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I. PRELIMINARII 
 
În contextul strategiei naţionale de reformare a justiţiei, legislaţia procesual-penală 

înregistrează transformări semnificative, urmărirndu-se instituirea standardelor europene de 
înfăptuire a justiţiei, delimitînd autoritatea judecătorească de celelalte puteri ale statului. În 
context, rolul şi atribuţiile procurorului în înfăptuirea justiţiei constituie obiect de discuţii, or, 
procurorii joacă un rol cheie în sistemul justiţiei penale şi, mai mult ca atît, în unele jurisdicţii le 
sunt atribuite alte sarcini de exemplu în domeniul dreptului comercial, civil sau contravenţional, 
în calitate de garanţi ai legalităţii.  

 Realizarea principiului contradictorialităţii şi egalităţii părţilor dictează ca una din 
sarcinile prioritare ale procurorului e să contribuirea în calitate de reprezentant al statului la 
exercitarea atribuţiilor în cauzele penale. Înfăptuirea justiţiei în condiţiile contradictorialităţii şi 
egalităţii procesuale a părţilor cere o nouă abordare principială nu doar a instanţei de judecată ca 
subiect central al procedurii penale, dar şi a acuzatorului de stat în calitatea sa de responsabil 
pentru lupta cu criminalitatea.  

O atenţie deosebită urmează a fi acordată anumitor procedee şi metode criminalistice, 
aplicabile în scopul probării acuzării în instanţa de judecată. 

Un interes sporit a căpătat renunţarea procurorului la probe şi consecinţele juridice pe care 
le generează. 

Activitatea complexă şi responsabilă a acuzatorului în instanţa de fond se încheie prin 
susţinerea discursului de acuzare. 

Curriculumul disciplinei în cauză se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad 
diferit de complexitate: cunoaştere, aplicare şi integrare. 

Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei 
conceptuale în domeniul prezentării învinuirii de stat în judecată. 

Aplicarea presupune altoirea abilităţilor tipice participării procurorului în instanţa de 
judecată în cauze penale, dezvoltarea capacităţilor de a transpune în plan practic a cunoştinţelor 
teoretice. 

Integrarea îşi propune ca scop formarea capacităţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice 
şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un 
grad sporit de complexitate, formularea poziţiei şi argumentarea soluţiilor. 
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II. OBIECTIVELE STANDARD ALE DISCIPLINEI 
 
În baza studierii disciplinei „Participarea procurorului în instanţa de judecată” cauze penale 

audientul trebuie: 
 
La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
- să identifice normele şi instituţiile procesuale care reglementează statutul şi atribuţiile 

procurorului în instanţa de judecată; 
• să identifice particularităţile şi statutul procesual al procurorului în instanţa de judecată; 
• să determine scopul participării procurorului în instanţa de judecată; 
• să determine conţinutul şi structura acuzării de stat; 
• să evidenţieze rolul procurorului în vederea combaterii eficiente a fenomenului infracţional; 
• să relateze evoluţia rolului şi atribuţiilor procurorului în instanţa de judecată la diferite etape 

istorice de dezvoltare. 
• să interpreteze normele juridice procesual-penale care reglementează temeiurile şi procedura 

de modificare a învinuirii în sensul agravării în instanţa de judecată; 
 
La nivel de aplicare: 
• să argumenteze esenţa acuzării în calitate de instituţie fundamentală de drept procesual 

penal; 
• să argumenteze corelaţia dintre acuzatorul de stat şi instanţa de judecată la înfăptuirea 

justiţiei în cauze penale; 
• să clasifice situaţiile de renunţare a procurorului la probe; 
• să aplice noile instituţii ale Dreptului procesual penal în domeniul înfăptuirii justiţiei în 

cauze penale în contextul apariţiei şi dezvoltării lor istorice şi în concordanţă cu reformele 
judiciare; 

• să aplice adecvat cu actele procedurale penale în vederea completării lor corecte; 
• să stabilească interacţiunea între teoria şi practica prezentării acuzării în instanţa de 

judecată; 
 
