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I. INFORMAŢII DE IDENTIFICARE A CURSULUI 

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale. 

Catedra de Drept. 

Domeniul general de studiu: Drept (38) 

Domeniul de formare profesională la ciclul I: Drept (381). 

Specialitatea: Drept (381.1) 

Administrarea unităţii de curs Drept procesual penal I (studii cu frecvenţă la zi) 

Codul 

unităţii de 

curs 

Credit

e 

ECTS 

Total 

ore
 

Repartizarea 

orelor zi 
 Forma 

de 

evaluare 
 

Limba de 

predare 
Prel. Sem. 

La

b. 
l.ind. 

F. 04. O. 33 
5 150 45 30  75 Examen româna 

Administrarea unităţii de curs Drept procesual penal I (studii cu frecvenţă redusă) 

Codul 

unităţii de 

curs 

Credit

e 

ECTS 

Total 

ore
 

Repartizarea 

orelor frecv. redusă
 Forma 

de 

evaluare 
 

Limba de 

predare 
Prel. Sem. 

La

b. 
l.ind. 

F. 04. O. 

025 
5 150 24 6  120 Examen româna 

Administrarea unităţii de curs Drept procesual penal II (studii cu frecvenţă la zi) 

Codul 

unităţii de 

curs 

Credit

e 

ECTS 

Total 

ore
 

Repartizarea 

orelor zi 
 Forma 

de 

evaluare 
 

Limba de 

predare 
Prel. Sem. 

La

b. 
l.ind. 

S. 05. O. 45 
4 120 30 30  60 Examen româna 

Administrarea unităţii de curs Drept procesual penal II (studii cu frecvenţă redusă) 

Codul 

unităţii de 

curs 

Credit

e 

ECTS 

Total 

ore
 

Repartizarea 

orelor frecv. redusă
 Forma 

de 

evaluare 
 

Limba de 

predare 
Prel. Sem. 

La

b. 
l.ind. 

S. 05. O. 

031 
4 120 20 4  96 Examen româna 

 

Statutul: disciplină obligatorie (O) 

 

II. INFORMAŢII REFERITOARE LA CADRUL DIDACTIC 

 

Rusu Vitalie, conferenţiar universitar, doctor, specialitatea 12.00.08 (drept procesual penal, 

criminalistică, expertiza judiciară, teoria activităţii operativ-investigative). 

 

 

III. INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII 

 

În rezultatul reformei judiciare şi de drept, legislaţia procesual-penală a înregistrat schimbări de 

esenţă. După obţinerea independenţei în Republica Moldova au avut loc multiple transformări 

democratice, s-a creat o societate nouă, bazată pe principiile democratice ale statului de drept. Organele 

supreme de stat au început să atragă o atenţie deosebită stabilirii noilor principii ale statalităţii Moldovei, 

elaborînd în acest scop noi reglementări care se sprijină pe nişte repere valorice calitativ noi, pe 

principiile democratice ale statului de drept nou format. Angajamentele internaţionale ale Republicii 
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Moldova, aderarea ţării noastre la acte internaţionale de mare însemnătate, transformările radicale din 

societate generează profunde implicaţii şi asupra reglementărilor procesual-penale. 

După elaborarea noului Cod de Procedură Penală, deosebită semnificaţie capătă sistematizarea 

normelor de drept, conţinutul şi structura lor. În şirul acestor chestiuni deosebit de importante ale 

procesului de elaborare şi perfecţionare a normelor de drept, au căpătat o însemnătate exclusivă aşa 

momente, precum selectarea decisivă a legislaţiei procesual-penale de particularităţile excedente, 

caracteristice anilor precedenţi, orientarea exactă a soluţiilor legislative la o evidenţă strictă a necesităţilor 

vitale de protecţie a intereselor societăţii, statului, persoanei, claritatea şi certitudinea formulelor 

normative, ce exceptează ambiguitatea şi posibilitatea neunivocităţii la interpretarea lor în activitatea de 

aplicare a legilor.  

Una din condiţiile necesare funcţionării normale a procesului penal o constituie reglementarea 

univocă a acestuia, fapt ce necesită imperativ o apreciere ştiinţifică şi practică modernă, în special acum, 

după adoptarea noului Cod de procedură penală al Republicii Moldova. Aceasta ar duce în mod unic, 

complet şi lipsit de contradicţii la soluţionarea multor probleme de ordin teoretic şi practic din cadrul 

procesului penal. Momentul corespunde necesităţilor vieţii sociale contemporane şi cerinţelor statului de 

drept spre care tindem. 

Prin tematica abordată, cursul în cauză se înscrie în preocuparea majoră de îmbunătăţire a 

legalităţii procesual-penale, aceasta fiind o problemă complexă şi diferenţiată, în special datorită 

multitudinii de reglementări şi tratări a instituţiilor dreptului procesual penal. O atenţie deosebită în cadrul 

cursului se acordă procedurilor speciale, subliniindu-se importanţa acestora şi trăsăturile specifice 

fiecăreia din ele. 

Menirea acestui curs universitar este de a contribui la cunoaşterea şi perfecţionarea dreptului 

procesual penal şi de asemenea, la realizarea acelor sarcini şi obiective spre care tinde această ramură de 

drept de o importanţă avansată pentru întreaga societate. 

 

IV. COMPETENŢE PREALABILE.  

La etapa începătoare a cursului studentul trebuie să cunoască care este destinaţia dreptului 

procesual penale, care au fost premizele şi condiţiile apariţiei dreptului procesual penal, să determinile 

sarcinile şi obiectivele urmărite de dreptul procesual penal, să identifice noţiunile şi conceptele de bază 

utilizate în cadrul dreptului procesual penal. În acelaşi timp studenţii trebuie să demonstreze următoarele 

competenţe prealabile: să interpreteze legislaţia din domeniu şi noţiunile specifice activităţii procesual 

penale; să posede cunoştinţele necesare în privinţa surselor de reglementare a acestui domeniu al ştiinţelor 

juridice; să posede baza doctrinară specifică dreptului procesual-penal; să incadreze corect din punct de 

vedere practic situaţiile juridice din domeniul vizat şi să contribuie la soluţionarea acestora. 

 

V. COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI.  

 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere, studentul trebuie: 

-să identifice noţiunile de bază privind dreptul procesual penal şi trăsăturile specifice acestei ramuri 

de drept, să cunoască legislaţia procesual-penală şi conţinutul ei; 

-să recunoască obiectul de reglementare a dreptului procesual penal şi raporturile juridice procesual-

penale; 

-să identifice normele juridice procesual-penale în sistemul de drept; 

-să definească noţiunile de subiect şi participant la procesul penal; 

-să relateze despre evoluţia istorică a procesului penal în republica Moldova; 

-să cunoască izvoarele de bază ale dreptului procesual penal; 

-să cunoască drepturile şi obligaţiile celor implicaţi în activitatea procesual-penală; 

-să identifice metoda de reglementare a dreptului procesual penal; 

-să cunoască principiile generale care guvernează realizarea justiţiei penale. 

 

La nivel de aplicare, studentul trebuie: 

-să facă generalizări referitoare la instituţiile de bază ale dreptului procesual penal; 
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-să compare diferitele forme istorice ale procesului penal; 

-să compare drepturile şi obligaţiile diferitor subiecţi ai activităţii procesual penale; 

-să aplice cunoştinţele teoretice faţă de situaţii concrete din practica aplicării diferitor instituţii ale 

dreptului procesual penal; 

-să stabilească legături între normele procesual penale şi normele din actele normative din alte 

domenii; 

-să-şi aprofundeze cunoştinţele teoretice în baza practicii judiciare şi a celei de urmărire penală. 

 

La nivel de integrare, studentul trebuie: 

-să aprecieze locul şi rolul dreptului procesual penal în contextul altor ramuri de drept şi al ştiinţelor 

juridice; 

-să determine interdependenţa dintre diferite instituţii ale dreptului execuţional penal; 

-să creeze diferite situaţii practice în baza cunoştinţelor acumulate şi să poată argumenta soluţiile 

propuse; 

-să propună variante de perfecţionare a legislaţiei procesual-penale; 

-să determine perspectivele dezvoltării dreptului procesual penal în urma aderării la diverse 

documente internaţionale; 

-să estimeze eficienţa normelor de drept procesual penal în raport cu aplicabilitatea lor practică; 

-să aprecieze rolul organelor de drept în implementarea noilor reglementări procesual-penale; 

-să determine perspectivele dezvoltării dreptului procesual penal contradictorial în Republica 

Moldova. 

