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DREPTUL PROCESUAL PENAL 

1. Explicați esența principiului prezumției nevinovăției în interconexiunea sa cu alte 

principii ale procedurii penale cum ar fi legalitatea procesului penal, publicitatea 

procesului penal și dreptul la apărare. 

2. Argumentați criteriile prin care scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea 

urmăririi penale în privința unei persoane împiedică punerea repetată sub învinuire 

a aceleiași persoane pentru aceeași faptă. Modelați o situație în acest sens.  

3. În accepțiunea Curții Europene a Drepturilor Omului ”egalitatea armelor” 

constituie principiul fundamental al procesului echitabil, ce garantează dreptul la 

un proces echitabil în ansamblul său. Analizați și argumentați expresia dată prin 

prisma legii procesual penale naționale. 

4. Determinați cercul de subiecți  pentru care libera apreciere a probelor nu constituie 

doar un drept, ci o obligație în procedura penală. Ce hotărâri cu caracter oficial pot 

fi adoptate în urma aprecierii libere a probelor.  

5. Explicați caracterul, esența și importanța  principiului oficialității în procesul penal 

în raport cu organul de urmărire penală, procurorul și instanța de judecată.  

6. Enumerați cercul persoanelor protejate de principiul libertății de mărturisire 

împotriva sa. Se poate considera că dreptul de a nu mărturisi împotriva sa (dreptul 

de a tăcea) ar egala cu nerecunoașterea săvârșirii infracțiunii? 

7. Relatați despre noțiunea și formele competenței instanțelor judecătorești în 

procesul penal. Explicați competența funcțională, teritorială și personală. 

8. Instanța competentă de strămutare a judecării unei cauze penale. Procedura de 

soluționare a cererii de strămutare și efectele ei. 

9. Apreciați atribuțiile procurorului în latura penală și în latura civilă a cauzei la 

diferite faze ale procesului penal. Incompatibilitățile, abținerea și recuzarea 

procurorului, modul de soluționare. 

10. Delimitați procedura de renunțare la apărător de procedura înlăturării  apărătorului 

în procesul penal. Inadmisibilitatea renunțării la apărător în cazurile în care 

interesele justiției cer asistența juridică obligatorie. 

11. Estimați prevederile legale privind imunitățile martorului în procesul penal sub 

aspectul principiului libertății de mărturisire. Modelați o situație în acest sens.  

12. Particularitățile folosirii probelor derivate și excepțiile neaplicării principiului 

”Fructul pomului otrăvit” în procesul penal. 

13. Caracterizați particularitățile administrării probelor în faza urmăririi penale și a 

judecării cauzei. 

14. Datele neadmise ca probe, obținute în rezultatul activității speciale de investigații 

prin provocarea, facilitarea sau încurajarea persoanei la săvârșirea infracțiunii. 

15. Explicați procedura de administrare și valoarea probantă  a declarațiilor bănuitului, 

învinuitului și inculpatului.  
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16. Analizați atribuțiile judecătorului de instrucție la audierea martorului în condiții 

speciale. Enumerați cazurile în care poate avea loc aplicarea modalităților speciale 

de audiere a martorului.  

17. Argumentați condițiile și cazurile în care poate fi aplicată înregistrarea audio sau 

video în procesul penal. Procedura înregistrării audio sau video și necesitatea 

consemnării rezultatelor acesteia în procesul verbal al procedeului probatoriu 

respectiv. 

18. Estimați rolul judecătorului de instrucție și a procurorului la efectuarea percheziției 

domiciliului. Explicați noțiunea legală “domiciliu”. 

19. Decideți asupra temeiurilor de efectuare a percheziției corporale. Procedura de 

efectuare și modul de consemnare a acestei acțiuni procesuale.  

20. Decideți asupra temeiurilor și procedurii de ridicare a obiectelor sau documentelor. 

Estimați rolul judecătorului de instrucție și a procurorului în cazul apariției 

necesității ridicării obiectelor sau documentelor. 