La nivel de integrare: 
• să elaboreze propuneri de lege ferenda; 
• să-şi asume responsabilitatea faţă de consecinţele erorilor determinate de aplicarea incorectă 

a legii; 
• să-şi perfecţioneze continuu capacitatea de a lua decizii legale în situaţii concrete la 

judecarea cauzelor penale; 
• să estimeze perspectivele perfecţionării reprezentării acuzării de stat ca instrument de 

realizare a politicii penale;  
• să formuleze propuneri de compatibilitate a prevederilor normelor procesual-penale 

autohtone în vederea reglementării participării procurorului în judecată cu prevederile 
legislaţiei europene şi prevederile convenţiilor internaţionale ratificate de Republica 
Moldova. 
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Codul 
disciplinei Semestrul Numărul de ore Evaluarea C S 

SO II 14 30 examen 
 
 

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

a) Tematica şi repartizarea orientativa a orelor de curs: 
 

Nr. crt. Tema Realizarea în 
timp (ore) 

1. Rolul procurorului la desfăşurarea şedinţei preliminare 2 
2. Aspecte  teoretico-practice   privind  procedura  şi tactica prezentării 

probelor în acuzare de către procuror în cadrul cercetării 
judecătoreşti 

2 

3. Problemele modificării învinuirii în sensul agravării de către 
procuror în şedinţa de judecată 

2 

4. Discursul acuzatorului 2 
5. Exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva 

hotărîrilor judecătoreşti penale 
2 

6. Participarea procurorului la examinarea cauzelor civile 4 
 Total 14 

 
b) Tematica şi repartizarea orientativa a orelor de seminar: 
 
Nr. 
Crt. Tema Realizarea în 

timp (ore) 
1. Rolul procurorului la desfăşurarea şedinţei preliminare 2 
2. Aspecte teoretico-practice privind  procedura  şi tactica prezentării 

probelor în acuzare de către procuror în cadrul cercetării 
judecătoreşti 

6 

3. Problemele modificării învinuirii în sensul agravării de către 
procuror în şedinţa de judecată 

6 

4. Discursul acuzatorului 4 
5. Exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva 

hotărîrilor judecătoreşti penale 
6 

6. Participarea procurorului la examinarea cauzelor civile 6 
 Total 30 
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 
 

-   să definească şedinţa preliminară; 
-   să identifice scopul şi sarcinile şedinţei 
preliminare în sistemul etapelor fazei judecării în 
fond a cauzei penale; 
-    să estimeze rolul procurorului la soluţionarea 
chestiunilor în şedinţa preliminară; 
-    să determine rolul procurorului în desfăşurarea 
şedinţei preliminare şi adoptarea soluţiilor de 
către instanţa de judecată; 
-    să argumenteze rolul procurorului la punerea 

pe rol a cauzelor penale judecate în procedură 
de urgenţă. 

Rolul procurorului la desfăşurarea şedinţei 
preliminare 
• Noţiunea, scopul şi sarcinile şedinţei 
preliminare. 
• Rolul procurorului la soluţionarea chestiunilor 

în şedinţa preliminară. 
• Rolul procurorului în desfăşurarea şedinţei 

preliminare şi adoptarea soluţiilor de către 
instanţa de judecată. 

•   Rolul procurorului la punerea pe rol a cauzelor 
penale judecate în procedură de urgenţă. 

- să definească cercetarea judecătorească; 
- să determine rolul procurorului în cadrul 

etapei principale a judecării în fond a cauzei 
penale - cercetarea judecătorească; 

să argumenteze factorii ce influenţează stabilirea 
ordinii de cercetare a probelor; 
- să utilizeze procedeele de audiere a 

inculpatului în condiţiile contradictorialităţii 
cercetării judecătoreşti; 

- să compare procedeele de audiere a celorlalte 
părţi cu procedeele de audiere a inculpatului; 

- să identifice particularităţile audierii 
martorilor; 

- să relateze despre numirea şi efectuarea 
expertizei în cadrul cercetării judecătoreşti; 

- să utilizeze procedeele de audiere a expertului; 
- să descrie procedura de examinare a corpurilor 

delicte; 
- să argumenteze cercetarea documentelor şi a 

proceselor verbale ale acţiunilor procesuale; 
să estimeze prezentarea probelor suplimentare 
prin prisma cercetării sub toate aspectele, complet 
şi obiectiv a tuturor circumstanţelor cauzei. 

