
Anexa nr.2 

la Hotărîrea Consiliului INJ 

nr.5/2 din 04.05.2016 

 

TEMATICA 

concursului de admitere la Institutul Naţional al Justiţiei (a. 2016) 

pentru proba scrisă tip-grilă şi pentru proba orală  

 

DREPT CIVIL 

 

1. Izvoarele dreptului civil. 

2. Raportul juridic civil. 

3. Actul juridic civil 

4. Persoana fizică 

5. Persoana juridică 

6. Reprezentarea şi procura.  

7. Termenele în dreptul civil.  

8. Prescripţia extinctivă. 

9. Obiectele raportului juridic civil.  

10. Noţiunea de „bunuri” potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

11.  Posesiunea. 

12.  Proprietatea. 

13.  Uzufructul. 

14.  Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie. 

15.  Servitutea. 

16.  Superficia. 

17.  Dreptul de autor și drepturile conexe. 

18.  Noţiunea de „obligaţie”. 

19.  Pluralitatea de subiecte şi obiecte în cadrul unei obligaţii. 

20.  Cesiunea de creanţă şi preluarea datoriei. 

21.  Executarea obligaţiilor. 

22.  Efectele neexecutării obligaţiei. 

23.  Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor. 

24.  Stingerea obligaţiilor. 

25. Teoria generală a contractului civile. 

26. Clasificarea contractelor civile. 

27. Încheierea contractului civil. 

28. Conținutul contractului civil. 

29. Efectele contractului civil. 

30. Excepțiile de la forța obligatorie a contractului. 

31. Drepturile personale nepatrimoniale. 

32. Apărarea drepturilor nepatrimoniale potrivit  jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. 

33. Vânzarea-cumpărarea. 

34.  Schimbul. 

35.  Donaţia. 

36.  Înstrăinarea bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. 

37.  Renta. 

38.  Comodatul. 

39.  Împrumutul. 

40.  Locaţiunea. 

41.  Arenda. 

42.  Leasingul. 



43.  Antrepriza şi prestările de servicii. 

44.  Transportul. 

45.  Mandatul. 

46.  Expediţia. 

47.  Depozitul. 

48.  Magazinajul. 

49.  Contractul de servicii turistice. 

50.  Fidejusiunea. 

51.  Intermedierea. 

52.  Contractele şi operaţiunile bancare. 

53.  Asigurarea. 

54.  Societatea civilă. 

55.  Drepturile comune. 

56.  Promisiunea publică de recompensă. 

57.  Îmbogăţirea fără justă cauză. 

58.  Obligaţiile care nasc din cauzarea de daune. 

59.  Moştenirea testamentară. 

60.  Moştenirea legală. 

61.  Succesiunea vacantă. 

62.  Regimul juridic al moştenitorului. 

63.  Confirmarea dreptului la moştenire. 

 

 

DREPT PROCESUAL CIVIL 

 

1. Izvoarele dreptului procesual civil 

2. Avizele consultative ale CSJ 

3. Principiile dreptului procesual civil. 

4. Dreptul la un proces echitabil. 

5. Principiul securității raporturilor juridice. 

6. Compunerea completului de judecată şi incidente procesuale la compunerea acestuia 

(incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea). 

7. Competenţa jurisdicţională materială a judecătoriilor de drept comun.  

8. Competenţa jurisdicţională materială a curţilor de apel de drept comun. 

9. Competenţa jurisdicţională materială a judecătoriei comerciale de circumscripţie.  

10. Competenţa jurisdicţională teritorială generală  

11. Competenţa jurisdicţională teritorială alternativă. 

12. Competenţa jurisdicţională teritorială excepţională 

13. Competența jurisdicțională teritorială după legătura pretenţiilor înaintate. 

14. Temeiurile şi procedura strămutării pricinii de la instanţa sesizată la o altă instanţă. 

15. Conflictele de competență în procesul civil 

16. Părţile în procesul civil. 

17. Coparticiparea procesual-civilă 

18. Succesiunea procesual-civilă 

19. Intervenienţii principali în procesul civil 

20. Intervenienții accesorii  în procesului civil. 

21. Participarea în procesul civil a autorităţilor publice, organizaţiilor şi cetăţenilor pentru 

apărarea drepturilor altor persoane.  

