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I. PRELIMINARII 
 

În scopul afirmării Republicii Moldova ca stat de drept, afilierii sistemelor europene de 
drept, se desfăşoară în continuare reforma sectorului justiţiei, unde un loc important este atribuit 
dreptului procesual penal care reglementează modul efectuării justiţiei penale. Cunoaşterea 
profundă şi aplicarea corectă a normelor procesuale penale în conformitate cu principiile, unanim 
recunoscute, ale dreptului internaţional, cu tratatele internaţionale, la care Republica Moldova 
este parte şi cu Constituţia Republicii Moldova de către procurori şi judecători va contribui la 
atingerea scopului procesului penal, protejînd persoana, societatea şi statul de infracţiuni precum 
şi respectarea drepturilor şi libertăţilor participanţilor la procesul penal. Prin aplicarea strictă a 
normelor procesual penale în cadrul efectuării justiţiei penale se realizează dreptul la un proces 
echitabil – drept prevăzut de art. 6 al CEDO. 

Curriculumul la disciplina „Drept procesual penal” se axează pe necesitatea: valorificării 
la maximum a potenţialului intelectual al audientului, studierii practicii judiciare relevante în 
sensul unei bune asimilări a materiei procesuale penale, formării abilităţilor practice ale viitorilor 
procurori şi judecători, precum şi lărgirii orizontului intelectual al viitorilor procurori şi 
judecători.  

Astfel, scopul prioritar al formării profesionale a audienţilor, candidaţi la funcţia de 
judecător şi procuror  în cadrul disciplinei „Drept procesual penal”, presupune: 

 aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate anterior precum şi achiziţionarea unor 
noi informaţii privind doctrina şi jurisprudenţa procesuală penală; 

 formarea abilităţilor practice în domeniul justiţiei penale de organizare şi conducere a 
urmăririi penale, de judecare a cauzelor penale şi punere în executare a hotărîrilor 
judecătoreşti penale; 

 formarea capacităţilor de transfer a cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice în 
situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad 
sporit de complexitate. 

Pentru a atinge respectivele deziderate, formatorul va realiza activităţi moderne şi flexibile 
de formare (care presupun, în special, atât eliminarea progresivă a metodologiei de examinare 
care verifică abilităţile de memorare, cât şi personalizarea activităţilor de formare). Metodele şi 
tehnicile de formare aplicabile în cadrul orelor de curs şi a celor practice, vor favoriza crearea 
unei ambianţe activ-participative, apte de a cultiva însuşiri fundamentale unui judecător şi 
procuror, şi anume: independenţă, responsabilitate, creativitate, spirit critic, gândire analitică, 
aptituidini şi atitudini exploratoare, astfel încât, odată admis în funcţie, să facă faţă provocărilor 
presupuse de năzuinţei de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar şi acelor 
modificări şi completări pe care o suferă legislaţia procesual-penală şi practica judiciară 
naţională în domeniu ca urmare a respectării/influenţei prevederilor Convenţiei Europene pentru 
Apărarea Drepturilor Omului a Libertăţilor Fundamentale şi jurisprudenţei CtEDO.  

 
 

II. COMPETENŢE 
 
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competențe: 

• să interpreteze normele procesual-penale incluse în Partea Generală şi Partea 
Specială a Codului de procedură penală; 

• să ia decizii la soluţionarea cazurilor practice ce ţin de procedura urmăririi 
penale, examinării în faţa instanţei de judecată; 

• să poată formula raţionamente şi să susţină argumentat puncte de vedere în 
materia dreptului procesual-penal la întocmirea actelor procesuale penale; 

• să poată aprecia legalitatea şi corectitudinea    cererilor şi demersurilor    
înaintate în cadrul procesului penal ; 
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• să posede abilităţi practice asupra organizării şedinţei  de judecată, rolului de 
judecător şi procuror în procesul penal;  

• să poată determina normele procesuale aplicabile pentru diferite etape şi situaţii 
de examinare a cauzelor de către instanţa de judecată; 