 

VI. FINALITĂŢILE CURSULUI 

 

În urma studierii cursului de drept procesual penal studenţii trebuie să fie capabili de a delimita 

dreptul procesual penal de alte ştiinţe juridice şi a de percepe legătura acesteia cu alte discipline juridice; 

de a înţelege care sunt sarcinile şi scopurile dreptului procesual penal, atît cele imediate, cît şi cele de 

perspectivă; să perceapă direcţiile prioritare de dezvoltare a dreptului procesual penal la etapa actuală; să 

aplice cunoştinţele teoretice acumulate în activitatea practică a organelor judiciare; să perceapă specificul 

şi aspectul reglementării realizării justiţiei penale la diverse etape ale activităţii procesual-penale. 

 

VII. CONŢINUTURI 

 

1)Drept procesual penal I (partea generală). 
 

Nr. Tema Curs  

Frecv. 

la zi 

Seminare 

Frecv. la 

zi 

Curs 

Frecv. 

redusă 

Seminare 

Frecv. 

redusă 

1. 2 3 4 5 6 

1. Noţiuni generale privind procesul penal şi dreptul 

procesual penal. 

4 4 2 - 

2. Izvoarele dreptului procesual penal. 4 4 2 - 

3. Principiile procesului penal. 6 4 4 2 

4. Subiecţii procesului penal. 4 4 2 2 

5. Probele şi mijloacele de probă. 8 4 4 2 

6. Măsurile procesuale de constrîngere. 6 4 4 - 

7. Măsuri de păstrare a confidenţialităţii, măsuri de 

protecţie şi alte măsuri procedurale penale 

4 2 2 - 

8. Termenele procedurale şi actele procedurale comune. 4 2 2 - 

9. Chestiuni patrimoniale în procesul penal. 5 2 2 - 
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 Total 45 30 24 6 

 

2)Drept procesual penal II (partea specială). 
 

Nr. Tema Curs 

Frecv. 

la zi 

Seminare 

Frecv. la 

zi 

Curs 

Frecv. 

redusă 

Seminare 

Frecv. 

redusă 

1 2 3 4 5 6 

1. Noţiuni generale privind urmărirea penală şi 

competenţa organelor de urmărire penală 

4 4 2 - 

2. Sesizarea organului de urmărire penală şi pornirea 

urmăririi penale 

4 4 2 - 

3. Desfăşurarea urmăririi penale, terminarea urmăririi 

penale şi trimiterea cauzei în judecată 

4 4 2 2 

4. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare 2 2 2 - 

5. Judecata în prima instanţă 4 4 2 2 

6. Căile ordinare de atac 2 2 2 - 

7. Căile extraordinare de atac 2 2 2 - 

8. Punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti 2 2 2 - 

9. Procedurile speciale 6 6 4 - 

 Total 30 30 20 4 

 

VIII. ACTIVITĂŢI DE LUCRU INDIVIDUAL 

a) Drept procesual penal I 

Nr. d/o Conţinutul lucrului individual 
Nr. de 

ore ZI 

Nr. de 

ore FR 

1. 
Studierea doctrinei referitoare la dreptul procesual penal (partea 

generală) 
5 10 

2. 

Studierea bazei normativ legislative cu privire la: 1) Instanţele 

judecătoreşti şi competenţa lor: 2) Părţile şi alte persoane participante 

în procesul penal (referat). 

10 10 

3. 

Întocmirea modelelor de acte procesuale (procese-verbale) privind 

instituţia probatoriului în procesul penal: a) audierea martorului; b) 

audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului; c) prezentarea spre 

recunoaştere, cercetarea la faţa locului, examinarea corporală, 

reconstituirea faptei, experimentul; d) percheziţia şi ridicarea de 

obiecte; e) dispunerea ordonanţei de efectuare a expertizei judiciare şi a 

raportului de expertiză. Expunerea delimitărilor existente între expert şi 

specialist. Întocmirea unui model a raportului de expertiză (din 

domeniul ales la propria dorinţă) 

10 20 

4. 

Exprimarea conţinutului şi întocmirea modelelor de ordonanţe şi 

încheieri prin care se dispune aplicarea măsurilor preventive. 

Întocmirea modelelor de cereri şi demersuri referitoare la aplicarea 

măsurilor preventive şi revocarea acestora. Forma şi conţinutul 

recursului împotriva aplicării măsurilor preventive. Prezentarea unui 

model de recurs împotriva aplicării măsurilor preventive. 

10 20 

5. 

Expunerea conţinutului procesului-verbal de reţinere. Rechizitele pe 

care urmează să le conţină acesta. Întocmirea unui model de proces-

verbal de reţinere. Prezentarea de modele de acte procesuale prin care 

se dispune aplicarea altor măsuri procesuale de constrîngere în procesul 

penal. 

10 20 

6. Întocmirea unei mostre de acţiune civilă în procesul penal. 10 10 
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7.  

Întocmirea şi prezentarea modelelor de cereri şi demersuri în procesul 

penal. Expunerea în cadrul unui referat a modalităţii de realizare a 

modificărilor în actele procedurale, a corectării erorilor materiale şi a 

înlăturării omisiunilor vădite. 

10 20 

8. Studiu de caz. Soluţionarea de speţe. 10 10 

 Total 75 120 

 

b) Drept procesual penal II 

Nr. d/o Conţinutul lucrului individual 
Nr. de 

ore ZI 

Nr. de 

ore FR 

1. 
Studierea doctrinei referitoare la dreptul procesual penal (partea 

specială). 
5 10 

2. 

Studierea bazei normativ legislative cu privire la: 1) pornirea şi 

desfăşurarea urmăririi penale în procesul penal al Republicii Moldova; 

2) examinarea cauzelor penale în prima instanţă de judecată; 3) căile 

ordinare de atat; 4) punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti; 5) 

căile extraordinare de atac (referat). 

5 10 

3. 

Întocmirea modelelor de documete prin care se realizează sesizarea 

organului de urmărire penală. Cerere, denunţ, autodenunţ. Întocmirea 

modelelor de ordonanţe de pornire a urmăririi penale şi de încetare a 

urmăririi penale în baza temeiurilor de reabilitare şi a temeiurilor de 

nereabilitare. 

10 14 

4. Întocmirea unui model de rechizitoriu 5 10 

5. 

Simularea examinării unei cauze penale în prima instanţă de judecată. 

Participarea la examinarea cauzelor penale în prima instanţă de 

judecată. Întocmirea unui model al procesului-verbal al şedinţei de 

judecată. Întocmirea de modele de încheieri proununţate de prima 

instanţă cu ocazia examinării cauzelor penale. Întocmirea unui model 

de sentinţă. 

10 14 

6. 

Expunerea particularităţilor examinării cauzelor penale în procedura 

specială (acord de vinovăţie, procedură simplificată etc). (Referat). 

Întocmirea unui model de Acord de recunoaştere a vinovăţiei şi a 

cererii de examinare a cauzei penale în procedura simplificată conform 

art. 364
1
 Cod de procedură penală al Republicii Moldova 

10 14 

7.  Întocmirea unui model de cerere de recusr şi de apel. 5 10 

8. Studiu de caz. Soluţionarea de speţe. 10 14 

 Total 60 96 

 

 

IX. CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CURSULUI 

1)Drept procesual penal I (partea generală). 
 

Obiective de referinţă Conţinutul cursului 

-să formuleze definiţia dreptului procesual penal; 

-să evidenţieze trăsăturile specifice dreptului 

procesual penal; 

-să elucideze conţinutul obiectului dreptului 

procesual penal; 

-să relateze despre ştiinţa dreptului procesual penal; 

-să stabilească corelaţia dreptului procesual penal 

cu alte ramuri de drept; 

-să caracterizeze metoda dreptului procesual penal; 

1. Noţiuni generale privind procesul penal şi 

dreptul procesual penal. 

