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pentru 12 luni ale anului 2018
privind rezultatele examinării de către Curtea de Apel Comrat 

a plîngerilor la hotărîrile şi încheierile, pronunţate de către 
judecătorii instanţelor de drept comun

în 12 luni ale anului 2018 la Curtea de Apel Comrat din judecătoriile de drept 
comun au parvenit 1334 de cauze şi materiale, inclusiv:

- 1294 de cauze şi materiale -  din instanţele de judecată din circumscripţia Curţii 
de Apel Comrat (97 %),

- 40 de cauze -  din instanţele de judecată ale altor circumscripţii, în general din 
circumscripţia Curţii de Apel Cahul (2,9 %).

în anul 2018 Curtea de Apel Comrat în calitatea de instanţă de apel şi de recurs a 
examinat 1085 de cauze si materiale, parvenite din judecătoriile de drept comun 
(adică cu 109 de dosare şi materiale mai mult decît în anul 2017), inclusiv:

• în ordine de apel -  377 de cauze, dintre care:
S  161 de cauze penale,
S  137 de cauze civile,
S  14 cauze comerciale,
•/ 65 de cauze contencios administrativ.

• în ordine de recurs -  685 de cauze şi materiale, dintre care:
S  41 cauze penale,
^159  cauze civile,
S  24 cauze comerciale,
v' 31 cauze de contencios administrativ,
S  6 cauze de insolvabilitate,
S  171 de cauze contravenţionale prevăzute de CC al RM,
S  140 de materiale privind măsurile preventive,
S  63 de materiale cu privire la executarea hotărârilor judecătoreşti în cauze 

penale,
S  9 materiale privind plângerea pe autorizarea judecătorului de instrucţie, 
^ 3 9  materiale privind plângerile împotriva acţiunilor organelor de urmărire 

penală şi a organelor care exercită activitatea operativă de investigaţie,
S  1 material privind ridicarea provizorie a permisului de conducere,
S  1 material privind liberarea provizorie sub controlul judiciar a persoanei 

deţinute.9

• conflict competenţă -  1 cauză penală.
• în ordine de revizuire -  5 cauze (4 cauză civile, 1 cauză contravenţională 

prevăzută de CC al RM).
în afara de acest fapt, în ordine de recurs au fost examinate 17 de materiale de 

declaraţiile de recuzare şi abţinere de la judecată a judecătorilor instanţelor de drept 
comun.
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Potrivit rezultatelor examinării a 1068 de cauze şi materiale (fără materialele 
privind declaraţii de abţinere a judecătorilor instanţelor de judecată) de către Colegiul 
Curţii de Apel Comrat au fost casate hotărîrile si încheierile pe 419 de cauze si 
materiale (adică 39,23 %), dintre care;

- pe 227 de cauze şi materiale au fost pronunţate hotărâri noi (adică 54,2 %), 
inclusiv şi cauze cu încetarea procesului,

- 192 de cauze au fost remise spre rejudecare (adică 45,8 %);

Compararea rezultatelor examinării cauzelor şi materialelor, 
pe care hotărârile şi încheierile judecătorilor instanţelor de drept comun au fost 

casate de către judecătorii Curţii de Apel Comrat 
pentru 12 luni 2017 - 2018

Nr. Hotărîrile şi încheierle 
casate:

2017
(cantitatea şi %)

2018
(cantitatea şi %)

1. Cu pronunţarea unei noi 
hotărîri cu încetarea 
procesului

210(55,4%) 227 (54,2 %)

2. Cu remiterea spre 
rejudecare

169 (44,6%) 192 (45,8 %)

Total: 379 419

La prezenta informaţie se anexează Notele informative cu privire la judecătorii 
instanţelor de drept comun şi categoriile cauzelor, în care sunt indicate datele privind 
cantitatea cauzelor examinate la Curtea de Apel Comrat pentru 12 luni ale anului 2018 
şi rezultatele examinării:

Anexa nr.l Nota informativă privind examinarea cauzelor civile comerciale de către Colegiul mixt 
al Curţii de Apel Comrat în ordine de apel şi recurs pe 12 luni 2018.

Anexa nr.2 Nota informativă privind examinarea cauzelor civile în contencios administrativ de către 
Colegiul mixt al Curţii de Apel Comrat în ordine de apel şi recurs pe 12 luni 2018.

Anexa nr.3 Nota informativă privind examinarea cauzelor civile de către Colegiul mixt al Curţii de 
Apel Comrat în ordine de apel şi recurs pe 12 luni 2018.

Anexa nr.4 Notă informativă privind examinarea recursurilor şi plîngerilor asupra încheierilor 
judecătoreşti de către Curtea de Apel Comrat pe 12 luni 2018.

Anexa nr.5 Nota informativă privind 
Colegiul mixt al Curţii de

PREŞEDINTE INTERI 
al CURŢII DE APEL СО

lor penale şi contravenţionale de către 
e de apel şi recurs pe 12 luni 2018.

Dmitrii FUJENCO

Informaţia dată se bazează pe rapoartele statistice ale SecţfeTevîdenţă şi documentare procesuală şi pe analiza statisticii judiciare, 
efectuată de Secţia generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare şi relaţii publice.
Exec.: T. Juravliova 
Tel. 0(298) 2 54 47
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