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NOTĂ INTRODUCTIVĂ
LOCUL ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI
1. Sub raport didactic:
a) locul disciplinei în cadrul curriculumului universitar:
„Dreptul procesual-penal” constituie o ramură independentă şi autonomă a sistemului de
drept moldovenesc, care trebuie să fie cunoscută temeinic de orice jurist, fără deosebire de
domeniul în care se specializează.
Problemele legate de desfăşurarea procesului penal, respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale a participanţilor antrenaţi în această activitate sunt conectate unor teorii, doctrine,
tradiţii şi norme europene, care în Republica Moldova nu sunt atât de bine cunoscute, mai ales
după intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură penală la 12 iunie 2003, care creează condiţii
pentru inevitabilitatea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate de săvârşirea
infracţiunilor, având influenţă educativă şi de prevenire asupra cetăţenilor. a înţelege că
procedura penală este un instrument în măsură să asigure un echilibru între asigurarea drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor antrenate în proces, pe de o parte, şi protecţiei ordinii
sociale, pe de altă parte. Acestei ramuri de drept îi revine sarcina de a reglementa în cele mai
mici amănunte modul exact în care derulează întreaga activitate procesuală. 1
b) semnificaţia formativă:
În condiţiile edificării în Republica Moldova a statului de drept şi a creşterii rolului
societăţii civile, este semnificativă importanţa cunoaşterii Dreptul procesual-penal, deoarece
săvârşirea infracţiunilor duce la naşterea raportului juridic de drept penal virtutea căruia apare
dreptul statului de a trage la răspundere penala pe făptuitor şi obligaţia acestuia de a suporta
consecinţele faptei sale. Pentru ca tragerea la răspundere penala să se materializeze in sancţiunea
prevăzută de lege este nevoie atât de o activitate statală, cit şi de un organism specializat care
realizează mecanismul de soluţionare a conflictului ivit intre societate (respectiv stat) şi infractor.
De aceea, in orice organizare statală şi cu atât mai mult in cadrul unui stat de drept exista о
putere sau autoritate judecătorească a cărei sarcină fundamentală este înfăptuirea justiţiei.
Ştiinţa dreptului procesual-penal este justificată în măsura în care are obiect propriu de
studiu şi foloseşte metode specifice în cercetarea fenomenelor.
2. Sub raport metodologico-aplicativ:
Sub aspectul metodologic studierea ştiinţei dreptului procesual penal nu constă în
utilizarea unor metode neîntâlnite la alte ştiinţe. Ca metode logice, ştiinţa dreptului procesualpenal, ca şi celelalte ştiinţe ale dreptului, foloseşte analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia.
Metoda istorică duce la studierea fenomenelor procesuale sub aspectul evoluţiei lor în
timp.
Metoda comparativă permite studierea normelor juridice procesuale în comparaţie cu
alte norme din acelaşi sistem de drept şi, mai ales, cu normele corespunzătoare din legislaţiile
străine.
Studiind fenomenele procesuale în integritate şi nu în individualitatea componenţelor lor,
prin metode sociologice, se efectuează studierea raportului lor cu alte fenomene sociale conexe.
Concomitent cu metoda sociologică este utilizată şi metoda statistică, care furnizează
date importante menite să orienteze spre o legislaţie şi o practică cît mai eficace.
Scopul programei analitice al cursului de procedură penală este asigurarea teoretică în
formarea juriştilor de înaltă calificare, profesionişti, care să posede cunoştinţe profunde în
legislaţia procesual-penală şi în practica de aplicare a ei în conformitate cu standardele
internaţionale şi europene.
1 Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. PRO, Bucureşti, 1997, p. 12