•Definiţia şi trăsăturile procesului penal. 

•Scopul procesului penal. 

•Formele istorice ale procesului penal. 

•Forma procesuală a procesului penal. 

•Fazele procesului penal. 

•Funcţiile procesual-penale. 

•Garanţiile procesual penale şi importanţa lor. 
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-să estimeze punctele de reper care au marcat 

evoluţia istorică a dreptului procesual penal; 

-să relateze despre sarcinile şi obiectivele urmărite 

de dreptul procesual penal; 

-să cunoască esenţa şi conţinutul funcţiilor 

procesual penale. 

•Dreptul procesual penal şi legătura lui cu alte 

ramuri de drept 

•Ştiinţa dreptului procesual penal. 

-să formuleze noţiunea de izvoare ale dreptului 

procesual penal; 

-să formuleze noţiunea de legislaţie procesual-

penală; 

-să identifice conţinutul legislaţiei procesual-

penale; 

-să relateze despre principalele momente ale 

reformei legislaţiei procesual-penale; 

-să explice aplicarea legislaţiei procesual-penale în 

timp şi în spaţiu; 

-să identifice normele juridice procesual-penale şi .-

-să determine specificul diferitelor categorii de 

norme procesual-penale; 

-să clasifice normele juridice procesual-penale; 

-să determine locul şi rolul normelor internaţionale 

în domeniul dreptului procesual penal; 

-să posede formele interpretării normelor juridice. 

-să demonstreze prioritatea actelor internaţionale 

faţă de legislaţia procesual-penală a Republicii 

Moldova; 

-să propună soluţii de eficientizare a legislaţiei 

procesual-penale. 

2. Izvoarele dreptului procesual penal. 

•Noţiunea de izvor al dreptului procesual penal. 

•Sistemul izvoarelor dreptului procesual penal. 

•Interpretarea normelor juridice procesual penale. 

•Acţiunea legii procesual penale în timp, în spaţiu 

şi asupra cercului de persoane. 

-să cunoască noţiunea de principiu al dreptului; 

-să evidenţieze trăsăturile specifice ale principiilor 

dreptului procesual penal; 

-să cunoască clasificarea principiilor în procesul 

penal; 

-să cunoască principiile procesului penal reflectate 

în Constituţia Republicii Moldova; 

-să cunoască importanţa principiilor procesului 

penal în reglementarea raporturilor juridice din 

domeniul vizat; 

-să înainteze propuneri de revizuire şi perfecţionare 

a conţinutului principiilor procesului penal; 

-să decidă dacă conţinutul principiilor procesului 

penal consfinţit în Codul de procedură penală 

contribuie la realizarea sarcinilor şi scopurilor 

procesului penal. 

3.Principiile procesului penal. 

•Noţiunea de sistem al principiilor procesului 

penal. 

•Legalitatea procesului penal. 

•Prezumţia nevinovăţiei. 

•Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor. 

•Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii 

umane. 

•Inviolabilitatea persoanei. 

•Inviolabilitatea domiciliului. 

•Inviolabilitatea proprietăţii. 

•Secretul corespondenţei. 

•Inviolabilitatea vieţii private. 

•Limba în care se desfăşoară procesul penal şi 

dreptul la interpret. 

•Asigurarea dreptului la apărare. 

•Publicitatea şedinţei de judecată. 

•Accesul liber la justiţie. 

•Libertatea de mărturisire împotriva sa. 

•Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de 

mai multe ori. 

•Principiul contradictorialităţii în procesul penal. 

•Înfăptuirea justiţiei – atribuţie exclusivă a 

instanţelor judecătoreşti. 
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•Independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai 

legii. 

•Libera apreciere a probelor. 

•Oficialitatea procesului penal. 

-să cunoască noţiunea de subiect al procesului 

penal; 

-să poată efectua delimitarea între participanţii la 

procesul penal şi subiecţii procesului penal; 

-să cunoască criteriile de clasificare a subiecţilor 

procesului penal; 

-să cunoască esenţa funcţiilor procesual-penale; 

-să cunoască drepturile şi obligaţiunile subiecţilor 

procesului penal; 

-să cunoască sistemul instanţelor judecătoreşti şi 

competenţa acestora; 

-să cunoască conţinutul şi esenţa acuzării şi apărării 

în procesul penal; 

-să poată defini noţiunea reprezentării în procesul 

penal; 

-să cunoască alte categorii de persoane participante 

la procesul penal. 

4. Subiecţii procesului penal. 

•Noţiunea de subiecţi ai procesului penal. 

•Funcţiile procesual penale. 

•Instanţele judecătoreşti şi competenţa lor. 

•Partea acuzării. 

•Partea apărării. 

•Reprezentanţii şi succesorii în procesul penal. 

•Alte persoane participante la procesul penal. 

-să cunoască noţiunea de probă în procesul penal; 

-să cunoască trăsăturile esenţiale ale probelor în 

procesul penal; 

-să cunoască cerinţele esenţiale înaintate faţă de 

probe; 

-să cunoască acele circumstanţe care constituie 

obiectul probaţiunii; 

-să posede cunoştinţe despre datele neadmise ca 

probe în procesul penal; 

-să cunoască criteriile de clasificare ale probelor; 

-să cunoască noţiunea probatoriului; 

-să cunoască mijloacele de probă şi particularităţile 

procedeelor probatorii; 

-să poată deosebi constatările tehnico-ştiinţifice de 

expertizele judiciare; 

-să poată efectua delimitarea între expert şi 

specialist în procesul penal; 

-să cunoască acele circumstanţe care nu urmează a 

fi dovedite în procesul penal; 

-să cunoască circumstanţele care se constată prin 

anumite mijloace de probă; 

-să cunoască particularităţile mijloacelor materiale 

de probă. 

5. Probele şi mijloacele de probă. 

•Definirea probelor în procesul penal. 

•Clasificarea probelor. 

•Proprietăţile esenţiale ale probelor. 

•Obiectul probatoriului. 

•Probatoriul. 

•Declaraţiile bănuitului, învinuitului şi inculpatului. 

•Declaraţiile martorului. 

•Declaraţiile părţii vătămate, părţii civile şi părţii 

civilmente responsabile. 

•Expertizele şi constatările tehnico-ştiinţifice şi 

medico legale. 

•Mijloacele materiale de probă. 

-să cunoască noţiunea măsurilor de constrîngere 

procesual-penală; 

-să posede cunoştinţe în privinţa sarcinilor şi 

clasificării măsurilor de constrîngere procesual 

penală; 

-să poată efectua delimitarea între măsurile de 

constrîngere penală şi măsurile de constrîngere 

procesual-penală; 

6.Măsurile procesuale de constrîngere. 

•Noţiunea, importanţa, sarcinile şi clasificarea 

măsurilor procesuale de constrîngere. 

•Noţiunea reţinerii. Condiţiile, temeiurile şi 

procedura aplicării reţinerii. 

•Noţiunea, scopul şi particularităţile măsurilor 

preventive. 

•Felurile şi clasificarea măsurilor preventive. 
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-să stabilească locul reţinerii în sistemul măsurilor 

de constrîngere procesual-penală; 

-să cunoască procedura aplicării reţinerii actele 

procesuale prin care se aplică această măsură; 

-să poată evidenţia temeiurile generale şi cele 

speciale de aplicare a măsurilor preventive; 

-să cunoască categoriile măsurilor preventive; 

-să cunoască competenţa organelor de drept în 

domeniul aplicării măsurilor preventive şi actele 

prin care se dispune aplicarea acestora. 

-să posede cunoştinţe asupra faptului atacării 

hotărîrilor privind măsurile preventive; 

-să poată indica şi alte categorii ale măsurilor de 

constrîngere procesual-penală 

•Organele care aplică măsurile preventive şi actele 

prin care se aplică aceste măsuri. 

•Înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a 

măsurilor preventive. 

•Alte măsuri procesuale de constrîngere. 