• să proiecteze şi să motiveze actele procesuale penale prin prisma normelor de 
drept naţional şi internaţional cu folosirea unui limbaj juridic adecvat; 

• să posede tactica dialogării cu diferiţi participanţi la procesul panal; 
• să poată determina/delimita normele procesuale generale şi ale procedurii 

speciale relevante la diferite etape ale urmăririi penale şi judecării cauzelor concrete; 
• să aprecieze locul şi rolul măsurilor alternative de soluţionare a conflictelor în 

activitatea judiciară; 
• să evalueze corectitudinea sau incorectitudinea unor soluţii din practica 

judiciară prin prisma normelor relevante de drept naţional şi internaţional; 
• să formuleze unele recomandări teoretice în scopul îmbunătăţirii calitative 

continue a legii procesual-penale în unison cu principiul legalităţii şi oportunităţii. 
 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 

- distingă sarcinile care stau în faţa procurorului  şi a judecătorului în domeniul justiţiei 
penale; 

- stabilească legăturile dintre normele legii procesuale penale şi normele legii materiale 
penale, precum şi de referinţă din actele normative extrapenale; 

- descrie/organizeze desfăşurarea unor acţiuni procesuale şi tactica dialogării cu diferiţi  
participanţi la procesul penal; 

- selecteze probele după anumite criterii şi să elaboreze căi de soluţionare a unor situaţii 
dificile; 

- proiecteze efectuarea unor acţiuni procesuale; 
- să valideze acţiunile efectuate fără autorizare în cazuri ce nu suferă amînare; 
- să stabilească sarcinile judecătorului  de instrucţie la examinarea unui demers sau a 

unei plîngeri şi să identifice problemele procesuale şi organizaţionale în activitatea 
judecătorului de instrucţie; 

- pregătească materialele cauzei penale spre examinare şi să organizeze desfăşurarea 
şedinţei de judecată; 

- analizeze materialele prezentate de către procuror; 
- organizeze desfăşurarea şedinţei de judecată  şi să  întocmească acte procesuale penale 

de diferite categorii, conform cerinţelor normelor de drept procesual penal şi tratatelor 
internaţionale, la care Republica Moldova este parte; 

- determine corect procedura de adoptare a diferitor categorii de hotărîri şi pronunţarea 
lor; 

- conducă dezbaterile judiciare şi să judece pricinile în fond, să  argumenteze actele  
procesual penale folosind limbaj juridic adecvat; 

- susţină    acuzarea de stat  în procesul penal,să înainteze diferite demersuri şi să se 
pronunţe asupra demersurilor altor participanţi. 

- argumenteze adoptarea unei hotărîri şi luarea unor decizii; 
- elaboreze/redacteze proiecte de acte procesuale pentru diferite faze ale procesului 

penal; 
- ia atitudini faţă de discrepanţele existente în practica naţională în raport cu 

jurisprudenţa CEDO; 
- determine perspectivele dezvoltării dreptului procesual-penal ca instrument de 

realizare a politicii penale, să propună soluţii funcţionale pentru 
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eficientizarea/perfecţionarea aplicării normelor şi instituţiilor dreptului procesual-
penal. 

 
 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei Formator Seme

strul 
Total 
ore 

Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluare 

Drept procesual 
penal 

Valeria Şterbeţ 

I 60 

8 6  

examen Tatiana Vizdoga 
 16 18 

Dumitru Obadă  - 12 

TOTAL 60    24 36  

 
 

 
 
 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

Nr. d/o TEMATICA Ore  
curs 

Ore  
practice 

1.  Probatoriul în procesul penal 8 10 

2.  Actele speciale de investigaţie şi actele de urmărire 
penală 2 - 

3.  
Problemele aplicării măsurilor procesuale de 
constrîngere în faza urmăririi penale şi judecării 
cauzei 

2 4 

4.  Aspecte teoretico-practice  privind termenele 
procedurale şi actele procedurale comune - 2 

5.  Nulitatea actelor procedurale 2 2 

6.  Probleme procesuale şi organizaţionale ale începerii 
şi desfăşurării urmăririi penale 2 6 

7.  Controlul judiciar al procedruii prejudiciare 4 6 

8.  
Probleme procesuale şi organizaţionale ale judecării 
cauzei în prima instanţă.  
 

4 6 

 TOTAL 24 36 
 

VI. UNITĂŢI TEMATICE 
 

Unităţi tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice Lucrul individual 
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Tema 1. Probatoriul în procesul penal 