21. Explicați temeiurile și procedura efectuării măsurilor speciale de investigații în 

procesul penal. Delimitați măsurile speciale de investigații efectuate cu autorizația 

judecătorului de instrucție de cele autorizate de procuror. 

22. Determinați condițiile generale și speciale la dispunerea și efectuarea măsurilor 

speciale de investigații.  

23. Determinați condițiile de admisibilitate a datelor căpătate în rezultatul activității 

speciale de investigații. 

24. Determinați și caracterizați măsurile speciale de investigații desfășurate sub 

controlul procurorului. 

25.  Determinați și caracterizați măsurile speciale de investigații desfășurate sub 

control judiciar. 

26. Decideți asupra acțiunilor organului de urmărire penală în cazul recunoașterii în 

calitate de corp delict a substanțelor explozive sau altor obiecte care prezintă 

pericol pentru viața și sănătatea omului. 

27. Decideți asupra păstrării corpurilor delicte sub formă de metale prețioase, pietre 

prețioase și articolele din ele, numerarul și cecurile în monedă națională și în valută 

străină, carduri, alte instrumente de plată, valorile mobiliare, obligații, după 

ridicarea și examinarea lor. 

28. Analizați cazurile când efectuarea expertizei judiciare în cadrul procesului penal 

este obligatorie. 

29. Explicați procedura de dispunere a efectuării expertizei. Analizați drepturile 

acuzatului în legătură cu numirea și efectuarea expertizei. 

30. Clasificarea expertizelor judiciare. Noțiunea, obiectul și specificul expertizei 

judiciare în cadrul procedurii penale. 

31. Argumentați necesitatea revenirii la instituția renunțării procurorului la învinuire.  

32. Enumerați cazurile când înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele de 

control tehnic, electronic, magnetic, optic și alți purtători de informație tehnica-

electronică, constituie mijloace de probă în procesul penal. Argumentați răspunsul. 
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33. Estimați posibilitatea părții de a se adresa instanței civile după înaintarea acțiunii 

în cadrul procesului penal. Enumerați cazurile în care procurorul este în drept să 

pornească o acțiune civilă împotriva învinuitului sau inculpatului în procedura 

penală. 

34. Enumerați abaterile ce se sancționează cu amendă judiciară. Explicați modul de 

contestare a încheierii prin care s-a aplicat amenda judiciară de către judecătorul de 

instrucție și de instanța de judecată.  

35. Analizați condițiile și temeiurile aplicării sechestrului asigurator în procesul penal. 

Explicați modul contestării punerii bunurilor sub sechestru și scoaterea bunurilor 

de sub sechestru în procesul penal. 

36. Noțiunea de termene procedurale (în procedura penală) și consecințele 

nerespectării lor. Descrieți modalitățile de calcul a termenelor substanțiale (privind 

reținerea, arestarea preventivă, pedeapsa închisorii). 

37. Identificați rolul procurorului în procesul asigurării legalității reținerii persoanei 

bănuite. Explicați procedura de reținere a persoanei. 

38. Stabiliți condițiile, temeiurile și circumstanțele care urmează a fi luate în 

considerație la aplicarea măsurilor preventive. 

39. Relatați despre procedura aplicării măsurilor preventive în privința învinuitului și 

inculpatului. Apreciați termenul ținerii persoanei în stare de arest și prelungirea lui. 

40. Analizați condițiile generale și speciale de aplicare a măsurii preventive arestarea 

la domiciliu. Apreciați termenul ținerii persoanei în stare de arestare la domiciliu 

și prelungirea lui. 

41. Stabiliți condițiile, temeiurile și circumstanțele care urmează a se lua în 

considerație la aplicarea măsurii preventive liberarea provizorie sub control 

judiciar. Indicați obligațiile ce însoțesc această măsură preventivă. 

42. Decideți asupra temeiurilor și condițiilor acordării liberării provizorii pe cauțiune. 

Argumentați cazurile în care cauțiunea depusă poate fi restituită. 

