creeze neîntemeiat obstacole circulaţiei care
ar depăşi pe acele care sânt provocate de circumstanţe iminente”; prevederile pct.4
al Regulamentului, în conformitate cu care: ”Orice participant la trafic care
respectă prezentul Regulament este în drept să conteze pe faptul că şi ceilalţ i
participanţi la trafic execută cerinţele acestuia; prevederile pct.10 alin.(l) lit. b) al
Regulamentului, în conformitate cu care, „persoana care conduce un vehicul
trebuie: ...b) să posede cunoştinţe şi să execute cerinţele prezentului regulament,
precum şi să posede dexteritatea necesară de a conduce în siguranţă vehiculul pe
drum; prevederile pct.39 alin. 1) al Regulamentului Circulaţiei Rutiere, în
conformitate cu care: "înaintea începerii deplasării, reîncolonării sau altei
schimbări a direcţiei de mers, conducătorul de vehicul trebuie să se asigure că
această manevră va fi executată în siguranţă şi nu va crea obstacole pentru ceilalţ i
participanţi la trafic”; prevederile pct.41 alin.2) al Regulamentului Circulaţiei
Rutiere, potrivit căruia: "Conducătorul vehiculului care intenţionează să se
deplaseze cu spatele poate să înceapă manevra numai după ce s-a asigurat că o
poate face fără a crea un pericol sau un obstacol pentru ceilalţi participanţi la
trafic. în cazurile în care câmpul vizual în spate este limitat, conducătorul trebuie
să recurgă la ajutorul altei persoane, aflate în afara autovehiculului; prevederile
pct.45) alin.(l) şi alin.(2) al Regulamentului Circulaţiei Rutiere, în conformitate
cu care conducătorul trebuie să conducă vehiculul în conformitate cu limita de
viteză stabilită, ţinând permanent seama de următorii factori: a) stare, 1

psihofiziologică ce influenţează atenţia şi b) dexteritatea în conducere care i-ar
permite să prevadă situaţiile periculoase; c) Starea tehnică a vehiculului şi
particularităţile încărcăturii; d) situaţia rutieră şi în cazul în care în limita
vizibilităţii apar obstacole care pot fi observate de conducător, el trebuie să reducă
viteza sau chiar să oprească, pentru a nu pune în pericol siguranţa traficului:



prevederile art.22 alin.4) din Legea nr. 131 -XVI din 07.06.2007 privind situaţiatraficului rutier, potrivit căruia: ”participanţii la trafic sunt obligaţi să manifeste
un comportament care să asigure fluenţa şi siguranţa traficului, să nu periclitezesiguranţa unor alţi participanţi la trafic” şi cerinţele art.23 al Legii specificate,conform căruia: ' 'participanţii la traficul rutier sunt obligaţi să cunoască şi să
respecte Regulamentul circulaţiei rutiere”, prin faptul că, în timpul efectu ăriimanevrei de deplasare cu spatele, în adiacentul casei de pe adresa str. Ion Niculce
1, mun. Chişinău , din scara blocului nr. 3 spre scara blocului nr.2, exprimând
neatenţie faţă de trafic şi încredere exagerată în sine, nu s-a asigurat că efectuarea
acestei manevre poate fi făcută fără a crea un pericol sau un obstacol pentru ceilalţiparticipanţi la trafic, nu a ţinut cont de totalitatea factorilor rutieri care garantează
siguranţa conducerii mijlocului de transport, în special de starea sa
psihofîziologică ce-i influenţa atenţia şi nu a întreprins toate acţiunile ce era
obligat să le întreprindă pentru efectuarea manevrei respective în siguranţă, iar înrezultat a tamponat pietonul Elena Stanciu , care traversa parte carosabilă de la
dreapta spre stânga relativ deplasării mijlocului de transport./V

6. In rezultatul tamponării, cet. Elena Stanciu , conform rapoartelor de expertiză
judiciară nr.201802D1272 din 26.07.2018 şi nr. 201904X0151 din 20.09.2019, i-au fost cauzate fractura osului radial pe stânga, fractura oaselor nazale fără
deplasare, edem al ţesuturilor moi cu excoriaţii la nivelul feţei şi fractura coastei
a XII pe dreapta, care condiţionează o dereglare a sănătăţii de lungă durată şi în
baza acestui criteriu se califică ca vătămare corporală medie a integrităţii
corporale.

7. Consecvent, invocînd ilegalitatea sentinţe instanţei de fond , apel a declarat
procurorul în Procuratura municipiului Chişinău , Oficiul Principal , Adrian
Scutaru , care a solicitat admiterea apelului, casarea sentinţei şi pronunţarea unei
noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru prima instanţă prin care inculpatului
să îi fie stabilită pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 650 unităţi
convenţionale, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un
termen de 2 ani, cu aplicarea art. 65 din Codul penal.

