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I. PRELIMINARII 
 

Normele Codului de procedură penală asigură o desfăşurare unitară a procesului penal şi 
formează ceea ce este cunoscut sub denumirea de procedură de  drept comun. 
        Sunt însă anumite situaţii cînd, datorită unor particularităţi, se impune adoptarea şi a altor 
reguli care derogă de la cele de drept comun, tocmai pentru atingerea scopului legii penale şi 
procesual penale, reguli ce compun procedurile speciale. 
        Normele respective cu toate  că nu constituie decît derogări de la normele de dtrept comun au 
totuşi un conţinut şi o sistematizare proprie. În sistemul actual, cel al Codului de procedură penală 
adoptat în 2003 cu modificările şi completările ulterioare, se observă tendinţa   sporirii 
reglementărilor speciale, situaţie explicată prin preocuparea legiuitorului de a crea şi a asigura 
garanţii suplimentare în desfăşurarea procesului penal pentru anumite categorii de făptuitori, fiind 
vorba în special de minori, persoane iresponsabile, infracţiuni săvîrşite de persoane juridice, etc., or  
în alte situaţii s-a urmărit scopul simplificării procesului penal, aşa cum se observă în cazul 
infracţiunilor flagrante, acordului de recunoaştere a vinovăţiei ş.a. 
        Curriculumul  disciplinei „Proceduri speciale în procesul penal”, este destinat audienţilor-
viitori procurori şi judecători. Prezentul curriculum este conceput să conţină informaţii cît mai 
actuale şi utile, necesare candidaţilor la funcţia de procuror şi judecător, în scopul de a-i ajuta să 
însuşească cît mai eficient actualul suport normativ procesual penal, de a înţelege raţiunile 
reglementărilor  legale privund procedurile speciale în procesul penal în cadrul urmăririi penale şi 
înfăptuirii justiţiei, precum şi pentru a-şi forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente 
în practică. 

 Scopul disciplinei constă în lărgirea cunoaştinţelor ce ţin de procedurile speciale în procesul 
penal, pe de o parte, şi, pe de altă parte, formarea/dezvoltarea competenţelor profesionale ale 
audienţilor, inclusiv competenţelor şi abilităţilor practice de operare şi aplicare a acestor prevederi 
în cadrul efectuării urmăririi penale şi la înfăptuirea actului de justiţie, care trebuie să corespundă 
principiului legalităţii. Reglementările cu caracter special exprimă atenţia legiuitorului faţă de 
anumite categorii de cauze penale cu participarea anumitor subiecţi care datorită stării de 
vulnerabilitate (minor, incapabil etc.) necesită o apărare judiciară specială, în ideea realizării unei 
justiţii echitabile şi pe principii de egalitate. Raţionamentul acestei  tendinţe, poate fi justificat, în 
contextul democratizării justiţiei penale şi a aspiraţiilor de formare a Republicii Moldova ca stat de 
drept, prin prisma stabilirii valorii umane şi a altor concepte ca: dreptul la un proces echitabil, 
dreptul la apărare, accesul liber la justiţie etc. în centrul procesului penal. Anume sub acest aspect 
curriculum-ul reprezintă un document reglator ce determină competenţele profesionale necesare 
integrării şi bunei manifestări în cîmpul muncii. Din această perspectivă, studiul modulului 
prezentat este orientat şi spre familiarizarea cu modificările şi completările care s-au produs în 
legislaţia procesual penală a Republicii Moldova, valorificarea întregului potenţial intelectual al 
audienţilor pentru a cultiva deprinderi de veritabil judecător sau procuror,  prezentarea practicii 
judiciare, inclusiv a Curţii Europene pentru Drepturile Omului, pentru a consolida cunoştinţele 
asimilate, a cultiva spiritul de respect pentru lege şi pentru justiţiabili. 
 