.
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OBIECTIVELE FORMATIV-DEZVOLTATIVE
La finele studierii disciplinei, studenţii trebuie să obţină următoarele:
COMPETENŢE GNOSIOLOGICE:
-

a cunoaşte principiile fundamentale, instituţiile de bază ale procesului penal, precum
şi reguli comune aplicabile în tot cursul procesului penal, fără a urma în reglementare
o anumită consecutivitate;
a şti care sunt organele abilitate a desfăşura procesul penal precum şi sfera atribuţiilor
acestor organe;
a memoriza cercul de persoane care trebuie să participe la realizarea procesului
penal, drepturile şi obligaţiile acestora;
a însuşi garanţiile procesuale ca mijloace legale de realizare a drepturilor subiecţilor
antrenaţi în soluţionarea cauzei penale;
a forma conceptul reglementări cronologice a procesului penal în dinamica sa
concretă, urmând evoluţia activităţilor procesuale, aşa cum îşi găsesc ele realizare în
mod obişnuit;
a asimila mecanismul naţional şi european al protecţiei drepturilor şi libertăţilor
fundamentale a persoanelor antrenate în sfera justiţiei penale;
a cunoaşte procedura apărării drepturilor persoanei căreia i-a fost cauzat prin
infracţiune un prejudiciu moral, fizic sau material;
a cunoaşte temeiurile, condiţiile aplicării măsurilor de constrângere procesual penale;
a înţelege că procedura penală este un instrument în măsură să asigure un echilibru
între asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor antrenate în
proces, pe de o parte, şi protecţiei ordinii sociale, pe de altă parte.

COMPETENŢE PRAXIOLOGICE:
- a studia multilateral şi în mod creator normele de procedură penală;
- a face distincţie între instituţiile, categoriile şi noţiunile fundamentale ale procedurii
penale;
- a explica, consulta pe cei interesaţi în probleme ce ţin de înfăptuirea justiţiei în
cauzele penale;
- a identifica erorile procedurale şi greşelile conceptuale;
- a asigura aplicarea normelor juridice penale, care apără persoana, societatea, statul
împotriva atentatelor criminale, reglementând activitatea organelor de urmărire
penală şi a instanţelor de judecată;
- a îmbina teoria ştiinţifică cu practica, adâncind caracterul ei aplicativ;
- a defini condiţiile pentru inevitabilitatea tragerii la răspundere penală a persoanelor
vinovate de săvârşirea infracţiunilor.
COMPETENŢE DE CERCETARE:
-

a identifica locul normelor ce reglementează desfăşurarea procesului penal în
sistemul de drept al Republicii Moldova, precum şi particularităţile, modul, formele
de aplicare a acestor norme;
a efectua expertize ştiinţifico-juridice privind problemele legate de reglementarea şi
desfăşurarea procesului penal;
a fi capabili pentru a efectua cercetări în acest domeniu important;
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-

elaborând programe de investigaţii ştiinţifice ale unor probleme fundamentale în
materie de procedură penală;
a studia procedura penală din alte ţări, a experienţei istorice de dezvoltare a ei şi a
instituţiilor sale.

DISTRIBUIREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI
Nr.

Denumirea temei
curs

1.

PARTEA GENERALĂ
Noţiuni introductive privind procesul penal şi
dreptul procesual penal
Legea procesual penală
Subiec ii Procesului Penal
Probaţiunea procesual-penală şi dreptul probant

Numărul de ore
seminar
total

4 ore

4 ore

8 ore

4 ore
4 ore
4 ore

4 ore
4 ore
4 ore

8 ore
8 ore
8 ore

Măsurile preventive şi măsuri cu caracter de
constrângere
Acţiunea civilă în procesul penal

6 ore

6 ore

12 ore

4 ore

4 ore

8 ore

Termenele procedurale şi acte procedurale
comune
Total:
PARTEA SPECIALĂ
Pornirea urmăririi penale
Urmărirea penală

4 ore

4 ore

8 ore

30 ore

30 ore

60 ore

2 ore
4 ore

2 ore
4 ore

4 ore
8 ore

10. Acţiunile de urmărire penală

2 ore

2 ore

4 ore

11. Punerea în vedere a învinuirii

2 ore

2 ore

4 ore

12. Terminarea urmăririi penale
13. Procedura Privind Acordul de Recunoaştere a
Vinovă iei
14. Procedura de urmărire şi judecare a unor
infracţiuni flagrante.