8. De asemenea, sentinţa a fost contestată cu apel şi de apărătorul Denis Grecu în
interesele inculpatului Rotari Radu , care a solicitat admiterea apelului, casarea
sentinţei şi pronunţarea unei noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru prima
instanţă prin care inculpatul să fie achitat pe motiv că fapta inculpatului nu
întruneşte elementele infracţiunii, iar în cazul în care instanţa va considera că
inculpatul totu şi este vinovat în săvârşirea infracţiunii incriminate acestuia, la
individualizarea pedepsei să aplice prevederile art.78 alin.(l) din Codul penal, în
partea aplicării pedepsei sub formă de amendă minimală în mărime de 500 UC,
prin prisma circumstanţelor atenuante prevăzute de art.76 alin.(l) lit.a), g) şi e) din
Codul penal , avînd în vedere săvîrşirea de către inculpat pentru prima dată a unei
fapte care se califică drept infracţiune mai pu ţin gravă; ilegalitatea acţiunilor
victimei exprimate prin încălcarea obligaţiilor pietonului prevăzute de regulile
circulaţiei rutieră, care evident au provocat accidentul; comportamentul
inculpatului în momentul şi după survenirea accidentului, acordarea ajutorului
material pentru medicamente şi tratament la prescripţia medicilor în spitalul de
urgenţă şi lipsa de acces la partea vătămată pentru a continua acordarea ajutorului
din motive neimputabile acestuia; starea materială precară a inculpatului care, deşi
este angajat, locuieşte împreună cu părinţ ii pensionari şi, fiind necăsătorit , arc !a
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întreţinere un copil elev; lipsa circumstanţelor agravante în acţiunele inculpatului.
Respingerea acţiunii civile depuse de către Stanciu Elena împotriva lui Rotari
Radu cu privire la repararea prejudiciului material , compensarea prejudiciului
moral şi cheltuielilor de judecată şi eliberarea de la suportarea cheltuielilor
judiciare în mărime de 640 lei, plata pentru efectuarea expertizelor judiciare
medico-legale, avînd în vedere că, inculpatul, deşi este angajat, locuieşte
împreună cu părinţii pensionari şi, fiind necăsătorit, are la întreţinere un copil elev,
mai mult ca atît, în cadrul examinării cauzei în fond, rapoartele de expertiză au
fost criticate, iar instanţa a dispus, din contul inculpatului, efectuarea unei
expertize repetate în comisie, pentru care Rotari Radu a achitat o plată enorm de
mare.

9. Totodată, apel a declarat şi avocatul Serghei Rusu în interesele părţii vătămate
Elena Stanciu care a solicitat admiterea apelului, casarea sentinţei şi pronunţarea
unei noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru prima instanţă prin care, fie
dispusă recunoaşterea vinovăţiei lui Rotari Radu în comiterea infracţiunii
prevăzute de art.264 alin.(l) din Codul penal şi sancţionarea acestuia cu 650 u .c.
cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de doi ani
şi admiterea integrală a acţiunii civile cu încasarea din contul lui Rotari Radu
Nicolae în beneficiul lui Stanciu Elena suma de 17 462, 80 lei (şaptesprezece mii
patru sute şaizeci şi doi lei, 80 bani, cu titlu de prejudiciu material în urma
comiterii accidentului rutier produs, încasarea din contul lui Rotari Radu Nicolae
în beneficiul lui Stanciu Elena suma de suma de 100 000 lei (o sută mii lei) cu
titlul de prejudiciu moral cauzat prin săvîrşirea infracţiunii prevăzută de art.264
alin.(l) din Codul penal şi încasarea din contul lui Rotari Radu Nicolae în
beneficiul lui Stanciu Elena suma de suma de 10 000 (zece mii) lei cu titlu de
compensare a cheltuielilor de asistenta juridică. (

10.Totodată, împotriva sentinţei primei instanţe cerere de apel a depus şi inculpatul
Rotari Radu , care a solicitat admiterea apelului, casarea sentinţei şi pronunţarea
unei noi hotărîri potrivit modului stabili pentru prima instan ţă prin care inculpatul
să fie achitat de la comiterea infracţiunii incriminate pe motiv că fapta inculpatului
nu întruneşte elementele infracţiunii, cu respingerea acţiunii depuse de Stanciu
Elena împotriva sa cu privire la repararea prejudiciului material, compensarea
prejudiciului moral şi cheltuielilor de judecată, eliberarea de la suportarea
cheltuielilor judiciare în mărime de 640 lei, plata pentru efectuarea expertizelor
judiciare medico-legale.