II. COMPETENŢE 
 

Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe: 
• Să poată identifica conceptele de bază cu care se operează în cadrul aplicării şi interpretării 

normelor procesual-penale incluse în Partea Generală şi Partea Specială a Codului de 
procedură penală; 

• Să poată determina fără echivoc normele procesuale generale şi ale procedurii speciale 
relevante la diferite etape ale urmăririi penale şi examinării cauzelor concrete; 
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• Să deţină cunoştinţe ţi abilităţi practice tipice activităţii de procuror şi de judecător în 
vederea aplicării procedurilor speciale, dezvoltarea capacităţilor de a transpune în plan 
practic cunoştinţele teoretice; 

• Să posede abilităţi practice de elaborare a actelor procesuale în situaţii atipice, soluţionarea 
speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, formularea poziţiei şi 
argumentarea soluţiilor;  

• Să evalueze corectitudinea sau incorectitudinea unor soluţii din practica judiciară prin 
prisma normelor relevante de drept naţional şi internaţional; 

• Să poată reevalua unele norme ale procedurilor speciale în Partea Specială a Codului de 
procedură penală; 

• Să formuleze unele recomandări teoretice în scopul îmbunătăţirii calitative continue a legii 
procesual-penale privind procedurile speciale în unison cu principiul legalităţii şi 
oportunităţii. 

 
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 

 
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 

− definească/distingă/identifice procedurile speciale de cele generale, aplicabile pentru diferite 
categorii de cauze; 

− determine/argumenteze particularităţile desfăşurării urmăririi penale şi examinării diferitor 
categorii de cauze prin prisma procedurii speciale;  

− identifice/argumenteze limitele de aplicare a dispoziţiilor procedurii speciale  pentru fiecare 
categorie de cauze; 

− determine/generalizeze structura şi conţinutul actelor procedurale (ordonanţei, sentinţei) în 
cauzele penale cu aplicarea procedurii speciale; 

− întocmească proiecte de acte procesuale cu aplicarea/utilizarea corectă a normelor procedurii 
speciale şi practicii judiciare naţionale şi internaţionale; 

− ia atitudini faţă de discrepanţele existente în practica naţională în raport cu jurisprudenţa 
CEDO. 

 
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 
Denumirea 
disciplinei Formatori Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Proceduri speciale 
în procesul penal 

Şterbeţ Valeria 
Botezatu Raisa II 36 12 24 examen 

 
V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 
Nr. 
d/o TEMATICA Ore  

curs 
Ore  

practice 

1.   
Efectuarea urmăririi penale de către procuror în cauzele 
privind minorii. Particularităţile judecării cauzei în prima 
instanţă privind minorii. 

2 4 

2.  
Conducerea urmăririi penale de către procuror în cauzele 
penale cu făptuitori în stare de iresponsabilitate. Probleme 
teoretico-practice privind procedura aplicării de către instanţa 

2 4 
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de judecată a măsurilor de constrângere cu caracter medical. 

3.  

Rolul procurorului şi al  instanţei de judecată în  aplicarea 
procedurii privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 
Judecarea cauzelor penale pe baza probelor administrate  în 
faza de urmărire penală (art. 3641 CPP). 

2 4 

4.  

Particularităţile urmăririi penale şi examinării unor categorii 
de cauze penale (privind infracţiunile flagrante, privind 
infracţiunile săvârşite de persoane juridice şi procedura 
suspendării condiţionate a urmăririi penale). 

2 4 

5.  
Rolul procurorului şi al instanţei de judecată privind 
soluţionarea chestiunilor legate de asistenţa juridică 
internaţională în materie penală. 

4 8 

TOTAL 12 24 

 
VI. UNITĂŢI TEMATICE 

 

Unităţi tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice Lucrul individual 

Tema 1. Efectuarea urmăririi penale de către procuror în cauzele privind minorii. 
Particularităţile judecării cauzei în prima instanţă privind minorii. 