Ore curs 
a) Repere de conţinut: 

1. Problema adevărului în procesul penal. 
2. Subiecții probatoriului, particularitățile 

antrenării în probatoriu a diferitor categorii 
de subiecți.  

• Rolul procurorului în procesul de 
strîngere şi verificare a probelor; 

• Rolul instanței de judecată în procesul 
de administrare și apreciere a probelor; 

• Rolul celorlalte părți în probatoriu. 
3. Aprecierea probelor  

• Verificarea admisibilității probelor în 
procesul penal; 

• Procedee  folosite la aprecierea probelor; 
• Aprecierea probelor  în faza urmăririi 

penale ; 
• Aprecierea probelor de către judecător. 

4. Probleme teoretico-practice privind 
administrarea și aprecierea anumitor 
categorii de probe în procesul de urmărire 
penală și judecare a cauzei 

• Particularităţile folosirii probelor indirecte; 
• Particularităţile folosirii probelor derivate şi 

excepţiile neaplicării principiului ,,fructul 
pomului otrăvit”; 

• Recunoaşterea  vinovăţiei; 
• Verificarea şi aprecierea declaraţiilor 

martorilor/victimei şi ale părţii vătămate; 
• Necesitatea efectuării procedeelor de 

verificare a probelor; 
• Particularităţile dobîndirii corpurilor delicte; 
• Necesitatea dispunerii expertizei; 
• Legalitatea şi veridicitatea proceselor – verbale  

ale acţiunilor procesuale. 
Ore practice 

b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:  
– să identifice rolul procurorului şi al 

judecătorului la diferite etape ale probatoriului; 
– să aplice principiile aprecierii probelor în situaţii 

de caz; 
– să argumenteze convingerea intimă la înaintarea 

învinuirii de către procuror; 
– să selecteze probe după anumite criterii; 
– să caracterizeze particularităţile folosirii 

probelor indirecte; 
– să delimiteze probele derivate şi excepţiile 

neaplicării principiului ,, fructul pomului otrăvit 
,, . 

 
 
 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegerea cu 
suport 
vizual.Power 
Point, laptop, 
videoproiector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare. 
Analiza/studiul 
legislaţiei şi 
practicii 
judiciare. 
Dezbateri. 
Lucrul în perechi 
şi în grup pentru 
Feedback 
Studiu de caz. 
Tablă flipchart 
 

 
Ore curs 
Brainstorming 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor de 
acte procesuale. 
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Tema 2. Actele speciale de investigaţie şi actele de urmărire penală 

Ore curs 
Repere de conţinut: 

1. Condiţii generale şi speciale la dispunerea 
şi efectuarea măsurilor speciale de 
investigaţii ; 

• Măsuri speciale de investigaţie autorizate de 
procuror; 

• Măsuri special de investigaţie autorizate de 
judecător; 

• Folosirea datelor obţinute în urma efectuării 
măsurilor speciale de investigaţii dintr-o 
cauză penală în alta ; 

• Aprecierea şi verificarea  rezultatzelor 
activităţii speciale de investigaţie ; 

• Date nedmise ca probe  obţinute în rezultatul 
activităţii speciale de investigaţie  prin 
provocarea, facilitarea sau încurajarea 
persoanei la savîrşirea infracţiunii. 

2. Actele de  urmărire penală 
• Rolul actelor de constatare în probatoriu; 
• Dispunerea şi efectuarea actelor de urmărire 

penală; 
• Acte de urmărire penală efectuate pînă la 

începerea urmăririi penale; 
•  Importanţa actelor de urmărire penală în 

procesul penal şi consecinţele nerespectării 
condiţiilor juridice şi faptice  ; 

• Rolul procurorului şi a judecătorului de 
instrucţie privind excluderea probelor ilegale 
din materialele dosarului. 