2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

4 ore
4 ore

2 ore

2 ore

4 ore

15. Controlul judiciar asupra procedurii
prejudiciere

2 ore

2 ore

4 ore

16. Procedura de urmărire şi judecare a unor
infracţiuni flagrante.

2 ore

2 ore

4 ore

17. Controlul judiciar asupra procedurii
prejudiciere

2 ore

2 ore

4 ore

18. Căile de atac

2 ore

2 ore

4 ore

19.

2 ore

2 ore

4 ore

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti
4

20.

Căile extraordinare de atac

21. Asistenţa juridică internaţională în materie
penală
Total:

2 ore

2 ore

4 ore

2 ore

2 ore

4 ore

30 ore

30 ore

60 ore

CONŢINUTUL PROGRAMEI CONFORM GRILEI DE ORE
A) Ore de curs
N/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tema
PARTEA GENERALĂ
Noţiuni introductive privind procesul
penal şi dreptul procesual penal
Legea procesual penală
Subiec ii Procesului Penal
Probaţiunea procesual-penală şi dreptul
probant
Măsurile preventive şi măsuri cu caracter
de constrângere
Acţiunea civilă în procesul penal
Termenele procedurale şi acte procedurale
comune
PARTEA SPECIALĂ
Pornirea urmăririi penale
Urmărirea penală
Acţiunile de urmărire penală
Punerea în vedere a învinuirii
Terminarea urmăririi penale
Procedura Privind Acordul de
Recunoaştere a Vinovă iei
Procedura de urmărire şi judecare a unor
infracţiuni flagrante.
Controlul judiciar asupra procedurii
prejudiciere
Procedura de urmărire şi judecare a unor
infracţiuni flagrante.
Controlul judiciar asupra procedurii
prejudiciere
Căile de atac
Punerea în executare a hotărârilor
judecătoreşti
Căile extraordinare de atac
Asistenţa juridică internaţională în materie
penală
TOTAL

B) Seminarii
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Forma prezentării

Nr. de ore

Prelegere interactivă

4 ore

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

4 ore
4 ore
4 ore

Prelegere interactivă

6 ore

Prelegere interactivă

4 ore

Prelegere interactivă

4 ore

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

2 ore
2 ore

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

2 ore
2 ore
30 ore

N/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tema
PARTEA GENERALĂ
Noţiuni introductive privind procesul
penal şi dreptul procesual penal

Forma prezentării

Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Legea procesual penală
Seminar interactiv cu
examinarea studiului de
caz
Subiec ii Procesului Penal
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Probaţiunea procesual-penală şi dreptul
Seminar interactiv cu
probant
desfăşurarea dezbaterilor
Măsurile preventive şi măsuri cu caracter
Seminar interactiv cu
de constrângere
desfăşurarea dezbaterilor
Acţiunea civilă în procesul penal
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Termenele procedurale şi acte procedurale
Seminar interactiv cu
comune
examinarea studiului de
caz
PARTEA SPECIALĂ
Pornirea urmăririi penale
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Urmărirea penală
Seminar interactiv cu
examinarea studiului de
caz
Acţiunile de urmărire penală
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Punerea în vedere a învinuirii
Seminar interactiv cu
desfăşurarea dezbaterilor
Terminarea urmăririi penale
Seminar interactiv cu
desfăşurarea dezbaterilor
Procedura Privind Acordul de
Seminar interactiv cu
Recunoaştere a Vinovă iei
prezentarea referatelor
problematizate
Procedura de urmărire şi judecare a unor
Seminar interactiv cu
infracţiuni flagrante.
examinarea studiului de
caz
Controlul judiciar asupra procedurii
Seminar interactiv cu
prejudiciere
prezentarea referatelor
problematizate
Procedura de urmărire şi judecare a unor
Seminar interactiv cu
infracţiuni flagrante.
examinarea studiului de
caz
Controlul judiciar asupra procedurii
Seminar interactiv cu
prejudiciere
prezentarea referatelor
problematizate
Căile de atac
Seminar interactiv cu
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Nr. de ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
6 ore
4 ore
4 ore

2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

19.
20.
21.

desfăşurarea dezbaterilor
Seminar interactiv cu
desfăşurarea dezbaterilor
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Asistenţa juridică internaţională în materie Seminar interactiv cu
penală
examinarea studiului de
caz
TOTAL
Punerea în executare a hotărârilor
judecătoreşti
Căile extraordinare de atac

2 ore
2 ore
2 ore
30 ore

BLOCUL DE CONŢINUT
Tema 1. Noţiuni introductive privind procesul penal şi dreptul procesual penal
1.
2.
3.
4.
5.