Ore curs 
1. Particularităţile începerii şi desfăşurării 
 urmăririi penale în cauzele cu făptuitori minori 
2. Raţiunea disjungerii cauzei penale cu minori 
3. Particularităţile aplicării măsurilor-procesual 
 penale faţă de minori 
4. Terminarea urmăririi penale în privinţa 
 minorului 
5. Încetarea procesului penal cu liberarea de 
 răspundere penală a minorului 
6. Punerea  pe rol a cauzelor privind infracţiunil 
 săvîrşite de minori  şi măsurile premergătoare 
şedinţei de judecată 
7. Ancheta socială şi asistenţa juridică 
8. Desfăşurarea judecării în cauzele cu infractori 
minori 
9. Chestiunile ce urmează a fi soluţionate de instanţă 
la adoptarea sentinţei în procesul unui minor 
10. Liberarea de către instanţă a minorului de 
pedeapsă penală cu aplicarea măsurilor de 
constrîngere cu caracter educativ 

Ore practice 
1. Procedura în cauzele privind minorii. 
2. Să determine garanţiile procesual penale 

suplimentare în cauzele privind minorii. 

 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Evaluarea 

Ore curs 
Brainstorming. 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Întocmirea 
proiectelor de 
acte procesuale 
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3. Să se relateze despre drepturile şi obligaţiile 
martorului minor.  

4. Să relateze despre obiectul probaţiunii şi limitele 
probaţiunii în cauzele privind minorii. 

5. Să identifice limitele de aplicare a dispoziţiilor 
procedurii în cauzele privind minorii şi după 
atingerea vîrstei de 18 ani.  

6. Să identifice particularităţile începerii şi 
desfăşurării urmăririi penale în cauzele cu 
făptuitori minori. 

7. Să argumenteze raţiunea disjungerii cauzei 
penale cu minori. 

8. Să determine particularităţile aplicării măsurilor 
procesual penale faţă de minori. 

9. Să argumenteze rolul referatului presentinţial de 
evaluare psihosocială a minorului. 

10. Să recomande soluţii la terminarea urmăririi 
penale în privinţa minorului. 

11. Să proiecteze ordonanţe privind încetarea 
procesului penal cu liberarea de răspundere 
penală a minorului. 

12. Să propună soluţii de optimizare a urmăririi 
penale în cauzele cu făptuitori minori. 

13. Să identifice măsurile procesuale legate de 
punerea  pe rol a cauzelor privind infracţiunile 
săvîrşite de minori . 

14. Să relateze despre măsurile premergătoare 
şedinţei de judecată. 

15. Să utilizeze  ancheta socială. 
16. Să argumenteze necesitatea şi impactul asistenţei 

juridice asupra rezolvării cauzelor privind 
infracţiunile săvîrşite de minori. 

17. Să evalueze etapele desfăşurării judecării în 
cauzele cu infractori minori. 

18. Să argumenteze chestiunile ce urmează a fi 
soluţionate de instanţă la adoptarea sentinţei în 
procesul unui minor. 

19. Să formuleze soluţii legale privitor la rezolvarea 
cauzelor penale privind infracţiunile săvîrşite de 
minori. 

20. Să argumenteze soluţia liberării de către  
     instanţă a minorului de pedeapsă penală cu 
    aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter  
    educativ 

legislaţiei. 
Tablă flipchart 

Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
 

Tema 2. Conducerea urmăririi penale de către procuror în cauzele penale cu făptuitori 
în stare de iresponsabilitate. Probleme teoretico-practice privind procedura aplicării de 
către instanţa de judecată a măsurilor de constrângere cu caracter medical. 
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Ore curs 
1. Particularităţile desfăşurării urmăririi penale în 
cauzele privind persoanele care au săvîrşit fapte 
prejudiciabile penale în stare de iresponsabilitate sau 
care s-au îmbolnăvit de o boală psihică după după 
săvîrşirea infracţiunii. 
2. Rolul procurorului în asigurara legalităţii 
 internării persoanei în instituţia psihiatrică 
3. Condiţiile şi procedura disjungerii cauzei 
 penale cu făptuitori iresponsabili. 
4. Terminarea urmăririi penale şi soluţiile dispuse de 
către procuror la această etapă. 
5. Măsuri preparatorii pentru şedinţa de judecată 
 în vederea aplicării măsurilor de constrîngere cu 
caracter medical. 
6. Judecarea şi soluţionarea cauzei de către 
 instanţa de judecată în vederea aplicării măsurilor de 
constrîngere cu caracter medical. 
7. Sentinţa de aplicare a unor măsuri de 
 constrîngere cu caracter medical. 
8. Verificarea necesităţii de a aplica în continuare 
măsurile de constrîngere cu caracter medical. 