11.Ulterior, în şedinţa instanţei de apel din data de 12 august 2020, apărătorul Denis
Grecu în interesele inculpatului Rotari Radu a înaintat o sesizare privind ridicarea
excepţiei de neconstitu ţionalitate şi verificarea constitu ţionalităţii prevederilor art.
387 alin .(3) din Codul de procedură penală, în redacţia Legii nr. 122 din
14.03.2003, prin prisma prevederilor art. art. 4, 6, 8, 20, 26, 114 şi 115 din
Constitu ţia Republicii Moldova.
/V

12.In motivarea sesizării s-a indicat că prin sentinţa de condamnare, cu referire la
prevederile art.387 alin .(3) din Codul de procedură penală, în redacţia Legii RM
nr. 122 din 14.03.2003, în vigoare din 12.06.2003, prima instanţă, deşi a susţinut
poziţia apărării privind ne probarea prejudiciului solicitat spre încasare de către
partea vătămată, totu şi a admis, în principiu , acţiunea civilă depusă de Stanciu
Elena, urrnînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască
instanţa civilă.

(



13.Conform art.387 alin.(3) din Codul de procedură penală, în cazuri excepţionale
cînd, pentru a stabili exact suma despăgubirilor cuvenite părţii civile, ar trebui
amânată judecarea cauzei, instanţa poate să admită, în principiu , acţiunea civilă,
urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa
civilă.
/V

14.In opinia apărării, prevederile legale nominalizate vin în contradicţie cu art.4, 6,
8 alin.( 1), 20 alin.(l) şi (2), 26 alin.(l) şi (2), 114, 116 alin.( 1 ) din Constitu ţia a
RM, art.6 § 1 Convenţie Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi
Libertăţilor Fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, în vigoare la 3
septembrie 1953 (în vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997),
întrucît afectează dreptul persoanei la un proces echitabil sub aspectul încălcării
dreptului la apărare, în lato sens, dreptului la judecarea în mod echitabil... a cauzei
sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî
... asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil (argumentele în
detaliu sunt reflectate în cerere adresată înaltei Curţi).

15.Examinând materialele cauzei, în special a sesizării în speţă, ţinând cont de opinia
participanţilor la proces, Colegiul Penal consideră necesar de a admite sesizarea
privind ridicare a excepţiei de neconstitu ţionalitate înaintată de către apărătorul
Denis Grecu în interesele inculpatului Rotari Radu , din următoarele considerente.

16.Astfel, potrivit art. 342 din Codul de procedură penală, toate chestiunile care apar
în timpul judecării cauzei se solu ţionează prin încheiere a instanţei de judecată.
/V

încheierile privind măsurile preventive, de ocrotire şi asigurătorii , recuzările,
declinarea de competenţă, strămutarea cauzei, dispunerea expertizei, precum şi
încheierile interlocutorii, se adoptă sub formă de documente aparte şi sesemnează
de judecător sau , după caz, de toţi judecătorii din completul de judecată.
/V

încheierile instanţei asupra celorlalte chestiuni se includ în procesul-verbal al
/\

şedinţei de judecată. încheierile date pe parcursul judecării cauzei se pronunţă
public.

17.Succesiv, conform dispoziţiilor art. 364 din Codul de procedură penală,
preşedintele şedinţei întreabă fiecare parte în proces dacă are careva cereri sau
demersuri . Cererile sau demersurile formulate vor fi argumentate, iar dacă se
solicită administrarea unor probe noi, se vor indica, faptele ş i circumstanţele ce
urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul
unde se află acestea, iar în privinţa martorilor, experţilor şi specialiştilor se va
indica identitatea şi adresa lor în cazul în care partea nu poate asigura prezenţa lor
în instanţa de judecată. Cererile sau demersurile formulate se solu ţionează de către
instanţă după audierea opiniilor celorlalte părţi asupra cerinţelor înaintate. Părţile
pot prezenta şi cere administrarea probelor şi în cursul cercetării judecătoreşti .

18.Totodată, Colegiul Penal indică că conform art.7 alin.(2) din Codul de procedură
penală, dacă există neconcordanţe între prevederile tratatelor internaţionale în
domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la care Republica
Moldova este parte şi prevederile prezentului cod, prioritate au reglementările
internaţionale.

19.Pct. 83 din Hotărârea Curţii Constitu ţionale din 09.02.2016, prevede că
verificarea constitu ţionalităţii normelor contestate constituie competenţa
exclusivă a Curţii Constitu ţionale.