-să cunoască particularităţile păstrării materialelor 

urmăririi penale; 

-să poată explica în ce constă confidenţialitatea 

urmăririi penale; 

-să relateze despre particularităţile apărării 

secretului de stat în procesul penal; 

-să explice esenţa şi importanţa aplicării măsurilor 

de protecţie în procesul penal; 

-să relateze despre măsurile de păstrare a 

confidenţialităţii şi măsurile de protecţie în 

legislaţia procesual penală a altor state; 

-să înainteze propuneri de perfecţionare a legislaţiei 

la compartimentul măsurilor de păstrare a 

confidenţialităţii şi al măsurilor de protecţie; 

-să stabilească specificul şi procedura luării 

măsurilor în vederea înlăturării condiţiilor care au 

contribuit la săvîrşirea infracţiunilor; 

-să propună soluţii în privinţa eficientizării 

înlăturării condiţiilor care au contribuit la săvîrşirea 

infracţiunilor. 

7.Măsuri de păstrare a confidenţialităţii, măsuri 

de protecţie şi alte măsuri procedurale penale 

•Măsurile de păstrare a confidenţialităţii. 

•Măsurile de protecţie. 

•Măsurile de înlăturare a condiţiilor ce au contribuit 

la săvîrşirea infracţiunilor şi altor încălcări ale 

legislaţiei. 

-să determine noţiunea, importanţa şi clasificarea 

termenelor procedurale; 

-să posede tehnologia de calculare a termenelor 

procedurale; 

-să relateze despre procedura de citare şi de 

comunicare a actelor procedurale; 

-să cunoască noţiunea şi forma cererilor şi a 

demersurilor; 

-să explice care este procedura de introducere a 

modificărilor în actele procedurale; 

-să relateze despre conţinutul erorilor materiale şi al 

omisiunilor vădite şi să menţioneze care este 

specificul înlăturării acestora; 

-să cunoască efectele nulităţii actelor procedurale; 

-să posede cunoştinţe asupra procedurii de 

declarare a nulităţii actelor procedurale. 

8. Termenele procedurale şi actele procedurale 

comune. 

•Termenele procedurale. 

•Citarea şi comunicarea altor acte procedurale. 

•Cererile şi demersurile în procesul penal. 

•Modificarea actelor procedurale, corectarea 

erorilor materiale şi înlăturarea omisiunilor vădite. 

•Nulitatea actelor procedurale. 

-să cunoască importanţa şi necesitatea examinării 

acţiunii civile în procesul penal; 
9.Chestiuni patrimoniale în procesul penal. 

•Noţiuni generale privind acţiunea civilă în 
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-să determine categoriile de acţiuni civile; 

-să indice premizele juridice şi condiţiile înaintării 

acţiunii civile în procesul penal; 

-să numească subiecţii acţiunii civile şi să indice 

drepturile şi obligaţiunile acestora; 

-să evidenţieze soluţiile care pot fi pronunţate de 

către instanţa de judecată în rezultatul examinării 

acţiunii civile; 

-să poată caracteriza elementele acţiunii civile; 

-să propună soluţii practice de perfecţionare a 

instituţiei acţiunii civile în procesul penal; 

-să explice procedura de recunoaştere a persoanei 

în calitate de parte civilă şi parte civilmente 

responsabilă; 

-să posede cunoştinţe asupra repartizării 

cheltuielilor judiciare între participanţii la procesul 

penal; 

-să determine conţinutul cheltuielilor judiciare. 

procesul penal. 

•Elementele şi subiecţii acţiunii civile. 

•Exercitarea şi soluţionarea acţiunii civile. 

•Cheltuielile judiciare în procesul penal. 

 

 

2)Drept procesual penal II (partea specială). 
 

Obiective de referinţă Conţinutul cursului 

-să explice esenţa şi importanţa urmăririi penale ca 

etapă a procesului penal; 

-să evidenţieze principiile de bază ale urmăririi 

penale ca etapă a procesului penal; 

-să poată stabili limitele urmăririi penale; 

-să relateze despre forma urmăririi penale. 

-să evidenţieze obiectivele urmărite la etapa 

urmăririi penale de către organele de drept; 

-să evidenţieze sarcinile şi scopurile urmăririi 

penale; 

-să evidenţieze întregul spectru de acţiuni 

procesuale efectuate la etapa urmăririi penale; 

-să poată stabili competenţa organelor de urmărire 

penală în privinţa cercetării anumitor categorii de 

cauze; 

-să cunoască categoriile competenţei în procesul 

penal; 

-să caracterizeze sistemul de organe de stat, 

împuternicite cu realizarea urmăririi penale; 

-să explice esenţa competenţei exclusive a 

procurorului în efectuarea urmăririi penale. 

1.Noţiuni generale privind urmărirea penală şi 

competenţa organelor de urmărire penală 

•Necesitatea, obiectul şi scopul urmăririi penale. 

•Limitele şi forma urmăririi penale. 

•Trăsăturile caracteristice fazei de urmărire penală. 

•Competenţa organelor de urmărire penală. 

-să explice noţiunea şi importanţa sesizării; 

-să relateze despre varietatea modurilor de sesizare; 

-să cunoască procedura examinării plîngerilor şi 

denunţurilor referitoare la infracţiuni; 

-să explice aspectul procesual al începerii urmăririi 

penale; 

-să numească documentele procesuale (şi 

rechizitele acestora) prin care se dispune începerea 

2. Sesizarea organului de urmărire penală şi 

pornirea urmăririi penale 

•Noţiunea, importanţa şi modurile sesizării. 

•Noţiunea, importanţa şi condiţiile începerii 

urmăririi penale. 

•Procedura începerii urmăririi penale. 

•Caracteristica circumstanţelor care exclud 

urmărirea penală. 
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urmăririi penale; 

-să enumere exhaustiv acele circumstanţe care sunt 

capabile să excludă urmărirea penală; 

-să explice cauzele neînceperii urmăririi penale; 

-să relateze despre particularităţile pornirii urmăririi 

penale în baza plîngerii victimei. 

•Neînceperea urmăririi penale. 

-să cunoască specificul desfăşurării urmăririi 

penale; 

-să posede cunoştinţe asupra acţiunilor de urmărire 

penală efectuate la această etapă şi particularităţile 

realizării lor pe anumite categorii de dosare; 

-să relateze despre termenul şi specificul punerii 

persoanei sub învinuire; 

-să descrie rechizitele ordonanţei de punere sub 

învinuire a persoanei; 

-să relateze despre drepturile şi obligaţiunile de 

care dispune persoana pusă sub învinuire; 

-să enumere cazurile cînd are loc scoaterea 

persoanei de sub urmărirea penală şi să menţioneze 

care sunt efectele acesteia; 

-să poată efectua delimitarea între încetarea 

urmăririi penale şi clasarea cauzei penale şi să 

atragă atenţia asupra efectelor produse de către 

acestea; 

-să indice în ce condiţii poate fi reluată urmărirea 

penală şi ce măsuri pot fi întreprinse în cederea 

găsirii învinuitului; 

-să enumere cazurile de conexare şi disjungere a 

cauzelor penale şi să indice documentele 

procesuale întocmite în legătură cu această ocazie; 

-să proiecteze situaţii în care conexarea sau 

disjungerea cauzei penale ar putea afecta 

desfăşurarea normală a urmăririi penale; 

-să descrie specificul înaintării dosarului de 

urmărire penală procurorului împreună cu raportul 

de terminare a urmăririi penale; 

-să se expună asupra soluţiilor dispuse de procuror 

la terminarea urmăririi penale; 

-să caracterizeze importanţa prezentării 

materialelor de urmărire penală şi a soluţionării 

cererilor în legătură cu urmărirea penală terminată; 

-să dea definiţia rechizitoriului; 

-să explice importanţa rechizitoriului asupra 

desfăşurării de mai departe a procesului penal; 

-să descrie părţile componente ale rechizitoriului şi 

conţinutul documentelor anexate la el; 

-să propună soluţii în privinţa perfecţionării 

mecanismului desfăşurării şi terminării urmăririi 

penale; 

-să explice esenţa, importanţa juridică a trimiterii 

cauzei în judecată şi efectele juridice pe care ea le 

produce. 

3.Desfăşurarea urmăririi penale, terminarea 

urmăririi penale şi trimiterea cauzei în judecată 

•Noţiunea şi conţinutul desfăşurării urmăririi 

penale. 

•Efectuarea acţiunilor de urmărire penală. 

•Punerea sub învinuire şi înaintarea acuzării. 