22. Temeiurile şi tipurile reprezentării judiciare civile 

23. Împuternicirile reprezentantului în judecată.  

24. Durata şi modul de calcul al termenelor de procedură.  

25. Suspendarea curgerii termenului de procedură.  



26. Prelungirea termenului de procedură  

27. Repunerea în termenul de procedură 

28. Termenele de judecare a pricinilor civile. 

29. Criteriile de determinare a termenului rezonabil. 

30. Categoriile sancţiunilor procesuale şi procedura aplicării lor. 

31. Temeiurile pentru aplicarea amenzii judiciare 

32. Procedura aplicării și anulării amenzii judiciare. 

33. Noţiunea şi tipurile cheltuielilor de judecată în procesul civil.  

34. Taxa de stat. 

35. Scutirile de taxa de stat.  

36. Amânarea sau eşalonarea taxei de stat.  

37. Restituirea taxei de stat. 

38. Repartizarea cheltuielilor de judecată între părţi şi compensarea lor. 

39. Cererea de chemare în judecată 

40. Premisele de exercitare a acţiunii civile.  

41. Refuzul primirii cererii de chemare în judecată 

42. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile. 

43. Restituirea cererii de chemare în judecată 

44. Acţiunea reconvenţională. 

45. Tranzacția (de împăcare) în procesul civil 

46. Asigurarea acţiunii civile 

47. Temeiurile degrevării de probaţiune  

48. Repartizarea sarcinii de probaţiune între părţi (regula generală de probaţiune).  

49. Prezumţiile probante în procesul de probațiune civilă   

50. Mijloacele de probaţiune civilă  

51. Pertinența și admisibilitatea mijloacelor de probă în procesul civil                                                          

52. Explicațiile părților ca mijloc de probă 

53. Depozițiile martorilor în procesul civil 

54. Înscrisurile ca mijloc de probă în procesul civil 

55. Probele materiale ca mijloc de probă în procesul civil 

56. Înregistrările audio-video ca mijloc de probă în procesul civil 

57. Proba prin raportul de expertiza în procesul civil 

58. Modul de asigurare a probelor până la pornirea procesului şi după intentarea procesului. 

59. Intentarea procesului civil. 

60. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare. 

61. Citarea și înștiințarea în procesul civil.  

62. Dezbaterile judiciare ale pricinii în prima instanţă. 

63. Consecințele absenței participanților la proces în ședință de judecată. 

64. Cuprinsul hotărârii primei instanţe (părţile ei componente).  

65. Cerinţele care se înaintează faţă de hotărârea primei instanţe. 

66. Temeiurile şi procedura emiterii hotărârii suplimentare în prima instanţă. 

67. Temeiurile și procedura corectării greşelilor din hotărârea judecătorească 

68. Temeiurile și procedura explicării hotărârii judecătorești 

69. Executarea imediată a hotărârii.  

70. Hotărârile judecătorești  definitive  

71. Hotărârile judecătorești  irevocabile 

72. Încheierile primei instanţe de judecată.  

73. Întreruperea ședinței de judecată 

74. Temeiurile de amânare a procesului civil 

75. Temeiurile de suspendare a procesului civil 

76. procedura suspendării și reluării procesului civil 

77. Temeiurile de încetare a procesului. 



78. Procedura şi efectele încetării procesului. 

79. Temeiurile scoaterii cererii de pe rol. 

80. Procedura şi efectele scoaterii cererii de pe rol. 

81. Obligativitatea întocmirii procesului-verbal. 

82. Cuprinsul şi întocmirea procesului-verbal. 

83. Examinarea observaţiilor asupra procesului-verbal. 

84. Eliberarea copiilor de pe procesul-verbal şi de pe înregistrările audio şi/sau video. 

85. Particularităţile procedurii de examinare şi soluţionare a pricinilor ce rezultă din raporturi 

juridico-publice. 