Aspecte teoretico-practice privind procedura şi 
tactica prezentării probelor în acuzare de către 
procuror în cadrul cercetării judecătoreşti 
• Importanţa cercetării judecătoreşti şi rolul 

procurorului la această etapă. 
• Factorii ce influenţează stabilirea ordinii de 

cercetare a probelor. 
• Audierea inculpatului. 
• Audierea celorlalte părţi. 
• Audierea martorilor. 
• Dispunerea efectuării expertizei, audierea 

expertului. 
• Examinarea corpurilor delicte. 
• Cercetarea documentelor şi a proceselor 

verbale ale acţiunilor procesuale. 
• Prezentarea probelor suplimentare. 

- să definească învinuirea în calitatea sa de 
forţă motrice a procesului penal; 

- să determine importanţa învinuirii pentru 
realizarea scopurilor procesului penal; 

- să descrie structura învinuirii; 
- să clasifice modalităţile învinuirii; 
- să utilizeze modalităţile modificării învinuirii 

în sensul agravării; 
- să stabilească ordinea procesuală de 

modificare a învinuirii în sensul agravării în 
şedinţa de judecată; 

- să proiecteze ordonanţe de modificare a 
învinuirii în sensul agravării în şedinţa de 
judecată. 

 

Problemele modificării învinuirii în sensul 
agravării de către procuror în şedinţa de 
judecată 
• Noţiunea,    importanţa   şi structura 

învinuirii. 
• Modalităţile învinuirii şi caracteristica lor. 
• Modalităţile modificării învinuirii în sensul 

agravării şi caracteristica lor. 
• Ordinea procesuală de modificare a învinuirii 

în sensul agravării în şedinţa de judecată. 
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- să relateze despre elocinţa judiciară; 
- să determine particularităţile discursului 

procurorului; 
- să identifice etapele şi procedeele pregătirii 

discursului de acuzare; 
- să determine structura şi conţinutul 

discursului de acuzare; 
- să stabilească menirea replicii procurorului; 
- să proiecteze discursuri ale procurorului în 

dezbaterile judiciare. 

Discursul acuzatorului 
• Particularităţile discursului procurorului. 
• Pregătirea discursului de acuzare. 
• Structura şi conţinutul discursului de acuzare. 
• Replica procurorului. 

- să definească căile ordinare şi extraordinare 
de atac în procedura penală; 

- să determine rolul şi scopul procurorului la 
exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de 
atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti penale; 

- să formuleze soluţii privitoare la rezolvarea 
problemele teoretico-practice la exercitarea şi 
soluţionarea căilor ordinare de atac prin 
prisma participării procurorului la judecarea 
cauzei penale; 

- să formuleze soluţii privitoare la rezolvarea 
problemele teoretico-practice la exercitarea şi 
soluţionarea căilor extraordinare de atac; 

- să proiecteze cereri de apel, de recurs, 
recursuri în anulare etc. 

Exercitarea căilor ordinare şi 
extraordinare de atac împotriva 
hotărîrilor judecătoreşti penale 
«  Rolul şi scopul procurorului la 
exercitarea căilor ordinare şi 
extraordinare de atac împotriva 
hotărîrilor judecătoreşti penale. 
• Probleme teoretico-practice la exercitarea şi 

soluţionarea căilor ordinare de atac. 
• Probleme teoretico-practice la exercitarea şi 

soluţionarea căilor extraordinare de atac. 

 
 

VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ  
A AUDIENŢILOR 

 
subiecte/probleme forme de realizare modalităţi de evaluare 

1. Planificarea cercetării 
judecătoreşti 

1. Referate/rezumate; 
2. Studii. 

- prezentarea rezultatelor; 
- participarea la mese 
rotunde; 

2. Tactica audierii judiciare 1. Referate/rezumate; 
2. Studiu de caz; 
3. Analiza cazurilor de fapt; 
4. Proces simulat. 

