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2.8. Instanţa de apel nu a procedat la audierea inculpatului  
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3.2. Termenul de declarare a recursului în casaţie ________________633
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3.3. Un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere 
a fost declarat fals în cursul judecăţii sau după pronunţarea hotărârii, 
împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză  
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pot concilia [art. 453 alin. (1) lit. e) CPP] _____________________649
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§4. Judecarea cererii de redeschidere a procesului penal ___________661
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Secţiunea 1. Recursul în interesul legii ____________________________664
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