•Scoaterea persoanei de sub urmărire penală. 

Încetarea urmăririi penale. Clasarea cauzei penale. 

•Reluarea urmăririi penale. Investigaţiile în vederea 

găsirii învinuitului. 

•Conexarea şi disjungerea materialelor cauzei 

penale. 

•Înaintarea dosarului de urmărire penală 

procurorului cu raportul de terminare a urmăririi 

penale. 

•Verificarea de către procuror a cauzei primite şi 

soluţiile dispuse la terminarea urmăririi penale. 

•Prezentarea materialelor de urmărire penală. 

Soluţionarea cererilor în legătură cu terminarea 

urmăririi penale. 

•Rechizitoriul. Noţiunea, importanţa şi conţinutul. 

•Trimiterea cauzei în instanţa de judecată. 
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-să cunoască importanţa instituţiei controlului 

judecătoresc al procedurii prejudiciare; 

-să expună formele realizării controlului judiciar al 

procedurii prejudiciare; 

-să poată evidenţia scopurile urmărite de căntrolul 

judiciar al procedurii prejudiciare; 

-să descrie specificul controlului judecătoresc 

asupra hotărîrilor şi acţiunilor în faza urmăririi 

penale; 

-să evidenţieze eficienţa sau ineficienţa procedurii 

de realizare al controlului judecătoresc al 

procedurii prejudiciare; 

-să descrie întregul spectru de subiecţi implicaţi în 

activitatea controlului judiciar al procedurii 

prejudiciare; 

-să explice esenţa şi conţinutul drepturilor şi 

obligaţiunilor persoanelor implicare în controlul 

judiciar al procedurii prejudiciare; 

-să evidenţieze posibilele efecte juridice procesual-

penale rezultare în urma realizării controlului 

judiciar al procedurii prejudiciare; 

-să înainteze propuneri de lege ferenda în privinţa 

perfecţionării actualului mecanism de realizare a 

controlului judiciar al procedurii prejudiciare. 

4.Controlul judiciar al procedurii prejudiciare 

•Noţiunea, evoluţia, scopurile şi particularităţile 

controlului judiciar al procedurii prejudiciare. 

•Conţinutul şi limitele controlului judecătoresc al 

procedurii prejudiciare. 

•Controlul judiciar asupra legalităţii aplicării 

măsurilor preventive şi a reţinerii; 

•Controlul judecătoresc al acţiunilor de urmărire 

penală şi al activităţii operative de investigaţii. 

•Procedura controlului judecătoresc al urmăririi 

penale. 

-să cunoască importanţa etapei judecării în prima 

instanţă în cadrul procesului penal; 

-să indice premizele juridice necesare iniţierii 

judecării cauzei în prima instanţă; 

-să evidenţieze principiile care guvernează 

activitatea primei instanţe de judecată în procesul 

examinării cauzelor penale; 

-să descrie conţinutul principiilor care guvernează 

activitatea primei instanţe de judecată în procesul 

examinării cauzelor penale; 

-să evidenţieze spectrul subiecţilor procesului penal 

care urmează a fi antrenaţi la examinarea cauzei 

penale în prima instanţă de judecată; 

-să expună actele pregătitoare (şi conţinutul 

acestora) desfăşurate în şedinţa de judecată în 

vederea realizării adecvate a examinării cauzei 

penale; 

-să evidenţieze acţiunile procesuale desfăşurate în 

cadrul cercetării judecătoreşti, inclusiv ordinea 

succesorală de realizare a acestora; 

-să explice conţinutul dezbaterilor judiciare; 

-să cunoască importanţa juridică a ultimului cuvînt 

al inculpatului, inclusiv efectele juridice ce survin 

în cazul neacordării acestuia; 

-să se pronunţa asupra procedurii deliberării şi 

adoptării sentinţei; 

-să dea definiţia sentinţei ca fiind cel mai important 

act al justiţiei; 

5.Judecata în prima instanţă 

•Noţiuni generale privind judecata ca fază a 

procesului penal. 

•Principiile specifice ale fazei de judecată. 

•Partea pregătitoare a şedinţei de judecată. 

•Cercetarea judecătorească. 

•Dezbaterile judiciare şi ultimul cuvînt al 

inculpatului. 

•Deliberarea şi adoptarea sentinţei. 
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-să cunoască categoriile de sentinţe şi cerinţele 

înaintate faţă de sentinţă; 

-să cunoască structura sentinţei şi chestiunile care 

urmează a fi soluţionate de către instanţa de 

judecată la darea sentinţei. 

-să posede cunoştinţe asupra importanţei juridice a 

căilor ordinare de atac; 

-să cunoască evoluţia istorică a acestei instituţii 

procesual penale în Republica Moldova; 

-să poată să dea definiţia căilor ordinare de atac în 

procesul penal; 

-să expună spectrul de subiecţi ai procesului penal 

care au dreptul de a ataca hotărîrile judecătoreşti cu 

apel sau recurs ordinar; 

-să caracterizeze efectele juridice produse ca 

rezultat al declarării apelului sau recursului ordinar; 

-să cunoască termenul de declarare al apelului şi al 

recursului ordinar; 

-să evidenţieze particularităţile judecării apelului şi 

a recursului ordinar; 

-să descrie procedura de declarare a apelului, de 

renunţare la apel şi de retragere a apelului; 

-să enumere soluţiile ce pot fi pronunţate de 

instanţa de judecată ca rezultat al examinării 

apelului sau al recursului ordinar; 

-să expună condiţiile de fond şi de formă ale 

recursului ordinar; 

- să înainteze propuneri de lege ferenda în privinţa 

perfecţionării actualului mecanism de declarare şi 

examinare a apelului şi al recursului ordinar. 

6.Căile ordinare de atac 

•Noţiuni generale privind căile ordinare de atac. 

•Apelul – cale ordinară de atac. 

•Recursul ordinar. 

-să posede cunoştinţe asupra importanţei juridice a 

căilor extraordinare de atac; 

- să cunoască evoluţia istorică a acestei instituţii 

procesual penale în Republica Moldova; 

- să poată să dea definiţia căilor extraordinare de 

atac în procesul penal; 

-să enumere cazurile în care se poate face recurs în 

anulare; 

-să evidenţieze procedura judecării recursului în 

anulare; 

-să expună soluţiile care pot fi pronunţate în 

rezultatul judecării recursului în anulare; 

-să caracterizeze cazurile de revizuire a procesului 

penal; 

-să descrie activitatea procesuală prealabilă, 

necesară revizuirii procesului penal; 

- să evidenţieze procedura judecării revizuirii 

procesului penal; 

-să descrie soluţiile pronunţate de instanţă în 

rezultatul revizuirii procesului penal. 

7. Căile extraordinare de atac 

•Consideraţii generale privind căile  extraordinare 

de atac. 

•Recursul în anulare. 

•Revizuirea procesului penal. 

-să cunoască importanţa etapei de executare a 

sentinţei; 
8.Punerea în executare a hotărîrilor 

judecătoreşti 
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-să dea definiţia etapei de punere în executare a 

hotărîrilor judecătoreşti; 

-să formuleze sarcinile şi scopurile punerii în 

executare a hotărîrilor judecătoreşti; 

-să expună esenţa fazei de executare a sentunţei; 

-să descrie procedura şi etapele de punere în 

executare a hotărîrii judecătoreşti; 

-să evidenţieze şi să caracterizeze chestiunile pe 

care urmează să le soluţioneze instanţa la 

executarea pedepsei; 

-să relateze despre instituţiile care ţin de executarea 

pedepsei. 

•Noţiunea şi esenţa fazei de executare a sentinţei. 

•Punerea în executare a hotărîrii. 

•Chestiunile soluţionate de instanţă la executarea 

pedepsei. 

•Instituţii ce ţin de executarea hotărîrilor 

judecătoreşti. 

