
 

DREPTUL PROCESUAL PENAL  

(inclusiv aspecte de drept contravențional) 

 

1. Explicaţi criteriile în temeiul cărora se apreciază rezonabilitatea termenelor în care se 

desfășoară procesul penal. 

2. Explicați conceptul de bănuială rezonabilă la aplicarea arestării preventive, reținerii și 

începerii urmăririi penale. 

3. Explicați garanţiile accesului liber la justiţie al victimei și părţii vătămate. 

4. Explicați cerinţele de admisibilitate a proceselor-verbale ca mijloc de probă în procesul penal. 

5. Explcați garanţiile exercitării libertăţii de mărturisire a inculpatului/învinuitului împotriva sa 

în cadrul procedeelor probatorii desfășurate în procesul penal. 

6. Descrieţi condiţiile aplicării faţă de bănuit a măsurii preventive. 

7. Clasificaţi temeiurile încetării de drept a arestării preventive. 

8. Descrieţi procedura comunicării actelor de procedură. 

9. Delimitaţi erorile materiale de omisiunile vădite în actele procedurale penale. 

10. Clasificaţi temeiurile aplicării principiului dreptului de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de 

mai multe ori (non bis in idem). 

11. Caracterizaţi proprietăţile esenţiale ale probelor. 

12. Caracterizaţi formele competenţei instanţelor judecătoreşti în procesul penal. 

13. Descrieţi procedura aplicării garanţiei personale/a unei organizaţii în calitate de măsură 

preventivă în procesul penal. 

14. Comparaţi procedura soluţionării conflictului de competenţă cu cea a strămutării cauzei 

penale. 

15. Identificaţi excepţiile de la principiul oficialităţii în procesul penal. 

16. Comparaţi realizarea principiului oficialităţii la faza de urmărire penală cu acţiunea acestuia la 

faza de judecată. 

17. Descrieţi procedura înlocuirii măsurii arestării preventive. 

18. Explicați particularităţile aplicării măsurilor procesuale de constrângere faţă de minori. 

19. Explicați condiţiile exercitării acţiunii civile în procesul penal. 

20. Delimitați procedura admiterii în proces a apărătorului, renunțării la apărător și înlăturării a 

apărătorului din procesul penal. 

21. Identificaţi mijloacele materiale de probă și explicați cerinţele speciale de admisibilitate a 

înregistrărilor audio-video în procesul penal. 

22. Explicați subiecţii procesuali în sarcina cărora este pusă probarea inadmisibilităţii probelor. 

23. Descrieţi acţiunile de urmărire penală şi măsurile procesuale de constrângere care limitează 

inviolabilitatea proprietăţii. 

24. Delimitaţi formele de audiere specială a martorului/părţii vătămate de procedura generală a 

audierii. 

25. Analizați procedeele probatorii prin care sunt administrate corpurile delicte. 

26. Explicați particularităţile percheziţiei în raport cu cercetarea la faţa locului. 

27. Explicați etapele efectuării percheziţiei. 



28. Explicați competenţa subiecţilor oficiali ai procesului penal la aplicarea măsurilor de protecţie 

în procesul penal. 

29. Explicați cerinţele speciale de admisibilitate a probelor provenite din activitatea specială de 

investigaţii. 

30. Explicați condiţiile în care se admit excepţii de la principiul inviolabilităţii domiciliului în 

procesul penal. 

31. Analizați procedeele probatorii de obţinere a declaraţiilor în procesul penal. 

32. Comparaţi competenţa procurorului cu cea a conducătorului organului de urmărire penală. 

33. Relataţi despre admisibilitatea probelor şi a criteriilor de apreciere a admisibilităţii acestora. 

34. Explicați obiectul şi limitele probatoriului în procesul penal. 

35. Identificaţi obligaţiile impuse persoanei faţă de care s-a aplicat obligarea de a nu părăsi ţara. 

36. Demonstraţi deosebirea între verificarea declaraţiilor la faţa locului, audierea bănuitului, 

învinuitului, martorului şi reconstituirea faptei. 

37. Explicați limitele confidenţialităţii în procesul penal. 

38. Comparaţi modalităţile de asigurare a inviolabilităţii vieţii private la faza de urmărire penală 

cu cele aplicabile fazei de judecată. 

39. Descrieţi elementele principiului liberei aprecieri a probelor. 

40. Explicați garanţiile liberei aprecieri a probelor de către instanţa de judecată.  

41. Clasificaţi subiecţii procesului penal cu drept de participare în procesul de administrare a 

probelor.  