Noţiune de proces penal, sarcinile procesului penal.
Sistemul fazelor şi funcţiile procesului penal.
Raporturile procesual penale şi semnele lui.
Ştiinţa dreptului procesual penal şi legăturile lui cu alte ramuri.
Procesul penal ca obiect de studiu.

Tema 2. Legea procesual penală
1.
2.
3.
4.

Noţiunea de lege a procesului penal.
Legea procesual penală ca izvor a dreptului procesual penal.
Aplicarea legii procesual penală în timp, spaţiu şi asupra persoanelor străine.
Structura şi clasificarea normelor procesual penale

Tema 3. Subiecţii Procesului Penal
1.
2.
3.

Noţiunea de subiect al procesului penal. Clasificarea lor.
Competenta, drepturile şi obligaţiunile subiecţilor procesului penal.
Circumstanţele care exclud participarea subiectului în procedura penala.

Tema 4. Probaţiunea procesual-penală şi dreptul probant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teoria generala a probelor în procesul penal.
Probarea în PP şi scopul ei.
S. Obiectul şi limitele probării în PP.
Noţiune de probă în PP şi dreptul probant.
Clasificarea probelor.
Procesul probării şi aprecierea probelor.
Sursele de probă şi caracteristica lor.

Tema 5. Măsurile preventive şi măsuri cu caracter de constrângere
1. Măsurile preventive.
2. Măsuri de constrângere de păstrare a confidenţialităţii, de protecţie şi alte măsuri
procedural.
Tema 6. Acţiunea civilă în procesul penal
7

1. Noţiunea de acţiune civilă.
2. Acţiunea civilă în faza urmăriri penale.
3. Acţiunea civila în faza de judecată.
Tema 7. Termenele procedurale şi acte procedurale comune
1.
2.
3.

Documentele PP şi tipurile lor.
Termene procesuali şi rolul lor în PP.
Cheltuielile de judecata.

Tema 8. Pornirea urmăririi penale
1.
2.
3.

Esenţa şi însemnătatea pornirii UP.
Circumstanţe ce exclud pornirea UP.
Ordinea procesuală de pornire a UP.

Tema 9. Urmărirea penală
1. Esenţa urmăririi penale ca fază a procedurii penale.
2. Competenţa organelor de urmărire penală.
3. Condiţiile generale a urmăririi penale.
Tema 10. Acţiunile de urmărire penală
1. Esenţa şi însemnătatea.
2. Ordinea procesuală.
3. Acţiunile ce necesită autorizare.
Tema 11. Punerea în vedere a învinuirii
1. Punerea sub învinuire.
2. Punerea în vedere a învinuirii, interogarea învinuitului.
Tema 12. Terminarea urmăririi penale
1.
2.
3.
4.

Încheierea urmăririi penale şi trimiterea cauzei în judecată.
Scoaterea persoane de sub urmărire penală.
Încetarea urmăririi penale şi clasarea cauzei.
Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical.