Ore practice 
1. Să definească procedura în cauzele penale cu 
făptuitori în stare de iresponsabilitate. 
2. Să determine garanţiile procesual penale 
suplimentare în cauzele penale cu făptuitori în stare 
de iresponsabilitate. 
3. Să relateze despre obiectul probaţiunii şi limitele 
probaţiunii în cauzele penale cu făptuitori în stare de 
iresponsabilitate. 
4.Să argumenteze particularităţile desfăşurării 
urmăririi penale în cauzele privind persoanele care 
au săvîrşit fapte prejudiciabile penale în stare de 
iresponsabilitate sau care s-au îmbolnăvit de o boală 
psihică după săvîrşirea infracţiunii 
5. Să estimeze rolul procurorului în asigurarea 
legalităţii internării persoanei în instituţia psihiatrică. 
6. Să stabilească condiţiile şi procedura disjungerii 
cauzei penale cu făptuitori iresponsabili. 
7. Să relateze despre terminarea urmăririi penale şi 
soluţiile dispuse de către procuror la această etapă 
8. Să proiecteze soluţiile procurorului la etapa 
terminării urmăririi penale în cauzele privind 
persoanele care au săvîrşit fapte prejudiciabile penale 
în stare de iresponsabilitate sau care s-au îmbolnăvit 
de o boală psihică după săvîrşirea infracţiunii. 
9. Să descrie măsurile  preparatorii pentru şedinţa de 

 
Prelegerea cu 
suport vizual. 
Power Point, 
laptop, 
videoproiector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare. 
Evaluarea acteor 
normative. 
Dezbateri. 
Studiu de caz. 
Lucrul în grup 
cu folosirea 
tehn.informaţion
ale. 
Tablă flipchart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore curs 
Brainstorming. 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Pregătirea temei 
pentru activitate 
practică. Analiza 
practicii 
judiciare. 
Soluţionarea 
speţelor. 
 
 
 
 
Întocmirea 
proiectelor de 
acte procesuale. 
 
 
 
 



7 
 

judecată în vederea aplicării măsurilor de 
constrîngere cu caracter medical. 
10. Să determine particularităţile judecării cauzelor 
penale cu făptuitori iresponsabili. 
11. Să utilizeze soluţiile legale privind rezolvarea 
cauzelor penale cu făptuitori iresponsabili. 
12. Să determine structura şi conţinutul sentinţei de 
aplicare a unor măsuri de constrîngere cu caracter 
medical. 
13. Să proiecteze sentinţe de aplicare a unor măsuri 
de constrîngere cu caracter medical. 
14. Să argumenteze verificarea necesităţii de a aplica 
în continuare măsurile de constrîngere cu caracter 
medical.  

 

Tema 3. Rolul procurorului şi al  instanţei de judecată în  aplicarea procedurii privind 
acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Judecarea cauzelor penale pe baza probelor 
administrate  în faza de urmărire penală (art. 3641 CPP). 

Ore curs 
1. Originea şi răspîndirea acordului de 
 recunoaştere a vinovăţiei ca modalitate 
 simplificată de atingere a scopului procesului 
 penal. 
2. Rolul procurorului în asigurarea respectării 
 condiţiilor de iniţiere a acordului de recunoaştere  a 
vinovăţiei. 
3. Procedura încheierii acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei. 
4. Examinarea de către instanţa de judecată a 
 acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 
5. Soluţia instanţei la examinarea acordului de 
 recunoaştere a vinovăţiei. 
6. Dezbaterile judiciare în cazul acceptării 
 acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 
7. Adoptarea sentinţei în cazul acordului de  
recunoaştere a vinovăţiei. 
8. Particularităţile judecarii cauzelor penale pe baza 
probelor administrate  în faza de urmărire penală 
(art. 3641 CPP). 