20.Astfel, judecătorii ordinari nu sunt în drept să refuze părţilor sesizarea Curţii
Constitu ţionale, decât doar în condiţiile menţionate la paragraful 82, care la rândul

fc
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său prevede că judecătorul ordinar nu se va pronunţa asupra temeiniciei sesizării
sau asupra conformităţii cu Constitu ţia a normelor contestate, ci se va limita
exclusiv la verificarea întrunirii următoarelor condiţii şi anume, dacă obiectul
excepţiei intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din
Constitu ţie; excepţia este ridicată de către una din părţi sau reprezentantul
acesteia, sau indică că este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu ;
prevederile contestate urmează a fi aplicate la solu ţionarea cauzei; nu există o
hotărâre anterioară a Curţii având ca obiect prevederile contestate.

21,Pct. 107 din Hotărârea Curţii Constitu ţionale din 09.02.2016, prevede că în
temeiul art. 135 alin. (1) lit. a) şi lit. g), sesizarea privind controlul
constitu ţionalităţii unor norme ce urmează a fi aplicate la solu ţionarea unei cauze
se prezintă direct Curţii Constitu ţionale, de către judecătorii/completele de
judecată din cadrul Curţii Supreme de Justi ţie, Curţilor de apel şi judecătoriilor,
pe rolul cărora se află cauza. G astfel de interpretare asigură principiul
constitu ţional al independenţei tuturor judecătorilor şi solu ţionarea cauzelor şi
supremaţia Constitu ţiei în procesul de apărare a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale.
/\

22.In continuare, instanţa de apel, ţinînd cont de prevederile legale sus enunţate,
menţionează că până în prezent o hotărâre a Curţii Constitu ţionale privind
examinarea constitu ţionalităţii prevederilor art. 387 alin.(3) din Codul de
procedură penală, în redacţia Legii nr. 122 din 14.03.2003, nu există, norma
intabulată la art. 387 alin.(3) din Codul de procedură penală, vizează solicitările
din cererea de apel declarată împotriva sentinţei Judecătoriei Chişinău , sediul
Buiucani din 23 decembrie 2019, verificarea temeiniciei acestei constituind
obiectul de studiu al instanţei de recurs, totodată, prezenta sesizare a fost înaintat
de către apărătorul Denis Grecu în interesele inculpatului Rotari Radu , care înf
speţă deţinea calitatea procesuală, de apelant, fiind participant al procesului,
motivele au fost întemeiate pe prevederile art. art. 4, 6, 8, 20, 26, 114 şi 115 din
Constitu ţia Republicii Moldova, obiectul excepţiei intră în categoria actelor
cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constitu ţie, este o normă a unui act
legislativ, respectiv, circumstanţele în speţă denotă întrunirea cerinţei pct. 3 al
paragrafului 82 din Hotărârea Curţii Constitu ţionale nr. 2 din 09 februarie 2016,
prin urmare sesizarea privind ridicarea excepţiei de neconstitu ţionalitate şi
verificarea constitu ţionalităţii prevederilor art. 387 alin.(3) din Codul de
procedură penală, în redacţia Legii nr . 122 din 14.03.2003, urmează a fi admisă.
A

23.In conformitate cu art. 7, 342, 364 din Codul de procedură penală, Colegiul Penal
al Curţii de Apel Chişinău ,-

D I S P U N E :

Admite cererea despre ridicarea excepţiei de neconstitu ţionalitate înaintată de
către apărătorul Denis Grecu în interesele inculpatului Rotari Radu , privind verificarea
constitu ţionalităţii prevederilor art. 387 alin.(3) din Codul de procedură penală, în
redacţia Legii nr. 122 din 14.03.2003, prin prisma prevederilor art. art. 4, 6, 8, 20, Io,
114 şi 115 din Constitu ţia Republicii Moldova.

Expediază în adresa Curţii Constitu ţionale a Republicii Moldova, sesizarea de
ridicare a excepţiei de neconstitu ţionalitate înaintată de către apărătorul Denis Grecu
în interesele inculpatului Rotari Radu Nicolae, în temeiul art. 135 alin. ( 1 ) lit. a) şi g)



din Constitu ţia Republicii Moldova.
Suspendă examinarea cauzei penale de învinuire a lui Rotari Radu Nicolae în

comiterea infracţiunii prevăzute de art. 264 alin.(l) din Codul penal, pînă la examinarea
de către Curtea Constitu ţională a Republicii Moldova a sesizării privind verificarea
constitu ţionalităţii prevederilor art. 387 alin.(3) din Codul de procedură penală, în
redacţia Legii nr. 122 din 14.03.2003, prin prisma prevederilor art. art. 4, 6, 8, 20, 26,
114 şi 115 din Constitu ţia Republicii Moldova,

încheierea nu este susceptibilă de a fi atacată.(

Copia corespunde originalului
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