 

 
 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore curs 
Brainstorming 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 3. Problemele aplicării măsurilor procesuale de constrîngere în fazele urmăririi 
penale şi judecării cauzei 

Ore curs 
a) Repere de conţinut : 

1. Problemele asigurării legalităţii reţinerii în 
procesul penal. 

2. Problemele aplicării măsurilor preventive. 
• Temeinicia şi motivarea  ordonanţei 

procurorului privind măsurile  preventive 
neprivative de libertate; 

• Temeinicia şi motivarea demersului procurorului 
privind aplicarea şi prelungirea arestării 
preventive; 

• Particularităţile aplicării arestării la domiciliu ; 
• Măsurile alternative arestării preventive; 
• Condiţiile şi consecinţele încetării de drept a 

 
 
Prelegerea cu 
suport 
vizual.Power 
Point, laptop, 
videoproiector. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore curs 
Brainstorming 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică    
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măsurilor preventive ; 
• Actele de contestare a procurorului privind 

măsurile preventive ; 
• Particularităţile aplicării şi prelungirii măsurilor 

preventive în faza judecării cauzei. 
3. Problemele aplicării altor măsuri procesuale 

de constrîngere.  
Ore practice 

b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:  
• să propună modalităţi  de verificare a 

temeiniciei reţinerii; 
• să clasifice şi să caracterizeze  temeiurile 

eliberării din starea de reţinere; 
• să determine rolul procurorului în faza de 

urmărire penală la aplicarea măsurilor 
preventive; 

• să argumenteze aplicarea  unei măsuri 
preventive neprivative de libertate; 

• să formuleze motive suficiente, pertinente şi 
concludente în demersul de aplicare a unei 
măsuri preventive  privative de libertate; 

• să decidă alegerea unei măsuri  alternative 
arestării preventive; 

• să aprecieze necesitatea prelungirii arestării 
preventive; 

• să calculeze durata aplicării şi prelungirii 
arestării preventive; 

• să stabilească consecinţele încetării de drept 
a măsurilor preventive pentru subiecţii 
oficiali şi pentru participanţi; 

• să argumenteze temeiurile contestării privind 
aplicarea unei măsuri preventive; 

• să caracterizeze particularităţile aplicării şi 
prelungirii măsurilor preventive în judecată; 

• să întocmească  acte procedurale privind 
dispunerea măsurilor preventive; 

• să demonstreze  oportunitatea aplicării 
amenzii judiciare  în raport cu alte măsuri  
procesuale de constrîngere; 

• să compare diferite  mijloace procesuale de 
scoatere  a bunurilor de sub sechestru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare. 
Analiza/studiul 
legislaţiei şi 
practicii 
judiciare. 
Dezbateri. 
Studiu de caz. 
Tablă flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor de 
acte procesuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 4. Aspecte teoretico-practice  privind termenele procedurale şi actele procedurale 
comune 

Ore practice 
 În cadrul orelor practice audienţii necesită:  

• să  clasifice termenele după anumite criterii; 
• să calculeze termenele după anumite 

modalităţi de calculare; 
• să distingă particularităţile termenelor 

substanţiale;   
• să aprecieze motivele repunerii în termen în 

 
Seminare. 
Analiza/studiul 
legislaţiei şi 
practicii 
judiciare. 
Dezbateri. 
Studiu de caz. 

 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor de 
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cazul omiterii unui termen;   
• să detecteze erori la calcularea termenelor  

precedente;   
• să valideze acte procedurale;   
• să distingă erorile materiale, omisiunile 

vădite de alte erori;   
• să stabilească just modalitatea de lichidare a 

erorii depistate;   
• să prevadă consecinţele erorilor din actele 

procedural. 

Tablă flipchart 
 
 

acte procesuale. 
 