Ore practice 
1. Să definească instituţia acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei. 
2. Să relateze privitor la originea şi răspîndirea 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei ca modalitate 
simplificată de atingere a scopului procesului penal. 
3. Să stabilească rolul procurorului în asigurarea 
respectării condiţiilor de iniţiere a acordului de 
recunoaştere  a vinovăţiei. 
4. Să determine procedura încheierii acordului de 

 
Prelegerea cu 
suport vizual. 
Power Point, 
laptop, 
videoproiector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare. 
Studiu al 
practicii 
judiciare în 
cauzele cu 
încheierea 
acordului de 
recunoaştere a 
vinovăţiei.  

Ore curs 
Brainstorming. 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Lucrul în grup cu 
folosirea 
tehn.informaţion
ale. 
Soluţionarea 
speţelor. 
Întocmirea 
proiectelor de 
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recunoaştere a vinovăţiei. 
5. Să proiecteze acorduri de recunoaştere a 
vinovăţiei. 
6. Să argumenteze rolul instanţei de judecată la 
aplicarea procedurii privind acordul de recunoaştere 
a vinovăţiei. 
7. Să formuleze soluţiile instanţei la examinarea 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 
8. Să relateze despre dezbaterile judiciare în cazul 
acceptării acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 
9. Să determine structura şi conţinutul sentinţei în 
cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 
10. Să proiecteze sentinţe în cazul acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei. 

Jocuri pe roluri. 
Tablă flipchart 

acte procesuale. 

Tema 4. Particularităţile urmăririi penale şi examinării unor categorii de cauze penale 
(privind infracţiunile flagrante, privind infracţiunile săvârşite de persoane juridice şi 
procedura suspendării condiţionate a urmăririi penale). 

Ore curs 
1. Cazurile şi condiţiile de aplicare a procedurii 
 speciale de urmărire a unor infracţiuni flagrante. 
2. Constatarea infracţiunii flagrante şi verificarea 
materialelor  de urmărire penală. 
3. Particularităţile urmăririi penale asupra 
 infracţiunilor săvărşite de persoane juridice. 
4. Condiţiile şi procedura suspendării condiţionate a 
urmăririi penale. 
5. Particularităţile examinării demersului 
 procurorului cu propunerea  de a libera persoana de 
răspundere penală. 
6. Particularităţile judecării cauzelor privind 
 infracţiunile flagrante. 
7. Particularităţile judecării cauzelor privind 
 infracţiunile săvîrşite de persoane juridice. 

Ore practice 
     1. Să definească infracţiunea flagrantă. 
� 2.Să determine cazurile şi condiţiile de aplicare a 

procedurii speciale de urmărire a unor infracţiuni 
flagrante. 

� 3.Să argumenteze constatarea infracţiunii flagrante 
şi verificarea materialelor  de urmărire penală. 

� 4. Să proiecteze soluţiile procurorului dispuse în 
cauzele penale privind infracţiunile flagrante. 

� 5. Să definească procedura privind infracţiunile 
săvîrşite de persoane  juridice. 

� 6. Să identifice particularităţile urmăririi penale 
asupra infracţiunilor săvărşite de persoane juridice . 

� 7. Să proiecteze actele procedurale întocmite  la 
urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile 

 
Prelegerea cu 
suport vizual. 
Power Point, 
laptop, 
videoproiector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare. 
Analiza practicii 
judiciare. 
Dezbateri. 
Studiu de caz 
Tablă flipchart 
 

Ore curs 
Brainstorming. 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Pregătirea temei 
pentru activitate 
practică.  
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor de 
acte procesuale 
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săvîrşite de persoane juridice. 
� 8. Să definească procedura suspendării condiţionate 

a urmăririi penale şi liberarea de răspundere penală. 
� 9. Să argumenteze condiţiile şi procedura 

suspendării condiţionate a urmăririi penale. 
� 10. Să argumenteze particularităţile examinării 

demersului procurorului cu propunerea  de a libera 
persoana de răspundere penală. 

� 11. Să proiecteze demersuri ale procurorului cu 
propunerea  de a libera persoana de răspundere 
penală. 

� 12. Să determine particularităţile judecării cauzelor 
privind infracţiunile flagrante. 