43.  Caracterizați asemănările și deosebirile dintre garanția personală și garanția unei 

organizații. Indicați condițiile generale de aplicare, obligațiile ce urmează a fi 

respectate de bănuit, învinuit, inculpat, precum  forma și conținutul cererii sau 

demersului de acordare a garanției. 

44.  Argumentați particularitățile și condițiile aplicării măsurilor preventive față de 

minori. 

45. Explicați sfera controlului judiciar asupra urmăririi penale. 

46. Relatați despre problemele procesuale abordate de Curtea Constituțională prin 

prisma principiului ne bis in idem.  

47. Explicați proporționalitatea între dreptul sau libertatea garantată de lege şi 

necesitatea efectuării acțiunii procesuale penale solicitate. 

48. Identificați condițiile în care poate fi dispusă arestarea preventivă sau arestarea la 

domiciliu. 

49. Explicați categoria  „bănuială rezonabilă” la aplicarea arestării preventive. 
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50. Explicați prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului riscurile care pot 

justifica arestarea preventivă.  

51. Determinați particularitățile de conținut ale demersurilor privind aplicarea arestării 

preventive, arestării la domiciliu și prelungirea termenului de  arestare a 

învinuitului.  

52. Explicați controlul judiciar al legalității încheierilor privind măsurile preventive 

aplicate şi prelungirea duratei lor. 

53. Identificați acțiunile şi actele organului de urmărire penală şi ale organului care 

desfășoară  activitate specială de investigații, supuse contestării la judecătorul de 

instrucție. 

54. Specificați particularitățile examinării de către judecătorul de instrucție a 

plângerilor împotriva acțiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală 

şi ale organului care exercită activitate specială de investigații. 

55. Explicați modalitățile de modificare a acuzării în şedinţa de judecată în sensul 

agravării ei.  

56. Explicați temeiurile și procedura suspendării şi reluării judecării cauzei penale. 

57. Argumentați temeiurile încetării procesului penal în cadrul şedinţei preliminare. 

58. Apreciați procedura desfășurării şedinţei preliminare şi adoptarea încheierii. 

59. Relatați consecutivitatea acțiunilor desfășurate in partea pregătitoare a şedinţei de 

judecată la judecarea cauzei penale. 

60. Identificați particularitățile judecării cauzei penale pe baza probelor administrate 

în faza de urmărire penală. 

61. Caracterizați ordinea şi limitele cercetării judecătorești în cauza penală și relatați 

despre particularitățile stabilirii ordinii de cercetare a probelor în cauza penală. 

62. Relatați despre procedura audierii martorilor și cazurile citirii în şedinţa de judecată 

a declarațiilor martorului. 

63. Caracterizați nemijlocirea, oralitatea şi contradictorialitatea judecării cauzei 

penale. 

64. Estimați acțiunile procesuale care necesită a fi efectuate de către procuror la 

modificarea acuzării în instanța de judecată. 

65. Analizați conținutul si limitele dezbaterilor judiciare și a ultimului cuvânt al 

inculpatului. 

66. Estimați cazurile de reluare a cercetării judecătorești în cauzele penale. 

67. Relatați despre sentința judecătorească și clasificați chestiunile pe care trebuie să 

le soluționeze instanța de judecată la adoptarea sentinței.  

68. Explicați modul de soluționare a acțiunii civile în procesul penal. 

69. Caracterizați temeiurile de adoptare a sentinței de condamnare. 

70. Caracterizați felurile sentinței de condamnare. 

71. Evaluați conținutul părții descriptive a sentinței de condamnare. 

72. Delimitați conținutul dispozitivului sentințelor de condamnare și de achitare în 

procesul penal. 

73. Relatați procedura de examinare a apelului în cauza penală. 
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74. Enumerați hotărârile supuse recursului și cazurile în care sentințele nu pot fi atacate 

cu recurs. 