 
 

Tema 5. Nulitatea actelor procedurale 

Ore curs 
a) Repere de conţinut : 

• Sancţiunea nulităţii în procesul penal; 
• Erori procesuale reparabile; 
• Erori procesuale ireparabile; 
• Criterii la stabilirea nulităţii actului 

procesual;  
• Nulitatea relativă; 
• Nulitatea absolută; 
• Consecinţele nulităţii actelor de urmărire şi 

actelor judecătoreşti; 
• Ridicarea excepţiei de nulitate a actelor 

procedurale la urmărirea penală; 
• Ridicarea excepţiei de nulitate a actelor 

procedurale la judecarea cauzei în fond; 
• Ridicarea excepţiei de nulitate a actelor 

procedurale în căile ordinare de atac; 
• Ridicarea excepţiei de nulitate a actelor 

procedurale în căile extraordinare de atac.  
Ore practice 

b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:  
-să caracterizeze sancţiunea nulităţii în procesul 
penal; 

-să distingă erorile procesuale reparabile de erorile 
procesuale ireparabile; 
- să distingă nulitatea relativă de nulitatea 
absolută; 

–  să stabilească just modalitatea de lichidare a 
erorii depistate;   

– să prevadă consecinţele erorilor din actele 
procedurale;  

 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare. 
Analiza/studiul 
legislaţiei şi 
practicii 
judiciare. 
Dezbateri. 
Studiu de caz. 
Tablă flipchart 
 
 

Ore curs 
Brainstorming 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor de 
acte procedurale. 
 
 

Tema 6. Probleme procesuale şi organizaţionale ale începerii şi desfăşurării urmăririi 
penale 
Ore curs 

a) Repere de conţinut : 
• Începerea procesului penal 
• Refuzul de a începe urmărirea penală; 
• Înaintarea acuzării. 
• Schimbarea acuzării. 

 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 

 
Ore curs 
Brainstorming 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică    
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• Completarea acuzării. 
• Suspendarea urmăririi penale. 
• Formele scoaterii de sub urmărirea penală. 
• Formele încetării urmăririi penale. 
• Clasarea cauzei penale. 
• Terminarea urmăririi penale cu întocmirea 

rechizitoriului. 
• Trimiterea cauzei în judecată  

 
Ore practice 

b) În cadrul orelor practice audienţii necesită:   
– să clasifice după anumite criterii sesizările 

organului de urmărire penală; 
– să verifice, la timp, modul de soluţionare a 

sesizărilor;   
– să analizeze temeinicia şi legalitatea soluţiilor 

propuse  de organul de urmărire penală; 
– să formuleze obiecţii la nesoluţionarea 

sesizărilor;   
– să argumenteze actul de începere sau refuz de a 

începe urmărirea penală; 
– să aprecieze suficienţa şi concludenţa probelor la 

punerea sub învinuire; 
– să redacteze ordonanţe de punere sub învinuire 

şi alte acte procedurale ; 
– să distingă temeiurile de 

încetare,clasare,scoatere de sub urmărire penală 
şi suspendarea urmăririi penale ; 

– să argumenteze soluţiile adoptate de procuror la 
terminarea urmăririi penale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare. 
Analiza/studiul 
legislaţiei şi 
practicii 
judiciare. 
Dezbateri. 
Studiu de caz. 
Tablă flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor de 
acte procedurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 7. Controlul judiciar al procedruii prejudiciare    

1. Examinarea demersurilor procurorului privind 
autorizarea efectuării acţiunilor procesuale penale 
şi a măsurilor speciale de investigaţie 
 

Ore curs 
a) Repere de conţinut : 

● Acţiunile de urmările penală efectuate cu 
   autorizarea judecătorului de instrucţie .  
● Măsurile procesuale de constrîngere aplicate cu 
autorizarea judecătorului de instrucţie. 

● Măsurile speciale de investigaţii efectuate cu 
autorizarea judecătorului de instrucţie .  

● Demersurile privind autorizarea efectuării  
   acţiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale de 
investigaţii şi modul de examinare a acestora. 