42. Delimitaţi mijloacele de probă de procedeele probatorii. 

43. Indicaţi condiţiile aplicării arestării la domiciliu. 

44. Analizați condiţiile şi temeiurile aplicării sechestrului în procesul penal. 

45. Analizați cazurile de neadmitere a datelor în calitate de probe. 

46. Stabiliţi condiţiile, temeiurile şi circumstanţele care se iau în consideraţie la aplicarea 

măsurilor preventive. 

47. Analizaţi riscurile ce urmează a fi probate de procuror la aplicarea arestării preventive. 

48. Relataţi despre prejudiciul material şi moral solicitat în cadrul acţiunii civile. 

49. Stabiliţi particularităţile aplicării legislaţiei la soluţionarea acţiunii civile. 

50. Analizați competența judecătorului de instrucție. 

51. Deduceți cazurile şi condiţiile efectuării urmăririi penale de mai mulţi ofiţeri de urmărire 

penală. 

52. Explicați formele competenţei organelor de urmărire penală. 

53. Explicați noţiunea de termen procedural al apelului și situaţiile în care începe să decurgă 

termenul de apel. 

54. Analizați modalităţile de sesizare a organului de urmărire penală. 

55. Explicați garanţiile primirii şi examinării sesizărilor privind săvârşirea unei infracţiuni. 

56. Explicați  efectul devolutiv al apelului depus de către procuror. 

57. Comparaţi efectul devolutiv al apelului cu efectul devolutiv al recursului. 

58. Explicați temeiurile şi condiţiile începerii urmăririi penale. 

59. Deduceți rolul ofiţerului de urmărire penală şi al procurorului la examinarea sesizării privind 

începerea urmăririi penale. 



60. Definiţi noţiunea de efect extensiv al apelului depus de către inculpat. 

61. Comparaţi efectul extensiv cu efectul devolutiv al apelului. 

62. Relataţi despre procedura refuzului începerii urmăririi penale. 

63. Analizați efectul neagravării situaţiei în propria cale de atac și excepțiile de la acesta. 

64. Stabiliţi cazurile şi condiţiile reluării urmăririi penale după încetare, scoatere de sub urmărire 

penală și clasare. 

65. Explicați cazurile când apelul este admis cu casarea parţială sau totală a sentinţei. 

66. Relataţi despre condițiile și procedura  punerii sub învinuire. 

67. Distingeți particularităţile ordonanţei de punere sub învinuire în raport cu rechizitoriul. 

68. Comparaţi tardivitatea cu inadmisibilitatea apelului. 

69. Analizați formele de modificare a acuzării. 

70. Deduceți succesiunea acțiunilor și actelor ofiţerului de urmărire penală şi ale procurorului la 

modificarea acuzării în sensul agravării. 

71. Distingeți titularii dreptului la recurs şi hotărârile supuse recursului. 

72. Distingeți temeiurile scoaterii de sub urmărirea penală și consecințele pe care le generează. 

73. Analizați cazurile când recursul penal poate fi respins la etapa admisibilităţii în principiu. 

74. Analizați soluția încetării urmăririi penale. 

75. Descrieți recursul pentru care nu este prevăzută calea de atac a apelului. 

76. Distingeți particularităţile efectului devolutiv al recursului în raport cu efectul devolutiv al 

apelului şi al recursului ordinar. 

77. Analizați soluția clasării procesului penal în cauza penală. 

78. Deduceți condiţiile şi temeiurile pentru înaintarea unui recurs în anulare. 

79. Analizați temeiurile suspendării urmăririi penale. 

80. Delimitaţi suspendarea urmăririi penale de suspendarea condiţionată ale aceleiaşi instituţii. 

81. Explicați temeiurile recursului în interesul legii. 

82. Analizați procedura de judecare a recursului în interesul legii. 

83. Indicați acţiunile realizate de organul de urmărire penală și organul special de investigații după 

suspendarea urmăririi penale. 

84. Explicați deschiderea procedurii de revizuire a procesului penal de către procuror. 

85. Prezentați condiţiile de întocmire şi conţinutul raportului privind terminarea urmăriri penale. 

86. Deduceți soluţiile dispuse de procuror în cazul primirii propunerii de terminare a urmăririi 

penale. 

87. Analizați revizuirea procesului penal în raport cu principiul securității raportului juridic.  

88. Explicați procedura de rejudecare a cauzei în procesul de revizuire a procesului penal. 

89. Descrieți ordinea prezentării materialelor de urmărire penală și stabiliţi condiţiile limitării 

dreptului de a lua cunoştinţă de materialele urmăririi penale. 

90. Relataţi despre natura revizuirii cauzei în urma pronunţării hotărârii de către Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului. 

91. Distingeți temeiurile deschiderii procedurii de revizuire în procesul penal. 

92. Analizați părţile constitutive ale rechizitoriului. 

93. Identificați esența procedurii aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical. 



94. Distingeți particularităţile procedurii penale în cauzele cu făptuitori în stare de 

iresponsabilitate. 