� 13. Să proiecteze  sentinţe privind soluţionarea 
cauzelor penale privind infracţiunile flagrante. 

� 14. Să identifice particularităţile judecării cauzelor 
privind infracţiunile săvîrşite de persoane juridice. 

� 15. Să proiecteze  sentinţe privind soluţionarea 
cauzelor penale privind infracţiunile săvîrşite de 
persoane juridice. 

Tema 5. Rolul procurorului şi al instanţei de judecată privind soluţionarea chestiunilor 
legate de asistenţa juridică internaţională în materie penală. 

Ore curs 
1. Considraţii generale privind  reglementările în 
materia asistenţei juridice internaţionale în 
 materie penală. 
2. Rolul procurorului şi al instanţei de judecată în 
vederea solicitării şi executării comisiei rogatorii. 
3.  Rolul  echipei comune de investigaţii. 
4.  Rolul procurorului şi al instanţei de judecată în  
domeniul  extrădării. 
5. Rejudecarea celor judecaţi în lipsa lor, în caz 
 de extrădare. 
6. Rolul procurorului şi al instanţei de judecată la 
soluţionarea problemelor legate de transferul 
 persoanelor condamnate. 
7. Rolul şi atribuţiile procurorului în cadrul 
 procedurii de recunoaştere a hotărîrilor instanţelor 
străine.  
8. Procedura de recunoaştere a hotărîrilor 
 instanţelor străine. 

Ore practice 
1. Procedura încheierii acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei. 
2. Considraţii generale privind  reglementările în 
materia asistenţei juridice internaţionale în materie 
penală. 
3. Rolul procurorului şi al instanţei de judecată în 

 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare. 
Analiza/studiul 
legislaţiei şi 
practicii 
judiciare. 
Dezbateri. 

Ore curs 
Brainstorming. 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor de 
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vederea solicitării şi executării comisiei rogatorii. 
4. Rolul  echipei comune de investigaţii .   
5. Rolul procurorului şi al instanţei de judecată în 
domeniul  extrădării. 
6. Rejudecarea celor judecaţi în lipsa lor, în caz de 
extrădare. 
7. Rolul procurorului şi al instanţei de judecată la 
soluţionarea problemelor legate de transferul 
persoanelor condamnat. 
8.Rolul şi atribuţiile procurorului în cadrul 
procedurii de recunoaştere a hotărîrilor instanţelor 
străine.  
9. Procedura de recunoaştere a hotărîrilor instanţelor 
străine. 
10. Identificarea sferei de asistenţă juridică 
internaţională în materie penală. 
11. Determinarea suportului legal al asistenţei 
juridice internaţionale în materie penală. 
12. Definirea comisiei rogatorii şi extrădării. 
13. Rolul procurorului în vederea solicitării şi 
executării comisiei rogatorii şi în domeniul  
extrădării. 
14. Soluţionarea problemelor legate de transferul 
persoanelor condamnate. 
15. Atribuţiile procurorului în cadrul procedurii de 
recunoaştere a hotărîrilor instanţelor străine. 
16. Rolul instanţei de judecată în vederea solicitării 
şi executării comisiei rogatorii. 
17. Rolul instanţei de judecată în vederea executării 
cererilor de extrădare. 
18. Soluţionarea problemelor legate de transferul 
persoanelor condamnate 
19. Procedura de recunoaştere a hotărârilor 
instanţelor străine.   

Studiu de caz. 
Tablă flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acte procesuale. 
 
 
 
 
 
 

 
VII. EVALUAREA 

 
A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 

− participarea audienţilor în cadrul seminarelor; 
− realizarea activităţilor individuale/în grup; 
− răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz; 
− redactarea unor acte în baza temelor studiate; 
− susţinerea unei testări obligatorii care va conţine sarcini cu obiective de măsurare a 

cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale; 
− pregătirea unui referat pe o problemă propusă pentru activităţile individuale. 

B. Evaluarea finală se va efectua prin examen, în bază de test, care va conţine două întrebări 
teoretice şi una practică în domeniul procedurilor speciale în procesul penal. 
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