86. Procedura în pricinile privitor la apărarea drepturilor electorale şi a dreptului de a participa 

la referendum al cetăţenilor Republicii Moldova. 

87. Dispoziţii generale privind procedura specială. 

88. Constatarea faptelor care au valoare juridică 

89. Încuviinţarea adopţiei ca procedură specială 

90. Emanciparea în procedura  civilă specială 

91. Declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată 

92. Limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii 

93. Încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat 

94. Încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie 

95. Procedura de chemare 

96. Declararea fără stăpîn a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate municipală 

asupra unui  bun imobil fără stăpîn 

97. Constatarea inexactităţii înscrisurilor în registrele de stare civilă 

98. Procedura de reconstituire 

99.  Sistarea temporară a valabilităţii şi retragerea licenţelor/autorizaţiilor ce  vizează 

activitatea de întreprinzător  

100. Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie  

101. Procedura în ordonanţă. 

102. Apelul împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţă. 

103. Recursul împotriva încheierilor judecătorești 

104. Recursul împotriva deciziilor date în apel. 

105. Revizuirea hotărârilor, încheierilor, deciziilor irevocabile. 

106. Procedura  civilă cu elemente de extraneitate 

107. Competența instanțelor judecătorești naționale în procese civile cu elemente de extraneitate 

108. Procedura recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine.  

109. Refuzul de a recunoaşte şi a executa hotărârea judecătorească străină. 

110. Recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine 

111. Contestarea hotărârilor arbitrale. 

112. Eliberarea titlurilor de executare silită a hotărîrilor arbitrale 

113. Executarea hotărârilor judecătoreşti 

114. Implicarea instanței de judecată în procedura de executare 

115. Întoarcerea executării silite. 

 

DREPT PENAL 

 

1. Principiile legii penale. Reglementări naționale și jurisprudența CtEDO. 

2. Aplicarea legii penale în spaţiu. 

3. Acţiunea legii penale în timp.  

4. Efectul retroactiv al legii penale. 

5. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. 

6. Extrădarea şi condiţiile ei. 

7. Infracțiunea: trăsături esențiale. 



8. Gradul prejudiciabil al infracțiunii și clasificarea infracțiunilor. 

9. Componența infracțiunii. Elementele şi semnele componenţei de infracţiune.  

10.  Obiectul infracțiunii. 

11.  Latura obiectivă a infracțiunii. 

12.  Subiectul infracțiunii. 

13.  Latura subiectivă a infracțiunii. 

14.  Eroarea şi influenţa ei asupra răspunderii penale. 

15.  Fazele şi etapele activităţii infracţionale. 

16.  Incriminarea tentativei şi pregătirii de infracţiune. 

17.  Infracțiunea unică și modalitățile ei. 

18.  Pluralitatea de infracțiuni și modalitățile ei. 

19.  Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. 

20.  Participația și formele participației. 

21.  Participanţii la infracţiune și răspunderea penală a acestora. 

22.  Implicarea la infracțiune. 

23.  Răspunderea penală. 

24.  Liberarea de răspundere penală. 

25.  Prescripţia tragerii la răspundere penală. 

26.  Pedeapsa penală: scopul, funcțiile și clasificarea pedepselor. 

27.  Pedepsele penale aplicate persoanelor fizice. 

28.  Pedepsele penale aplicate persoanelor juridice. 

29.  Individualizarea pedepselor penale și criteriile de realizare a ei. 

30.  Individualizarea pedepsei minorului. 

31.  Individualizarea pedepsei în cazul pedepselor alternative prevăzute pentru infracțiunea 

săvîrșită. 

32.  Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor generale de individualizare a pedepsei 

penale. 

33.  Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor speciale de individualizare a pedepsei 

penale (art.78 – 86 Cod penal al RM). 

34.  Liberarea de pedeapsă penală. 

35.  Prescripţia executării sentinţei de condamnare. 

36.  Măsurile de siguranță. 

37.  Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării. 