95. Relataţi despre rolul procurorului la efectuarea controlului activităţii organelor de urmărire 

penală şi organelor speciale de investigaţii. 

96. Explicați instituția excepției de neconstituționalitate în procesul penal și caracterizați condițiile 

de ridicare a unei excepții de neconstituționalitate. 

97. Analizați temeiurile încetării procesului penal în şedinţa preliminară. 

98. Deduceți particularitățile desfășurării şedinţei preliminare și a soluțiilor adoptate. 

99. Explicați condițiile de iniţiere şi încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 

100. Comparați procedura modificării învinuirii în şedinţa de judecată în sensul atenuării şi în 

sensul agravării situaţiei inculpatului. 

101. Explicați rolul părților la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 

102. Distingeți instituția acordului de recunoaștere a vinovăției de instituția judecării cauzei pe baza 

probelor administrate în faza de urmărire penală. 

103. Analizați condițiile judecării pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. 

104. Deduceți drepturile părții vătămate și ale părții civile în procedura judecării pe baza probelor 

administrate în faza de urmărire penală. 

105. Explicați cazurile când judecata poate avea loc în lipsa inculpatului. 

106. Argumentaţi obligativitatea participării inculpatului la judecarea cauzei în instanţa de fond şi 

în instanţa de apel. 

107. Explicați obiectul deliberării judecătorești în procesul penal. 

108. Identificați titularii plângerii adresate judecătorului de instrucție și stabiliți sfera controlului 

judiciar în cadrul adresării plângerilor. 

109. Identificaţi temeiurile şi descrieţi structura sentinţei de încetare a procesului penal. 

110. Comparaţi dispozitivul sentinţei de încetare a procesului penal şi dispozitivul sentinţei de 

condamnare. 

111. Explicați rolul judecătorului de instrucție la examinarea recursului acceleratoriu. 

112. Caracterizați condițiile suspendării condiționate a urmăririi penale cu liberarea de răspundere 

penală. 

113. Stabiliţi rolul părţii vătămate şi a părţii civile în cazul iniţierii unei proceduri de suspendare 

condiţionată a urmăririi penale. 

114. Deduceți legătura între partea descriptivă şi dispozitivul sentinţei de condamnare. 

115. Comparaţi trimiterea cauzei penale în judecată conform procedurii generale în raport cu 

anumite proceduri speciale. 

116. Comparaţi conţinutul discursului procurorului cu pledoaria apărătorului în cazul când 

inculpatul a acceptat judecarea în baza probelor administrate la faza de urmărire penală. 

117. Identificați condițiile de fond și formă ale recursului  împotriva deciziei în apel. 

118. Indicați efectele recursului împotriva deciziei în apel. 

119. Identificați condițiile și temeiurile renunțării la învinuire de către procuror. 

120. Distingeți procedura modificării învinuirii în şedinţa de judecată în sensul agravării situaţiei 

inculpatului. 



121. Deduceți corelația între controlul procurorului/procurorului ierarhic superior și controlul 

judecătorului de instrucție la etapa de urmărire penală. 

122. Explicați procedura autorizării finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului. 

123. Explicați procedura excluderii probelor la etapa terminării urmăririi penale. 

124. Comparați condițiile de administrare a probelor în cadrul cercetării judecătorești şi în cursul 

urmăririi penale. 

125. Explicați rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată şi punerea ei în executare. 

126. Analizați procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de 

urmărire penală și ale instanțelor judecătorești. 

127. Analizați reținerea în procesul contravențional. 

128. Descrieți aplicarea măsurilor de siguranță în procesul contravențional. 

129. Analizați conținutul procesului-verbal cu privire la contravenție și identificați particularitățile 

întocmirii procesului-verbal în cazul pluralității de contravenții. 

130. Explicați competența instanței de judecată la soluționarea cauzelor contravenționale. 

131. Descrieți citarea și comunicarea actelor de procedură în procesul contravențional. 

132. Analizați temeiurile de încetare a procesului contravențional. 

133. Identificați cazurile în care nu se încheie proces-verbal cu privire la contravenție. 

134. Explicați procedura de examinare a cauzei contravenționale de către autoritatea competentă. 

135. Explicați procedura scrisă de examinare a cauzei contravenționale în instanța de judecată. 

136. Analizați temeiurile recursului împotriva hotărârilor judecătorești contravenționale. 

137. Descrieți procedura revizuirii procesului contravențional. 

138. Explicați nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție. 

139. Descrieți contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale și 

consecințele pe care le generează. 

140. Analizați competența procurorului în procesul contravențional. 

 

 

 

 

 

 