Tema 13. Procedura Privind Acordul de Recunoaştere a Vinovăţiei
1. Noţiuni introductive.
2. Mecanismul de încheiere a înţelegeri de recunoaşterea vinovăţiei
Tema 14. Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante
1. Noţiuni introductive privind infracţiunile flagrante.
2. Noţiuni introductive privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile
săvârşite de persoanele juridice
Tema 15. Controlul judiciar asupra procedurii prejudiciere
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1. Sfera controlului judiciar.
2. Controlul judiciar privind efectuarea acţiunilor de urmărire penala, masurilor operative de
investigaţii sau la aplicarea masurilor procesuale de constrângere
3. Controlul judiciar asupra măsurilor preventive.
4. Măsurile operative de investigaţie.
Tema 16. Procedura în faţa primei instanţe
1. Numirea cauzei spre judecare.
2. Condiţiile generate ale dezbaterilor juridice.
3. Dezbaterile juridice.
Tema 17. Căile ordinare de atac
1. Apelul.
2. Recursul.
Tema 18. Executarea sentin ei
1. No iunea i importan a sentin ei.
2. Pronun area sentin ei. Executarea sentin ei.
Tema 19. Căile extraordinare de atac
1. Recursul în anulare.
2. Revizuirea procesului penal.
Tema 20. Asistenţa juridică internaţională în materie penală
1. Reglementarea juridica a asistentei juridice internaţionale.
2. Volumul asistentei juridice.
3. Extrădarea.
4. Transferul persoanelor condamnate.
5. Recunoaşterea hotărârilor penale ale instanţelor străine.
STRATEGII DE EVALUARE
Evaluarea curentă a cunoştinţelor studenţilor va avea loc prin următoarele metode:
● Teste în cadrul seminarelor pentru aprecierea adecvată a nivelului de cunoştinţe ale
studenţilor;
● Referate în volum 2-3 pagini dactilografice prin care studenţii vor aborda de sine
stătător unele probleme ale Dreptului procesual penal;
● Vor fi utilizate lucrării de control în timpul cărora vor da răspuns la unele probleme din
cursul de studiu. Nivelul de cunoştinţe v-a fi apreciat printr-o medie a propriei lucrării de
control;
● Evaluarea curentă se va efectua şi în independenţă de participarea activă a unor sau
altor studenţi în jocurile pe rol, dezbateri şi examinarea studiilor de caz.
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Tematica referatelor propuse studenţilor pentru evaluarea lucrului individual:
Partea generală
1. Funcţiile procesului penal.
2. Fazele procesului penal.
3. Principiile procesului penal.
4. Subiecţii procesului penal.
5. Acţiunea civilă în cauzele penale.
6. Măsurile preventive.
7. Cheltuielile judiciare.
8. Termenele procedurale.
9. Documentele procesuale.
10. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal.
11. Aplicarea arestului preventiv.
12. Subiecţii acţiunii civile.
13. Rolul procurorului în procesul penal.
14. Instanţa de judecată. Judecătorul.
15. Apărătorul în procesul penal.
16. Statutul procesual al judecătorului.
17. Organul de urmărire penală.
18. Legea procesual penală
Partea specială
19. Intentarea (pornirea) procesului penal.
20. Urmărirea penală.
21. Actele de urmărire penală.
22. Punerea sub învinuire.
23. Suspendarea condiţionată a urmăririi penale.
24. Încheierea urmăririi penale.
25. Dezbaterile judiciare.
26. Căile ordinare de atac.
27. Căile extraordinare de atac.
28. Executarea sentinţei.
29. Procedura de urmărire şi judecare a infracţiunilor flagrante.
30. Asistenţa juridică internaţională în cauzele penale.
Tematica studiilor de caz.
În cadrul desfăşurării orelor practice, studiile de caz vor avea drept subiect:
1. Funcţiile procedurii penale.
2. Fazele procedurii penale.
3. Principiile procedurii penale.
4. Acţiunea civilă în procesul penal.
5. Probaţiunea în procedura penală.
6. Arestul preventiv.
7. Măsurile preventive în procedura penală.
8. Documentele procesuale.
9. Ordinea procesuală de pornire a urmăririi penale.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Urmărirea penală.
Actele de urmărire penală.
Punerea sub învinuire a persoanei.
Suspendarea condiţionată a urmăririi penale.
Încheierea urmăririi penale.
Numirea cauzei spre judecare.
Condiţiile generale ale urmăririi penale.
Condiţiile generale ale dezbaterilor judiciare.
Căile ordinare de atac în procedura penală.
Căile extraordinare de atac în procedura penală.
Subiecţii procesului penal.
Ofiţerul de urmărire penal.