● Încheierile judecătoreşti privind efectuarea  
   acţiunilor de urmărire penală, măsurilor   speciale 
de investigaţii sau privind aplicarea măsurilor 
procesuale de constrîngere . 

 
 
 
 
 
 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ore curs 
Brainstorming 
Lectura surselor 
din lista 
bibliografică    
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Ore practice 
b)În cadrul orelor practice audienţii necesită: 
− să delimiteze acţiunile de urmărire penală şi 

măsurile speciale de investigaţii ce necesită 
autorizare; 

− să definească particularităţile procedurii de 
examinare a demersurilor privind obţinerea de 
autorizaţii şi adoptării încheierilor: 

− să argumenteze necesitatea imixtiunii organului de 
urmărire penală; 

− să estimeze proporţionalitatea între dreptul sau 
libertatea garantată de lege şi necesitatea efectuării 
acţiunii procesuale solicitate; 

− să diferenţieze „scopul legitim” al organului de 
urmărire penală în diferite împrejurări; 

− să formuleze „presupunere rezonabilă”, „temeiuri 
rezonabile” şi „bănuială rezonabilă”; 

− să deosebească „cazul de urgenţă” de „caz ce nu 
suferă amînare” şi „caz de infracţiune flagrantă”; 

− să interpreteze legislaţia naţională în conformitate 
cu jurisprudenţa CEDO. 

 
Analiza 
legislaţiei şi 
practicii 
judiciare. 
Lucrul în grup. 
 
Dezbateri. 
Feedback 
 
Proiector/laptop 
Flipchart 
 
 
 
 

 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor de 
acte procedurale 
 
 
Lectura de tip 
investigaţie de 
text cu sarcini de 
lucru 
independente 
 
 

 
2. Examinarea demersurilor şi cererilor privind 
măsurile procesuale de constrîngere 

Ore curs 
   a) Repere de conţinut: 

● Particularităţile examinării demersurilor privind 
aplicarea arestării preventive, arestării la 
domiciliusau sau prelungirea duratei arestării 
învinuitului. 

● Controlul judiciar al legalităţii încheierii privind 
măsurile preventive aplicate şi prelungirea duratei 
lor. 

● Înlocuirea sau revocarea arestării preventive, a 
arestării la domiciliu şi a măsurilor alternative 
arestării. 

● Condițiile aplicării altor măsuri procesuale de 
constrîngere. 

● Încheierile judecătorului de instrucţie privind 
măsurile procesuale de constrîngere. 

Ore practice 
b)În cadrul orelor practice audienţii necesită: 

− să definească particularităţile procedurii examinării 
demersurilor procurorului privind aplicarea 
măsurilor procesuale de constrîngere; 

− să explice motivarea încheieriș 
− să relateze despre particularităţile emiterii 

mandatului de arestare în lipsa persoanei; 
− să aprecieze oportunitatea aplicării unor măsuri 

alternative arestării preventive; 
− să formuleze „bănuială rezonabilă” şi „temeiuri 

 
 
 
 
 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brainstorming 
frontal 
Lucrul în perechi 
şi în grup 
Feedback 
Proiector/laptop 
Flipchart 
 

 
 
 
 
Ore curs 
Brainstorming 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică    
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rezonabile” la aplicarea arestării preventive; 
− să stabilească legătura dintre gravitatea faptei 

imputate şi necesitatea apărării ordinii publice sau 
riscul de influenţare a martorului la aplicarea 
arestării preventive; 

− să relateze despre condiţiile înlocuirii, revocării şi 
încetării de drept a măsurilor preventive; 

− să definească condiţiile aplicării altor măsuri 
procesuale de constrîngere; 

− condiţiile şi oportunitatea ridicării permisului de 
conducere; 

− particularităţile aplicării amenzii judiciare. 
− amînarea înştiinţării despre reţinerea  

bănuitului.(art.173 CPP) 
 

Ore practice 
Studiu individual 
de cercetare a 
practicii judiciare 
şi jurisprudenţei 
CtEDO, lectura 

3. Examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor şi  
actelor ilegale ale organelor de urmărire penală, ale 
organelor care exercită activitatea specială de 
investigaţie,  precum şi a plîngerilor împotriva 
acţiunilor, inacţiunilor şi actelor procurorului  

 
Ore curs 

   a) Repere de conţinut: 
• Procedura de înaintare a plîngerilor. Acţiunile şi 

actele care pot fi atacate  judecătorului de 
instrucţie. 