-să posede cunoştinţe despre cauzele delicvenţei 

juvenile; 

-să cunoască evoluţia istorică a procesului penal în 

cauzele cu minori; 

-să evidenţieze circumstanţele care urmează a fi 

stabilite în cauzele penale cu minori; 

-să cunoască particularităţile efectuării actelor de 

urmărire penală în privinţa minorilor; 

-să demonstreze prioritatea actelor internaţionale în 

domeniul realizării justiţiei în privinţa minorilor; 

-să descrie particularităţile efectuării dezbaterilor 

judiciare în privinţa minorilor; 

-să descrie particularităţile sentinţei pronunţate în 

privinţa infractorilor minori; 

-să evidenţieze temeiurile, condiţiile şi esenţa 

procedurii de aplicare a măsurilor de constrîngere 

cu caracter medical; 

-să posede cunoştinţe despre modurile de restabilire 

a documentelor judiciare pierdute; 

-să cunoască apariţia, evoluţia şi esenţa acordului 

de recunoaştere a vinovăţiei; 

-să expună condiţiile suspendării condiţionate a 

urmăririi penale şi de liberare de răspundere penală; 

-să descrie procedura de suspendare condiţionată a 

urmăririi penale; 

-să posede cunoştinţe despre cauzele şi condiţiile de 

aplicare a procedurii speciale de urmărire şi 

judecare a unor infracţiuni flagrante; 

-să descrie procedura de judecare a cauzei privind 

infracţiunile flagrante; 

-să posede cunoştinţe asupra reglementării 

instituţiei reparării prejudiciului cauzat prin erori 

judiciare; 

-să cunoască formele reparării prejudiciului cauzat 

prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire 

penală şi ale instanţelor judecătoreşti; 

-să descrie procedura de reparare a prejudiciului 

cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de 

urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti; 

-să cunoască formele asistenţei juridice 

9.Procedurile speciale 

•Procedura în cauzele privind minorii. 

•Procedura aplicării măsurilor de constrîngere cu 

caracter medical. 

•Procedura de restabilire a documentelor judiciare 

pierdute. 

•Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 

•Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi 

penale şi de liberare de răspundere penală. 

•Procedura de urmărire şi judecare a unor 

infracţiuni flagrante. 

•Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin 

acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi 

ale instanţelor judecătoreşti. 

•Asistenţa juridică internaţională în materie penală. 
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internaţionale în materie penală; 

-să expună baza normativă care reglementează 

realizarea asistenţei juridice internaţionale în 

materie penală. 

 

 

X. TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE LICENŢĂ 

1)Drept procesual penal I (partea generală) 

 

1.Formele istorice ale procesului penal. 

2.Funcţiile procesual penale. 

3.Garanţiile procesual penale şi importanţa lor. 

4.Instanţele judecătoreşti în procesul penal şi competenţa lor. 

5.Principiul prezumţiei nevinovăţiei. 

6.Contradictorialitatea în procesul penal. 

7.Partea acuzării. 

8.Partea apărării în procesul penal. 

9.Reprezentarea în procesul penal. 

10.Probele în procesul penal. 

11.Mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal. 

12.Mijloacele materiale de probă. 

13.Reţinerea în sistemul măsurilor procesuale de constrîngere. 

14.Temeiurile şi procedura aplicării măsurilor preventive. 

15.Categoriile măsurilor preventive. 

16.Eliberarea provizorie pe cauţiune şi sub control judiciar în procesul penal. 

17.Măsurile de păstrare a confidenţialităţii şi măsurile de protecţie în procesul penal. 

18.Acţiunea civilă în procesul penal. 

 

2)Drept procesual penal II (partea specială) 

 

1.Obiectul, forma şi scopul urmăririi penale. 

2.Sesizarea organului de urmărire penală. 

3.Pornirea urmăririi penale. 

4.Desfăşurarea urmăririi penale. 

5.Terminarea urmăririi penale şi trimiterea cauzei în judecată. 

6.Controlul judiciar al procedurii prejudiciare. 

7.Judecata în prima instanţă. 

8.Sentinţa. 

9.Apelul – cale ordinară de atac. 

10.Recursul ordinar în procesul penal. 

11.Căile extraordinare de atac în procesul penal. 

12.Procedura în cauzele privind minorii. 

13.Procedura aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical. 

14.Procedura de restabilire a documentelor judiciare pierdute. 

15.Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 

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

17.Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală 

şi ale instanţelor judecătoreşti. 

18.Asistenţa juridică internaţională în materie penală. 

 

 

XI. EVALUARE 
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EVALUĂRI SUMARE PERIODICE. 

TESTE DE EVALUARE 

 

Evaluarea curenţă are loc în cadrul seminarelor prin note acumulate pentru sarcinile de lucru 

independent, lucrări de control, teste, prezentări de referate, comunicări. 

Evaluarea finală se va desfăşura în forma unui examen scris (secţia zi şi frecvenţă redusă). Biletul 

de examinare va cuprinde două subiecte ce rezultă din conţinutul cursului. Subiectele de examinare vor fi 

formulate reieşind din finalităţile disciplinei şi competenţele speciale. Nota de la examen constituie 40% 

din nota finală, iar 60% revin notei medii acumulate în cadrul orelor de laborator. 

 

1)Drept procesual penal I (partea generală) 

Testul nr. I 

 

Subiectul I. Caracteristica generală a principiilor procesului penal. 

 

1.1.Daţi definiţia şi expuneţi trăsăturile principiilor dreptului procesual penal. 

1.2.Care este clasificarea principiilor procesului penal. 

1.3.Speţă: N. fiind acuzat de săvîrşirea infracţiunii de huliganism, s-a adresat instanţei de judecată 

cu cererea ca respectiva cauză penală să fie examinată în şedinţă închisă. Inculpatul N. a motivat această 

solicitare prin faptul că el, fiind în stare de ebrietate avansată, a săvîrşit un şir de acţiuni nedemne, josnice 

şi îi este ruşine de copiii şi cunoscuţii săi. 

-Va fi sau nu satisfăcută cererea inculpatului N? 

-Indicaţi articolele din Codul de procedură penală al Republicii Moldova în baza cărora urmează a fi 

luată o decizie în cauza dată. 

 

 

Subiectul II. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal 

 

2.1.Definiţi noţiunea de probă în procesul penal. 

2.2.Care este clasificarea probelor în procesul penal. 

2.3.Speţă: În legătură cu apariţia unor bănuieli asupra stării psihice a învinuitului, ofiţerul de 

urmărire penală a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice judiciare în cauza penală, a cărei efectuare a 

fost pusă în sarcina instituţiei de expertiză respective. 

Luînd cunoştinţă cu raportul de expertiză, ofiţerul de urmărire penală a depistat că expertul nu a 

dat răspuns la un spectru larg de întrebări. Mai mult ca atît, raportul de expertiză nu era convingător şi 

destul de fondat. 

-Cum va proceda ofiţerul de urmărire penală în situaţia creată? 

 

 

Subiectul III. Noţiuni generale privind procesul penal şi dreptul procesual penal 

 

3.1.Daţi definiţia şi expuneţi trăsăturile dreptului procesual penal. 

3.2.Caracterizaţi succint esenţa funcţiilor procesual penale. 

3.3.dreptul procesual penal şi legătura lui cu alte ramuri de drept. 

 

 

Testul nr. II 

 

Subiectul I. Subiecţii procesului penal. 

 

1.1.Daţi definiţia noţiunii de subiect al procesului penal. 

1.2.Efectuaţi clasificarea subiecţilor procesului penal. 
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1.3.Speţă: F. a fost reţinut ca fiind bănuit în săvîrşirea infracţiunii de tîlhărie. Ofiţerul de urmărire 

penală i-a explicat dreptul că are dreptul să beneficieze de asistenţa unui apărător ales sau numit din 

oficiu, moment după care F. a declarat că solicită ca în calitate de apărător să figureze verişorului său, E., 

studend la Facultatea de Drept, anul IV. Ofiţerul de urmărire a declarat că studentul E. nu poate figura în 

calitate de apărător la această etapă a procesului penal. 

-Este sau nu corectă explicaţia ofiţerului de urmărire penală? 

-Cine poate figura în calitate de apărător într-o cauză penală? 

 

 

Subiectul II. Măsurile preventive în procesul penal. 

 

2.1.Numiţi temeiurile generale şi cele speciale de aplicare ale măsurilor preventive. 

2.2.Numiţi şi caracterizaţi categoriile de măsuri preventive aplicate în procesul penal în privinţa 

minorilor. 

2.3.Speţă: Elevul I., în vîrstă de 15 ani a efectuat un jaf împreună cu nişte persoane mature. 