Evaluarea finală - examen oral, care va consta în răspunderea studentului la subiectele din
bilet. Biletul va conţine trei subiecte, dintre care două subiecte teoretice, al treilea subiect va
con ine o întrebare practică.
Algoritmul calculării notei la examen.
Pentru un scor total de 100%, răspunsul la prima întrebare teoretică va constitui 30%, la a
doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia întrebare care con ine o întrebare practică – 40 %.
100% - nota „zece”,
90% - nota „nouă”,
80% - nota „opt”,
70% - nota „şapte”,
60% - nota „şase”,
50% - nota „cinci”,
40% - nota „patru”,
30% - nota „trei”,
20% - nota „doi”,
10% - nota „unu”.
Explicarea procentajului pe parametri:
Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebarea teoretică:
• Expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %;
• Argumentarea opiniilor ştiinţifice cu referinţe la operele doctrinare – 30%;
• Utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor
concluzii originale – 30%;
• Nivelul lingvistic la expunerii (utilizarea corectă a terminologiei juridice, stilul etc.) –
10%.
Evaluarea competenţelor praxiologice la subiectul trei:
• Corectitudinea analizei problemei practice – 65%;
• Argumentarea textuală a soluţiei obţinute – 15%;
• Originalitatea analizei – 20%.
Pentru activitatea din timpul anului universitar se pot acorda puncte suplimentare. Se acordă
un punct suplimentar pentru prezenţă integrală la cursuri şi la seminarii şi pentru participarea
activă la dezbaterile de la orele practice, la soluţionare studiilor de caz şi prezentarea referatelor
problematizate.
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Subiectele propuse pentru examen la disciplina „Drept procesual penal”
1. Noţiunea, esenţa şi sarcinile procesului penal.
2. Funcţiile procesului penal.
3. Fazele procesului penal.
4. Dreptul procesual-penal – ramură distinctivă de drept.
5. Noţiunea şi clasificarea principiilor dreptului procesual-penal.
6. Principiile constituţionale.
7. Principiile speciale.
8. Noţiunea şi clasificarea principiilor procesului penal.
9. Părţile în procesul penal
10. Procurorul în procesul penal.
11. Instanţa de judecată. Judecătorul în procesul penal.
12. Organul de urmărire penală.
13. Ofiţerul de urmărire penală în procesul penal.
14. Apărătorul în procesul penal.
15. Reprezentanţii legali în procesul penal.
16. Victima în procesul penal
17. Partea vătămată în procesul penal.
18. Partea civilă în procesul penal.
19. Partea civilmente responsabilă în procesul penal.
20. Statutul procesual al bănuitului.
21. Statutul procesual al învinuitului (inculpatului, condamnatului).
22. Martorul în procesul penal drepturile şi obligaţiile.
23. Expertul în procesul penal.
24. Interpretul în procesul penal.
25. Traducătorul în procesul penal
26. Asistenţii procedurali.
27. Specialistul în procesul penal.
28. Grefierul şi executorul judiciar în procesul penal.
29. Circumstanţele care urmează a fi dovedite în procesul penal.
30. Noţiunea şi sarcinile probaţiunii în procesul penal.
31. Noţiunea de probă şi mijloacele de probă în procesul penal.
32. Clasificarea probelor.
33. Administrarea probelor şi aprecierea probelor.
34. Fapte şi circumstanţe care nu trebuie dovedite.
35. Declaraţiile martorului şi a părţii vătămate.
36. Declaraţiile bănuitului şi învinuitului.
37. Confruntarea.
38. Verificarea declaraţiilor la locul infracţiunii.
39. Prezentarea spre recunoaştere.
40. Aplicarea înregistrărilor audio sau video la audierea persoanelor.
41. Prezentarea obiectelor spre recunoaştere.
42. Cercetarea la faţa locului.
43. Examinarea corporală.
44. Examinarea cadavrului.
45. Exhumarea cadavrului.
46. Reconstituirea faptei.
47. Experimentul în procedura de urmărire penală.
48. Percheziţia, ridicarea, ordinea procesuală, procedura şi temeiurile.
49. Percheziţia corporală şi ridicarea.