• Procedura de examinare şi de emitere a 
încheierilor. 

• Conţinutul încheierii judecătorului de instrucţie în 
cazurile de examinare a plîngerilor. 

Ore practice 
b)În cadrul orelor practice audienţii necesită: 

− să definească particularităţile procedurii examinării 
plîngerilor împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale 
organelor de urmărire penale, organelor care 
exercită activitatea specială de investigaţie şi ale 
procurorului; 

− să distingă acţiunile şi actele pasibile de a fi atacate; 
− să explice modul de adoptare a încheierilor la 

examinarea plîngerilor; 
− să interpreteze legislaţia naţională în conformitate 

cu jurisprudenţa CEDO la examinarea 
plîngerilor. 

 
 
 
 
 
 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezbatere 
Studiu de caz 
Feedback 
Proiector/laptop 
Flipchart 
 
Lucrul individual 
și în grup 

 
 
 
 
Ore curs 
Brainstorming 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică    
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
consultarea 
practicii judiciare 
şi a 
jurisprudenţei 
CEDO. 
Proiectarea 
individuală a 
parcursului 
plîngerii 
Elaborarea de 
îmcheieri în baza 
plîngerilor 
formulate 

4. Procedura audierii martorului şi a victimei în 
condiţii speciale de către judecătorul de instrucţie 

Ore practice 
   a) Repere de conţinut: 
• Motivele audierii martorului/victimei de către 

judecătorul de instrucţie în condiţii generale. 

 
 
 
 
 
Lucru în grup 

 
 
 
 
Ore practice 
Lectura de tip 
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• Motivele audierii martorului/victimei de către 
judecătorul de instrucţie în condiţii speciale. 

• Procedura audierii martorului/victimei în condiţii 
speciale. 

b)În cadrul orelor practice audienţii necesită: 
− să clasifice motivele audierii martorului/victimei de 

către judecătorul de instrucţie; 
− să evaluieze acţiunile de audiere a martorului/ 

victimei în condiţii speciale; 
− să expună modul de utilizare a mijloacelot tehnice, 

a teleconferinţei cu circuit închis; 
− să argumenteze necesitatea şi să prevadă  
     consecinţele divulgării identităţii persoanelor 
     audiate în condiţii speciale. 

Discutarea noilor 
evoluţii 
legislative 
Feedback 
Proiector/laptop 
Flipchart 
 

investigaţie de 
text cu sarcini de 
lucru 
independente 
 

Tema 8. Probleme procesuale şi organizaţionale ale judecării cauzei în prima instanţă.  

1. Punerea pe rol a cauzei penale 
Ore curs 

   a) Repere de conţinut: 
• Şedinţa preliminară. 
• Soluţionarea cauzei în procedura medierii ori 

împăcării părţilor. 
• Încetarea procesului în şedinţa preliminară. 
• Numirea cauzei spre judecare. 
• Desfăşurarea şedinţei preliminare şi adoptarea 

încheierii. 
Ore practice 

b) În cadrul orelor practice audienţii necesită: 
– să aprecieze rolul şedinţei preliminare şi 

chestiunile care urmează a fi soluţionate în 
cadrul numirii cauzei spre judecare; 

– să estimeze sarcinile procurorului în cadrul 
şedinţei preliminare; 

– să clasifice temeiurile încetării procesului 
penal în cadrul şedinţei preliminare; 

– să explice procedura desfăşurării şedinţei 
preliminare; 

– să întocmească o încheiere a şedinţei 
preliminare. 

