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In adresa Curţii de Apel Bălţi au parvenit mai multe solicitări din partea justiţiabililor în 
cazul amînării şedinţelor de judecată într-un termen foarte restrîns şi imposibilitatea instanţei de 
a informa părţile despre amînarea şedinţelor de judecată, aspecte discutate anterior în cadrul 
mesei rotunde organizate în cadrul curţii cu participarea membrilor Uniunii Avocaţilor din 
Republica Moldova.

în cadrul întrunirii s-au pus în discuţie mai multe aspecte vulnerabile ce apar în cazul 
examinării cauzelor civile/penale şi contravenţionale, pentru o mai bună conlucrare 
interinstituţională în scopul evitării amînării şedinţelor de judecată într-un termen foarte restrîns, 
pe astfel de categorii de cauze.

Făcînd trimitere la alin. 1 art. 235 CPP, „citarea în procesul penal constituie acţiunea 
procedurală prin care organul de urmărire penală, judecătorul de instrucţie sau instanţa de 
judecată asigură prezentarea unei persoane în fa ţa  sa pentru desfăşurarea normală a 
procesului p en a l”.

Potrivit alin. (2) art. 235 CPP „citarea se va face în aşa fe l  ca persoanei chemate să i se 
înmîneze citaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte conform citaţiei 
în fa ţa  organului respectiv... ”

Deşi prevederile legislative indică în mod imperativ despre necesitatea citării 
participanţilor la şedinţele de judecată, părţile fiind obligate să se prezinte la examinarea 
cauzelor numite spre examinare, contrar prevederilor enunţate, se întâlnesc situaţii cînd avocaţii 
depun cereri de amînare a şedinţelor de judecată cu un interval foarte restrîns, chiar cu 5 min. 
pînă la începerea şedinţei de judecată, în acest caz instanţa fiind în imposibilitatea informării 
celorlalte părţi la proces despre amînarea şedinţei de judecată, la caz, părţile suportînd cheltuieli 
pentru prezentarea în şedinţele de judecată, mai ales persoanele care se deplasează din afara or. 
Bălţi.

în contextul aspectelor enunţate supra, în urma situaţiilor de acest gen mai des întâlnite, 
intervenim cu solicitarea ca avocaţii, în cazul formulării cererilor de amânare a şedinţelor de 
judecată să ia în calcul termenul rezonabil necesar instanţei pentru a informa, după posibilitate, 
participanţii la proces despre depunerea cererilor de amînare.

în vederea conlucrării cît mai productive în acest sens, Curtea de Apel Bălţi atenţionează 
şi mizează pe receptivitatea Dumnevoastră la respectarea preVederilbr în acest sens.

Cu respect,

Preşedintele Curţii de Apel Bălţi ' Ion Talpa

Ex: Ş e f Direcţie Sistematizare, Generalzare şi Relaţii cu Publicul T.Ţurcanu
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