75. Explicați temeiurile recursului în anulare în procesul penal. 

76. Analizați temeiurile  și descrieți procedura de revizuire a hotărârilor judecâtorești 

în procesul penal. 

77. Caracterizați revizuirea hotărârii penale în urma pronunțării hotărârii de către 

CtEDO. 

78. Caracterizați sfera asistenței juridice internaționale în materie penală. Procedura 

comisiei rogatorii în procesul penal. 

79. Determinați circumstanțele care urmează a fi stabilite în cauzele penale privind 

minorii. 

80. Explicați particularitățile audierii bănuitului, învinuitului, inculpatului minor. 

81. Formulați soluțiile instanței la examinarea acordului de recunoaștere a vinovăției. 

82. Explicați particularitățile urmăririi penale privind infracțiunile flagrante. 

83. Identificați particularitățile urmăririi penale asupra infracțiunilor săvârșite de 

persoane  juridice. 

84. Argumentați condițiile suspendării condiționate a urmăririi penale și soluțiile date 

după expirarea termenului de suspendare condiționată a urmăririi penale. 

85. Relatați procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale 

organelor de urmărire penală şi ale instanțelor judecătorești. 

86.  Caracterizați rolul principiului contradictorialității și egalității armelor în raport cu 

dreptul la un proces echitabil. Stabiliți asemănările și deosebirile dintre aceste 

principii sub aspectul efectelor produse în procesul penal. 

87. Relatați cazurile în care participarea apărătorului este obligatorie în  cursul 

procesului penal. 

88. Caracterizați mijloacele materiale de probă în procesul penal.  

89. Analizați condițiile înaintării acțiunii civile în procesul penal. Decideți asupra 

aplicării legislației la examinarea acțiunii civile în procesul penal. 

90. Enumerați bunurile care pot fi puse sub sechestru în procesul penal. Explicați 

modalitatea determinării valorii bunurilor ce urmează a fi pus sub sechestru. 

91. Analizați  riscurile ce urmează a fi probate de procuror la aplicarea  arestării 

preventive. Proiectați o situație argumentată privind ,,riscul de a împiedica buna 

desfășurare a justiției,, în calitate de procuror, în demersul privind aplicarea 

arestării preventive. 

92. Delimitați procedurile de autorizare și legalizare în calitate de forme ale controlului 

judiciar asupra urmăririi penale. 

93. Estimați impactul accesului larg al părților în procesul penal la Curtea 

Constituțională. 

94. Analizați argumentele Curții Constituționale privind termenul limită al arestării 

preventive. 

95. Analizați instituțiile conflictului de competență și strămutării judecării cauzei 

penale. 
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96. Evaluați principiul liberei aprecieri a probelor în procesul penal. 

97. Delimitați și caracterizați rolul subiecților procesului penal în probatoriu. 

98. Delimitați și caracterizați efectele căilor ordinare de atac în procesul penal. 

99. Delimitați și caracterizați începerea procesului penal și începerea urmăririi penale. 

100. Explicați procedura reluării urmăririi penale. 

101. Enumerați și explicați etapele judecării cauzelor în procesul contravențional. 

102. Specificați autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale. 

Explicați împuternicirile lor. 

103. Explicați noțiunea, scopul și sarcinile procesului contravențional. 

104. Analizați particularitățile răspunderii  contravenționale a persoanei juridice. 

105. Specificați măsurile procesuale de constrângere în procesul contravențional. 

Explicați procedura reținerii în procesul contravențional. 

106. Delimitați și caracterizați procesul de constatare a faptei contravenționale și 

atribuțiile agentului constatator. 

107. Explicați procedura soluționării cauzei contravenționale în instanța de judecată. 

108. Relatați procedura de examinare a recursului în cauza contravențională. 

109.  Explicați cazurile de revizuire în procesul contravențional. 

110.  Explicați modalitatea trimiterii spre executare a hotărârilor judecătorești. 

Identificați chestiunile ce urmează a fi soluționate la executarea sancțiunilor 

contravenționale. 