38.  Antecedentele penale și stingerea lor. 

39.  Reabilitarea judecătorească. 

40.  Procesul de calificare a infracțiunilor și etapele sale. 

41.  Calificarea infracțiunii unice. 

42.  Calificarea infracțiunii în cazul unui concurs de infracțiuni. 

43.  Calificarea infracțiunii în cazul concurenței normelor penale. 

44.  Calificarea infracțiunii neconsumate. 

45.  Calificarea infracțiunilor săvîrșite în participație. 

46.  Înțelesul unor termeni sau expresii din legea penală (art.120 – 134
13

 Cod penal al RM). 

47.  Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei: art.145 – 163 Cod penal al RM.Cadrul 

incriminator și  jurisprudența CtEDO. 

48.  Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei: art.164 – 169 Cod penal al RM. 

Cadrul incriminator și jurisprudența CtEDO. 

49.  Infracţiuni privind viaţa sexuală: art.171 – 175
1
 Cod penal al RM. 

50.  Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă și a altor drepturi constituționale  ale 

cetățenilor: art.176 – 179, 181 – 183 Cod penal al RM. Cadrul incriminator și jurisprudența 

CtEDO. 

51.  Infracţiuni contra patrimoniului: art.186 – 199 Cod penal al RM. 

52.  Infracţiuni contra familiei şi minorilor: art.201, 201
1
, 206 – 209 Cod penal al RM. 



53.  Infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale: art.213, 217 – 220 Cod penal al 

RM. 

54.  Infracţiuni economice: art.236 – 239, 241, 243, 244, 248, 256 Cod penal al RM. 

55.  Infracţiuni în domeniul transporturilor: art.264 – 266, 269 Cod penal al RM. 

56.  Infracţiuni contra securităţii publice şi a ordinii publice: art.283 – 288, 290, 291 Cod penal 

al RM. 

57.  Infracţiuni contra justiţiei: art.306 – 312, 317, 318, 320, 323 Cod penal al RM. 

58.  Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică: art.324 – 332 Cod penal al 

RM. Cadrul incriminator și jurisprudența CtEDO. 

59.  Infracţiuni de corupție în sectorul privat: art.333 – 335
1
 Cod penal al RM. 

60.  Infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat: art.349 – 352
1
, 360 – 362

1
 

Cod penal al RM. 

 

 

DREPT PROCESUAL PENAL 

 

I. Partea Generală 

 

1. Procesul penal şi dreptul procesual penal. 

2. Principii de bază ale procesului penal.. 

3. Legalitatea procesului penal  

4. Prezumţia nevinovăţiei  

5. Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor  

6. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane   

7. Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret  

8. Asigurarea dreptului la apărare  

9. Publicitatea şedinţei de judecată  

10. Accesul liber la justiţie  

11. Desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil  

12. Libertatea de mărturisire împotriva sa  

13. Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori  

14. Principiul contradictorialităţii în procesul penal  

15. Înfăptuirea justiţiei – atribuţie exclusivă a instanţelor judecătoreşti  

16. Independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii. 

17. Garanțiile procesului echitabil conform jurisprudenței CtEDO. 

18. Instanţele judecătoreşti. 

19. Competenţa. Tipurile competenţei. 

20. Incompatibilitatea. 

21. Declinarea de competenţă a instanţei de judecată. 

22. Conflictul de competență şi strămutarea judecării cauzei penale.  

23. Partea acuzării. 

24. Atribuţiile procurorului, abţinerea, recuzarea procurorului. 

25. Organul, conducătorul organului de urmărire penală şi atribuţiile lor.  

26. Ofiţerul de urmărire penală şi atribuţiile lui, abţinerea, recuzarea ofiţerului de urmărire 

penală.  

27. Victima  

28. Partea vătămată, drepturile şi obligaţiile părţii vătămate.  

29. Partea civilă, drepturile şi obligaţiile părţii civile   

30. Partea apărării. 

31. Bănuitul, drepturile şi obligaţiile bănuitului. 

32. Învinuitul, inculpatul, drepturile şi obligaţiile învinuitului, inculpatului.  