Infracţiunea a fost descoperită iar bănuiţii urmau a fi arestaţi. Tatăl lui I. s-a adresat cu un demers către 

ofiţerul de urmărire penală de a nu-l supune pe fiul său măsurii de arest, ci de a i-l transmite sub garanţia 

personală. În acelaşi timp el îşi asuma obligaţia de-a asigura prezenţa feciorului său la invitarea ofiţerului 

de urmărire penală. 

- Ce măsuri preventive pot fi aplicate în situaţie respectivă? 

- Care este ordinea procesuală de aplicare a măsurii preventive sub forma garanţiei personale? 

 

 

Subiectul III. Izvoarele dreptului procesual penal. 

 

3.1.Definiţi noţiunea de izvor al dreptului procesual penal. 

3.2.Expuneţi formele interpretării normelor juridice procesual-penale. 

3.3.Caracterizaţi acţiunea legii procesual penale în timp, spaţiu şi asupra cercului de persoane. 

 

 

Testul nr. III 

 

Subiectul I. Reţinerea în procesul penal. 

 

1.1.Expuneţi şi caracterizaţi temeiurile şi formele reţinerii în procesul penal. 

1.2.Descrieţi procedura reţinerii persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii. 

1.3.Speţă: N. fiind reţinut în calitate de bănuit în săvîrşirea infracţiunii de vătămare corporală în 

timpul interogatoriului a declarat că nu ţine minte nimic despre fapta ce i se incriminează, deoarece se 

afla într-o stare de ebrietate avansată. În acelaşi timp el nega posibilitatea săvîrşirii de către el a unor aşa 

acţiuni. Fiind interogat în calitate de parte vătămată, cetăţeanul A. a oferit depoziţii care în demascau pe 

N în săvîrşirea infracţiunii respective. 

Dorind să dovedească vinovăţia cetăţeanului N. ofiţerul de urmărire penală a luat decizia de a 

efectua confruntarea între bănuit şi partea vătămată. 

-Apreciaţi corectitudinea deciziei luate de către ofiţerul de urmărire penală. 

-Expuneţi temeiurile şi ordinea procesuală de realizare a actului de confruntare în procesul penal. 

 

Subiectul II. Acţiunea civilă în procesul penal. 

 

2.1.Numiţi elementele şi subiecţii acţiunii civile. 

2.2.Care sunt condiţiile de exercitare a acţiunii civile în procesul penal. 
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2.3.Speţă: K., pîndind momentul cînd toţi membrii familiei L. au părăsit apartamentul, a stricat 

lacătul de la uşă, a pătruns în apartament şi, adunînd unele obiecte de preţ a încercat să părăsească locul 

infracţiunii, însă la ieşire din bloc a fost reţinut de stăpînul apartamentului în cauză. 

Toate obiectele sustrase în starea iniţială au fost întoarse proprietarilor, moment care nu a 

împiedicat pornirea urmăririi penale. 

-Poate sau nu cineva din membrii familiei L. în situaţia respectivă să fie recunoscut în calitate de 

parte civilă? 

-Care este documentul procesual în baza căruia persoana este recunoscută în calitate de parte civilă? 

 

Subiectul III. Măsurile de protecţie şi măsurile de păstrare a confidenţialităţii în procesul 

penal. 

 

3.1.Care este procedura apărării secretului de stat în procesul penal? 

3.2.Daţi noţiunea măsurilor de protecţie în procesul penal şi realizaţi clasificarea acestora. 

3.3.Enumeraţi persoanele pasibile de protecţie de stat şi organele care asigură protecţie de stat. 

 

 

2)Drept procesual penal II (partea specială) 

 

Testul nr. I 

 

Subiectul I. Noţiuni generale privind urmărirea penală. 

 

1.1.Enumeraţi trăsăturile caracteristice ale fazei de urmărire penală. 

1.2.Indicaţi competenţa organelor de urmărire penală. 

1.3.Expuneţi limitele urmăririi penale. 

 

Subiectul II. Sesizarea organului de urmărire penală. 

 

2.1.Expuneţi noţiunea, importanţa şi modurile sesizării. 

2.2.Caracterizaţi modurile de sesizare. 

2.3.Care este procedura de primire şi examinare a plîngerilor sau documentelor referitoare la 

infracţiuni? 

 

Subiectul III. Judecata în prima instanţă. 

 

3.1.Enumeraţi şi caracterizaţi principiile specifice fazei de examinare a cauzei penale în instanţa de 

judecată. 

3.2.Ce acţiuni sunt întreprinse în cadrul părţii pregătitoare a şedinţei de judecată? 

3.3. Speţă: Cauza penală cu privire la acuzarea cet. D. în săvîrşirea infracţiunii de omor a fost 

transmisă în instanţa de judecată. În privinţa cet. D. a fost aplicată măsura preventivă sub forma de arest. 

La începutul dezbaterilor judiciare D. nu a fost adus în instanţă, deoarece a reuşit să evadeze din 

izolatorul de detenţie preventivă. Începînd procesul, preşedintele şedinţei a adus informaţia respectivă la 

cunoştinţa celor prezenţi şi a cerut părţilor să se pronunţa asupra soartei de mai departe a dosarului. 

- Expuneţi care urmează a fi acţiunile instanţei de judecată în situaţia dată. 

- Ce hotărîre urmează a fi luată? 

 

 

Testul nr. II 

 

Subiectul I. Desfăşurarea urmăririi penale. 
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1.1.Expuneţi noţiunea şi conţinutul desfăşurării urmăririi penale. 

1.2.Care este procedura de punere sub învinuire şi cea a înaintării acuzării. 

1.3. Speţă: Pentru a stabili existenţa pe corpul cetăţeanului C. a urmelor provocate de lovituri, 

ofiţerul de urmărire penală, în baza unei ordonanţe, l-a îndreptat la policlinica raională în vederea 

efectuării examinării corporale. Medicul chirurg examinîndu-l pe C. a întocmit un Act de examinare 

corporală care a fost expediat pe adresa ofiţerului de urmărire penală. 

-Sunt corecte sau incorecte acţiunile ofiţerului de urmărire penală? 

 

Subiectul II. Terminarea urmăririi penale şi trimiterea cauzei în judecată 

 

2.1.Ce soluţii poate dispune procurorul la terminarea urmăririi penale? 

2.2.Care este procedura de soluţionare a cererilor în legătură cu terminarea procesului? 

2.3.Daţi definiţia rechizitoriului. Caracterizaţi importanţa şi conţinutul acestuia. 

 

Subiectul III. Căile ordinare de atac în procesul penal. 

 

3.1.Numiţi hotărîrile care pot fi supuse apelului şi recursului ordinar în procesul penal. 

3.2.Care sunt titularii dreptului de apel şi de recurs în procesul penal? 

3.3.Expuneţi efectele produse de către apel şi recursul ordinar. 

 

 

Testul nr. III 

 

Subiectul I. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare. 

 

1.1.Expuneţi conţinutul şi limitele controlului judecătoresc al procedurii prejudiciare. 

1.2.Care este procedura de realizare a controlului judiciar asupra legalităţii aplicării măsurilor 

preventive şi a reţinerii? 

1.3.Care este procedura controlului judecătoresc al urmăririi penale? 

 

Subiectul II. Sentinţa. 

 

2.1.Daţi definiţia sentinţei şi evidenţiaţi cerinţele înaintate faţă de aceasta. 

2.2.Ce categorii de sentinţe cunoaşteţi şi care este conţinutul acestora? 

2.3.Ce chestiuni urmează să soluţioneze instanţa de judecată la darea sentinţei? 

 

Subiectul III. Procedurile speciale. 

 

3.1.Numiţi şi caracterizaţi succint formele asistenţei juridice internaţionale în materie penală. 

3.2.Numiţi circumstanţele care urmează a fi stabilite în cauzele penale privind minorii. 