50. Sechestrarea corespondenţei poştale şi interceptarea comunicărilor.
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51. Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale.
52. Raportul de expertiză şi concluziile expertului.
53. Efectuarea expertizei.
54. Colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă şi felurile de mostre.
55. Mijloacele materiale de probă.
56. Înregistrările audio sau video, fotografiile şi alte forme de purtători de informaţie.
57. Procesele-verbale ale actelor de urmărire penală.
58. Acţiunea civilă în procesul penal. Noţiunea, esenţa şi avantajul.
59. Intentarea, asigurarea şi soluţionarea acţiunii civile.
60. Măsurile procesuale de constrângere.
61. Reţinerea, temeiul, motivul şi procedura.
62. Obligaţia de a se prezenta la organul de urmărire penală sau la instanţă.
63. Aducerea silită.
64. Amenda judiciară.
65. Punerea sub sechestru.
66. Noţiunea, esenţa şi temeiurile de aplicare a măsurilor preventive.
67. Actele prin care se dispune măsurile preventive.
68. Arestul preventiv.
69. Arestul la domiciliu.
70. Declaraţia de a nu părăsi localitatea.
71. Declaraţia de a nu părăsi ţara.
72. Eliberarea provizorie pe cauţiune.
73. Garanţia personală.
74. Supravegherea de către comandamentul unităţilor militare.
75. Transmiterea sub supraveghere a minorului.
76. Temeiurile ţinerii persoanei în stare de arest şi prelungirii lui.
77. Dreptul persoanei reţinute sau arestate la măsuri de ocrotire.
78. Termenele procesuale, importanţa lor şi condiţiile de nerespectare.
79. Actele în procesul penal şi clasificarea lor.
80. Noţiunea, esenţa şi importanţa pornirii procesului penal.
81. Temeiurile şi motivele pornirii procesului penal.
82. Ordinea procesuală de pornire a procesului penal.
83. Circumstanţele care împiedică pornirea procesului penal.
84. Supravegherea executată în faza pornirii procesului penal.
85. Urmărirea penală.
86. Condiţiile generale ale urmăririi penale.
87. Acţiunile de urmărire penală.
88. Noţiunea punerii sub învinuire.
89. Ordinea procesuală de punere sub învinuire.
90. Modificarea învinuirii.
91. Suspendarea condiţionată a urmăririi penale.
92. Încheierea urmăririi penale şi formele ei.
93. Încheierea urmăririi penale cu întocmirea rechizitoriului.
94. Rechizitoriul.
95. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare.
96. Plângerile în potriva acţiunilor ilegale ale organului de urmărire penală.
97. Condiţiile generale ale judecării cauzei.
98. Numirea cauzei spre judecare.
99. Cercetarea judecătorească.
100. Dezbaterile judiciare.
101. Deliberarea şi adoptarea sentinţei.
102. Felurile de sentinţe.
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103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Apelul.
Efectele apelului.
Recursul.
Efectele recursului.
Recursul împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul.
Revizuirea procedurii penale.
Recursul în anulare.
Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti
Procedura în cauzele privind minorii.
Circumstanţele care urmează a fi stabilite în cauzele privind minorii.
Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei.
Judecarea cauzei cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei.
Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante.
Urmărirea penală a persoanelor juridice.
Controlul judiciar asupra persoanei juridice.
Asistenţa juridică internaţională în materie penală.
Comisia rogatorie, conţinutul şi forma.
Extrădarea.
Procedura simplificată de extrădare.
Refuzul extrădării.
Transferul persoanelor condamnate.
Temeiul şi condiţiile transferului persoanelor condamnate.
Continuarea executării sentinţei şi schimbarea condamnării.
Recunoaşterea hotărârilor penale ale instanţelor străine.
Condiţiile şi procedura de recunoaştere a hotărârilor instanţelor străine.
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