33. Apărătorul, drepturile şi obligaţiile apărătorului,   

34. Participarea obligatorie a apărătorului, admiterea, desemnarea şi înlocuirea apărătorului, 

confirmarea calităţii şi împuternicirilor lui.  

35. Renunţarea la apărător, înlăturarea apărătorului din procesul penal  

36. Partea civilmente responsabilă, drepturile şi obligaţiile părţii civilmente responsabile. 

37. Reprezentanţii şi succesorii în procesul penal. 

38. Alte persoane participante la procesul penal.   

39. Probatoriul şi obiectul probaţiunii. 

40. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii. 

41. Declaraţiile. 

42. Prezentarea spre recunoaştere. 

43. Cercetarea la faţa locului, examinarea corporală, exhumarea cadavrului, reconstituirea 

faptei şi experimentul. 

44. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi documente. 

45. Activitatea specială de investigaţii. 

46. Efectuarea expertizei. 

47. Mijloace materiale de probă. 

48. Reţinerea. 

49. Măsurile preventive. 

50. Categoriile de măsuri preventive, caracteristica generală.  

51. Condițiile, temeiurile și circumstanțele care urmează a fi luate în considerație pentru 

aplicarea reținerii și a măsurilor preventive. 

52. Existenţa unei bănuieli rezonabile privind săvîrşirea infracţiunii de către bănuit, învinuit. 

53. Organele și actele prin care se aplică măsura preventivă 

54. Alte măsuri procesuale de constrângere. 

55. Obligaţia organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată de a lua măsuri pentru 

asigurarea securităţii participanţilor la proces şi a altor persoane. 

56. Măsuri de protecţie aplicate victimelor violenţei în familie. 

57. Acţiunea civilă în procesul penal. 

58. Cheltuielile judiciare. 

59. Termenele procedurale. 

60. Citarea şi comunicarea altor acte procedurale. Cererile şi demersurile. 

61. Modificarea în actele procedurale, corectarea erorilor materiale şi înlăturarea  unor 

omisiuni vădite. Nulitatea actelor procedurale. 

 

II. Partea Specială 

 

62. Noţiunea şi trăsăturile definitorii ale urmăririi penale ca fază a procesului penal. 

63. Sesizarea organului de urmărire penală. 

64. Competenţa organelor de urmărire penală. 

65. Pornirea şi desfăşurarea urmăririi penale. 

66. Remiterea cauzei procurorului cu propunerea de terminare a urmăririi penale. 

67. Verificarea de către procuror a cauzei primate. 

68. Soluţiile dispuse de procuror la terminarea urmăririi penale. 

69. Restituirea cauzei sau trimiterea ei la alt organ de urmărire penală. 

70. Prezentarea materialelor de urmărire penală. 

71. Soluţionarea cererilor în legătură cu terminarea urmăririi penale.   

72. Rechizitoriul. 

73. Trimiterea cauzei în judecată  

74. Plîngerea împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor organului de urmărire penală şi ale 

organului care exercită activitate specială de investigaţii. 

75. Examinarea plîngerilor de către procuror. 



76. Plîngerea împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor procurorului. 

77. Examinarea plîngerii de către procurorul ierarhic superior. 

78. Sfera controlului judiciar. 

79. Acţiunile de urmările penală efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucţie. 

80. Măsurile procesuale de constrîngere aplicate cu autorizarea judecătorului de instrucţie. 

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

82. Modul de examinare a demersurilor referitoare la efectuarea acţiunilor de urmărire penală,  

măsurilor speciale de investigaţii sau la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere. 

83. Examinarea demersurilor privind aplicarea faţă de bănuit a arestării preventive, arestării la 

          domiciliu  

84. Examinarea demersurilor privind aplicarea faţă de învinuit a arestării preventive,   

arestării la domiciliu sau prelungirea duratei arestării învinuitului. 