3.3.Speţă: Cercetînd cazul cu privire la un accident rutier, ofiţerul de urmărire penală a stabilit că 

martor al acestuia a fost elevul clasei a V-a, P. Luînd decizia de a-l audia pe acesta în calitate de martor, 

ofiţerul de urmărire penală, prin intermediul unei telefonograme, a citat în vederea realizării actului de 

interogare elevul vizat împreună cu directorul şcolii. La timpul indicat directorul şcolii împreună cu 

elevul au fost prezenţi la ofiţerul de urmărire penală. Stabilind identitatea directorului şi a elevului, 

ofiţerul de urmărire penală a iniţiat actul de urmărire penală în prezenţa directorului. Întocmind procesul 

verbal de audiere, ofiţerul de urmărire penală i-a propus directorului să-l semneze, iar după aceasta şi-a 

pus şi el semnătura. 

-Apreciaţi corectitudinea acţiunilor ofiţerului de urmărire penală. 

-Care sunt particularităţile interogării martorilor minori? 

 

XII. CHESTIONAR LA UNITATEA DE CURS DREPT PROCESUAL (PARTEA I ŞI II) 
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a) Drept procesual penal I 

1. Definiţia şi trăsăturile procesului penal. 

2. Scopul procesului penal. 

3. Formele istorice ale procesului penal. 

4. Forma procesuală a procesului penal. 

5. Fazele procesului penal. 

6. Funcţiile procesual-penale. 

7. Garanţiile procesual penale şi importanţa lor. 

8. Dreptul procesual penal şi legătura lui cu alte ramuri de drept 

9. Ştiinţa dreptului procesual penal. 

10. Noţiunea de izvor al dreptului procesual penal. 

11. Sistemul izvoarelor dreptului procesual penal. 

12. Interpretarea normelor juridice procesual penale. 

13. Acţiunea legii procesual penale în timp, în spaţiu şi asupra cercului de persoane. 

14. Noţiunea de sistem al principiilor procesului penal. 

15. Legalitatea procesului penal. 

16. Prezumţia nevinovăţiei. 

17. Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor. 

18. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane. 

19. Inviolabilitatea persoanei. 

20. Inviolabilitatea domiciliului. 

21. Inviolabilitatea proprietăţii. 

22. Secretul corespondenţei. 

23. Inviolabilitatea vieţii private. 

24. Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret. 

25. Asigurarea dreptului la apărare. 

26. Publicitatea şedinţei de judecată. 

27. Accesul liber la justiţie. 

28. Libertatea de mărturisire împotriva sa. 

29. Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori. 

30. Principiul contradictorialităţii în procesul penal. 

31. Înfăptuirea justiţiei – atribuţie exclusivă a instanţelor judecătoreşti. 

32. Independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii. 

33. Libera apreciere a probelor. 

34. Oficialitatea procesului penal. 

35. Noţiunea de subiecţi ai procesului penal. 

36. Funcţiile procesual penale. 

37. Instanţele judecătoreşti şi competenţa lor. 

38. Partea acuzării. 

39. Partea apărării. 

40. Reprezentanţii şi succesorii în procesul penal. 

41. Alte persoane participante la procesul penal. 

42. Definirea probelor în procesul penal. 

43. Clasificarea probelor. 

44. Proprietăţile esenţiale ale probelor. 

45. Obiectul probatoriului. 

46. Probatoriul. 

47. Declaraţiile bănuitului, învinuitului şi inculpatului. 

48. Declaraţiile martorului. 

49. Declaraţiile părţii vătămate, părţii civile şi părţii civilmente responsabile. 

50. Expertizele şi constatările tehnico-ştiinţifice şi medico legale. 

51. Mijloacele materiale de probă. 
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52. Noţiunea, importanţa, sarcinile şi clasificarea măsurilor procesuale de constrîngere. 

53. Noţiunea reţinerii. Condiţiile, temeiurile şi procedura aplicării reţinerii. 

54. Noţiunea, scopul şi particularităţile măsurilor preventive. 

55. Felurile şi clasificarea măsurilor preventive. 

56. Organele care aplică măsurile preventive şi actele prin care se aplică aceste măsuri. 

57. Înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor preventive. 

58. Alte măsuri procesuale de constrîngere. 

59. Măsurile de păstrare a confidenţialităţii. 

60. Măsurile de protecţie. 

61. Măsurile de înlăturare a condiţiilor ce au contribuit la săvîrşirea infracţiunilor şi altor încălcări ale 

legislaţiei. 

62. Termenele procedurale. 

63. Citarea şi comunicarea altor acte procedurale. 

64. Cererile şi demersurile în procesul penal. 

65. Modificarea actelor procedurale, corectarea erorilor materiale şi înlăturarea omisiunilor vădite. 

Noţiuni generale privind acţiunea civilă în procesul penal. 

66. Elementele şi subiecţii acţiunii civile. 

67. Exercitarea şi soluţionarea acţiunii civile. 

68. Cheltuielile judiciare în procesul penal. 

69. Nulitatea actelor procedurale. 

 

b)Drept procesual penal II 

1. Necesitatea, obiectul şi scopul urmăririi penale. 

2. Limitele şi forma urmăririi penale. 

3. Trăsăturile caracteristice fazei de urmărire penală. 

4. Competenţa organelor de urmărire penală. 

5. Noţiunea, importanţa şi modurile sesizării. 

6. Noţiunea, importanţa şi condiţiile începerii urmăririi penale. 

7. Procedura începerii urmăririi penale. 

8. Caracteristica circumstanţelor care exclud urmărirea penală. 

9. Neînceperea urmăririi penale. 

10. Noţiunea şi conţinutul desfăşurării urmăririi penale. 

11. Efectuarea acţiunilor de urmărire penală. 

12. Punerea sub învinuire şi înaintarea acuzării. 

13. Scoaterea persoanei de sub urmărire penală. Încetarea urmăririi penale. Clasarea cauzei penale. 

14. Reluarea urmăririi penale. Investigaţiile în vederea găsirii învinuitului. 

15. Conexarea şi disjungerea materialelor cauzei penale. 

16. Înaintarea dosarului de urmărire penală procurorului cu raportul de terminare a urmăririi penale. 

17. Verificarea de către procuror a cauzei primite şi soluţiile dispuse la terminarea urmăririi penale. 

18. Prezentarea materialelor de urmărire penală. Soluţionarea cererilor în legătură cu terminarea urmăririi 

penale. 

19. Rechizitoriul. Noţiunea, importanţa şi conţinutul. 

20 Trimiterea cauzei în instanţa de judecată. 

21. Noţiunea, evoluţia, scopurile şi particularităţile controlului judiciar al procedurii prejudiciare. 

22. Conţinutul şi limitele controlului judecătoresc al procedurii prejudiciare. 

23. Controlul judiciar asupra legalităţii aplicării măsurilor preventive şi a reţinerii; 

24. Controlul judecătoresc al acţiunilor de urmărire penală şi al activităţii operative de investigaţii. 

25. Procedura controlului judecătoresc al urmăririi penale. 

26. Noţiuni generale privind judecata ca fază a procesului penal. 

27. Principiile specifice ale fazei de judecată. 

28. Partea pregătitoare a şedinţei de judecată. 

29. Cercetarea judecătorească. 
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30. Dezbaterile judiciare şi ultimul cuvînt al inculpatului. 

31. Deliberarea şi adoptarea sentinţei. 

32. Noţiuni generale privind căile ordinare de atac. 

33. Apelul – cale ordinară de atac. 

34. Recursul ordinar. 

35. Consideraţii generale privind căile  extraordinare de atac. 

36. Recursul în anulare. 

37. Revizuirea procesului penal. 

38. Noţiunea şi esenţa fazei de executare a sentinţei. 

39. Punerea în executare a hotărîrii. 

40. Chestiunile soluţionate de instanţă la executarea pedepsei. 

41. Instituţii ce ţin de executarea hotărîrilor judecătoreşti. 

42. Procedura în cauzele privind minorii. 

43. Procedura aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical. 

44. Procedura de restabilire a documentelor judiciare pierdute. 

45. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 

46. Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de răspundere penală. 

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

48. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi 

ale instanţelor judecătoreşti. 

49. Asistenţa juridică internaţională în materie penală. 

 

XIII. RESURSE INFORMAŢIONALE ALE CURSULUI 

 

1)Drept procesual penal I (partea generală). 

 

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948. 

2. Pactul Internaţional „Cu privire la dreptuirle civile şi politice”. Adoptat prin Rezoluţia Nr. 2200 
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