- prezentarea rezultatelor; 
- elaborarea articolelor. 

3. Problemele administrării 
probelor în acuzare în cadrul 
cercetării judecătoreşti 

1. Proiecte. 
2. Referate/rezumate; 
3. Studiu de caz; 
4.   Rezolvarea speţelor. 

- prezentarea rezultatelor; 
- elaborarea articolelor; 
- participarea la mese 
rotunde 

4. Metodica prezentării 
discursului procurorului. 

1. Studiu de caz; 
2. Proces simulat. 

- elaborarea discursului; 
- prezentarea discursului 

 



7  

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI 
 
 
A. Mostră de evaluare curentă 
 
 
Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice 
• Chestionări 
• Participarea la dezbateri 
• Din subiectele propuse pentru activitatea individuală fiecare audient va pregăti un raport 
• Studii de caz 
• Rezolvarea speţelor 
• Elaborarea actelor procedurale întocmite de procuror 
• Studierea dosarelor penale 
• Simularea de procese penale în faza judecării 
 
 
Probe scrise două testări obligatorii 

 
Test 

Tema: Cerinţe faţă de comportamentul acuzatorului de stat în şedinţa de judecată 
1. Descrieţi trăsăturile definitorii ale comportamentului acuzatorului de stat în şedinţa de 
judecată. 
2. Comparaţi corelaţia procurorului cu instanţa de judecată şi organul de urmărire penală. 
Indicaţi care sînt deosebirile. 
3. Elaboraţi Codul deontologic al acuzatorului de stat. 
B. Mostră de evaluare sumară finală 

Examen în scris 
Test 

 
 
Subiectul 1. Modificarea învinuirii în şedinţa de judecată în sensul agravării 
1. Relataţi despre structura învinuirii. 
2. Stabiliţi temeiurile şi procedura modificării învinuirii în şedinţa de judecată în sensul 
agravării. 
3. Consideraţi oportună prevederea legală potrivit căreia modificarea învinuirii în sensul 
agravării în instanţa de apel este posibilă doar cu condiţia depunerii apelului de către procuror. 
 
Subiectul 2. Audierea inculpatului 
1 Identificaţi procedeele tactice utilizate de acuzatorul de stat la audierea inculpatului. 
2 Delimitaţi audierea de bază, audierea încrucişată şi audierea în formă de şah. 
3 Propuneţi soluţii de apreciere a declaraţiilor inculpatului de recunoaştere a vinovăţiei la 
urmărirea penală şi de renunţare la declaraţiile respective în judecată. 
 
Subiectul 3. Soluţionaţi speţa 

După transmiterea cauzei în judecată, în legătură cu necesitatea audierii unui martor care 
trebuie protejat, procurorul a emis ordonanţa privind audierea prin aplicarea modalităţilor 
speciale de audiere prevăzute de art. 110 CPP. Audierea a fost efectuată de către procurorul care 
a condus urmărirea penală şi care se afla într-o încăpere cu martorul, iar în încăperea vecină se 
aflau bănuiţii şi apărătorii lor. 

Instanţa, examinînd cauza, a depistat anumite erori la urmărirea penală. Astfel, s-a 
constatat că nu a fost efectuată o confruntare între învinuiţi şi este dificil de a stabili rolul 
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fiecăruia la săvîrşirea infracţiunii. în legătură cu aceasta, instanţa a propus, printr-o încheiere a 
procurorului, de a solicita dosarul din instanţă şi a efectua confruntarea. 

După efectuarea confruntării, dosarul a fost transmis în instanţă, cauza fmisîndu-se cu 
sentinţa de condamnare. 

In apelul său inculpatul B. a solicitat micşorarea pedepsei. Instanţa a admis apelul 
inculpatului B. modificînd pedeapsa, depistînd însă anumite erori în hotărîrea primei instanţe 
care nu a recunoscut starea de recidivă a lui B., astfel casînd sentinţa şi pronunţînd o 
nouăhotărîre. 

 
Depistaţi erorile comise în cadrul procesului, propuneţi soluţii juste şi argumentaţi-le 

din punct de vedere juridic. 
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