85. Recursul împotriva încheierii judecătorului de instrucţie privind aplicarea sau neaplicarea   

arestării, privind prelungirea sau refuzul de a prelungi durata ei sau privind liberarea  

provizorie sau refuzul liberării provizorii. 

86. Plîngerea împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi 

ale organului care exercită activitate specială de investigaţii.  

87. Nemijlocirea, oralitatea şi contradictorialitatea judecării cauzei.  

88. Egalitatea în drepturi a părţilor în faţa instanţei.  

89. Publicitatea şedinţei de judecată.  

90. Citarea părţilor la judecată.  

91. Participarea procurorului la judecarea cauzei şi efectele neprezentării lui. Renunţarea 

la învinuire.  

92. Participarea inculpatului la judecarea cauzei şi efectele neprezentării lui.  

93. Participarea apărătorului la judecarea cauzei şi efectele neprezentării lui.  

94. Participarea părţii vătămate la judecarea cauzei şi efectele neprezentării ei.  

95. Participarea părţii civile şi părţii civilmente responsabile la judecarea cauzei şi 

efectele neprezentării lor.  

96. Modificarea acuzării în şedinţa de judecată în sensul agravării ei. 

97. Prezentarea probelor suplimentare. 

98. Renunţarea la probe.  

99. Rezolvarea chestiunii cu privire la măsura preventivă  

100.  Suspendarea şi reluarea judecării cauzei  

101.  Amînarea şedinţei de judecată  

102.  Încetarea procesului penal în şedinţa de judecată  

103.  Măsurile care se iau faţă de cei ce încalcă ordinea şedinţei de judecată  

104.  Procedura deliberării  

105.  Pronunţarea hotărîrii  

106.  Tipurile hotărîrilor instanţei de judecată  

107.  Repartizarea cauzei parvenite pentru judecare  

108.  Soluţionarea cauzei în procedura medierii ori împăcării părţilor  

109.  Şedinţa preliminară  

110.  Prezentarea şi examinarea listei probelor  

111.  Trimiterea cauzei în instanţa de judecată competentă  

112.  Suspendarea şi reluarea procesului penal  

113.  Încetarea procesului penal  

114.  Numirea cauzei spre judecare  

115.  Desfăşurarea şedinţei preliminare şi adoptarea încheierii  

116.  Partea pregătitoare a şedinţei de judecată  

117.  Cercetarea judecătorească  

118.  Dezbaterile judiciare şi ultimul cuvînt al inculpatului  

119.  Deliberarea şi adoptarea sentinţei  



120.  Apelul  

121.  Recursul ordinar. 

122.  Recursul în anulare 

123.  Revizuirea procesului penal 

124.  Rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată şi punerea ei în executare  

125.  Caracterul obligatoriu al hotărîrilor judecătoreşti definitive şi al ordonanţelor 

procurorului privind încetarea urmăririi penale  

126.  Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti.  

127.  Chestiunile care urmează să fie soluţionate de către instanţă la executarea pedepsei.  

128.  Instanţa care soluţionează chestiunile privind executarea hotărîrilor judecătoreşti.  

129.  Modul de soluţionare a chestiunilor privind punerea în executare a hotărîrilor 

judecătoreşti.  

130.  Atacarea încheierilor privind soluţionarea chestiunilor referitor la executarea 

hotărîrilor judecătoreşti  

131.  Plîngerile împotriva actelor organului sau instituţiei care pune în executare hotărîrea  

judecătorească de condamnare.   

132.  Procedura în cauzele  privind minorii. 

133.  Procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical. 

134.  Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 

135.  Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de  răspundere 

penală. 

136.  Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni  flagrante. 

137.  Procedura privind urmărirea şi judecarea cauzelor privind   infracţiunile săvârşite de  

persoane juridice. 

138.  Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale  organelor de urmărire 

penală şi ale instanţelor judecătoreşti. 

139.  Procedura de restabilire a documentelor judiciare dispărute. 

140.  Asistenţa juridică internaţională în materie penală. 

 