 
 
 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
Lucru în grup 
Soluţionarea 
unor cazuri  
practice 
Simularea unei 
şedinţe 
preliminare. 
 
Proiector/laptop 
Feedback 
 

 
 
Ore curs 
Brainstorming 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică    
 
 
 

Ore practice 
Pregătirea temei 
pentru activităţi 
practice, 
studierea cauzei 
concrete cu 
sarcini de lucru 
independente.  
Elaborarea  
îmcheierii 
şedinţei 
preliminare 

2. Judecata în prima instanţă 
Ore curs 

   a) Repere de conţinut: 
• Partea pregătitoare a şedinţei de judecată şi 

limitele ei. 
• Ordinea şi limitele cercetării judecătoreşti. 
• Ordinea şi limitele dezbaterilor judiciare. 
• Ultimul cuvînt al inculpatului. 
• Cazuri de reluare a cercetării judecătoreşti. 
• Ordinea de soluţionare a chestiunilor la 

adoptarea sentinţei. 
• Temeiurile adoptării sentinţei de condamnare. 

Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore curs 
Brainstorming 
Lectura surselor 
din lista 
bibliografică    
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• Felurile sentinţei de condamnare şi consecinţele 
lor. 

• Temeiurile de adoptare a sentinţei de achitare şi 
de încetare a procesului penal şi consecinţele 
lor. 
 

Ore practice 
b) În cadrul orelor practice audienţii necesită: 

– să verifice respectarea cerinţelor legii în cadrul 
părţii pregătitoare a şedinţei de judecată; 

– să stabilească ordinea  şi limitele cercetării 
judecătoreşti; 

– să proiecteze susţinerile verbale ale părţilor şi 
ultimul cuvînt al inculpatului; 

– să explice cazurile de reluare a cercetării 
judecătoreşti; 

– să clasifice temeiurile şi chestiunile examinate 
la adoptarea sentinţei; 

– să explice modul de soluţionare a acţiunii 
civile; 

– să clasifice felurile sentinţei de condamnare şi 
să explice consecinţele lor; 

– să argumenteze temeiurile de adoptare a 
sentinţei de achitare şi de încetare a procesului 
penal şi consecinţele lor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
cauzei studiate.. 
Întocmirea 
proiectelor de 
acte procesuale. 
Proiector/laptop 
Feedback 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Pregătirea temei 
pentru activităţi 
practice, 
studierea cauzei 
concrete cu 
sarcini de lucru 
independente, 
consultarea 
practicii judiciare 
şi a 
jurisprudenţei 
CEDO. 
 

3. Procedura deliberării şi pronunţarea hotărîrii 
Ore practice 

a) Repere de conţinut: 
• Pronunţarea sentinţei. 
• Redactarea sentinţei. 
• Înmînarea copiei sentinţei. 
b) În cadrul orelor practice audienţii necesită: 

– să întocmească dispozitivul sentinţei; 
– să explice modul de redactare şi de înmînare a 

copiei sentinţei; 
 

 
 
 
Lucru în grup cu 
repartizarea 
rolurilor pentru 
întocmirea 
dispozitivului 
unor categorii de 
sentinţe.  
Proiector/laptop 
Flipchart 
 

 
Ore practice 
Pregătirea pentru 
activităţi practice 
(pronunţarea 
sentinţei)  cu 
sarcini de lucru 
independente, 
consultarea 
practicii 
judiciare. 
 

 
VII. EVALUAREA 

A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 
- Participarea audienţilor în cadrul orelor practice; 
- Realizarea activităţilor individuale, în perechi şi de grup; 
- Redactarea actelor procedurale, elaborate de procurori şi judecători în funcţie, în planul 

verificării corespunderii acestora cu legea procesual-penală; 
- Elaborarea de referate asupra unui subiect propus pentru cercetare în calitate de lucru 

individual.  
 

B. Evaluarea finală va consta într-un examen realizat în formă scrisă la finele semestrului, 
având ca finalitate prezentarea răspunsurilor la subiectele teoretice, precum şi soluţionarea 
cazurilor practice. 
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