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TEMATICA  
concursului de admitere la Institutul National al Justiției (a.2020) pentru proba scrisă 

test-grilă și pentru proba orală 
 

DREPT CIVIL 
 

1. Izvoarele dreptului civil 
2. Raporturile reglementate de legislația civilă 
3. Persoana fizică 
4. Persoana juridică 
5. Actul juridic civil și reprezentarea 
6. Condițiile de valabilitate ale actului juridic civil 
7. Nulitatea actului juridic civil 
8. Reprezentarea și procura 
9. Termenele în dreptul civil 
10. Prescripția extinctivă 
11. Termenele de decădere 
12. Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice 
13. Registrul bunurilor imobile 
14. Patrimoniul 
15. Posesiunea 
16. Proprietatea 
17. Alte drepturi reale 
18. Noțiunea de obligație 
19. Pluralitatea de subiecte și obiecte în cadrul unei obligații 
20. Transmisiunea creanței și a obligației 
21. Executarea obligațiilor 
22. Neexecutarea obligațiilor 
23. Mijloacele de garantare a obligațiilor 
24. Stingerea obligațiilor 
25. Dispoziții generale cu privire la contract și la conținutul contractului 
26. Încheierea contractului 
27. Dreptul de revocare a contractului 
28. Clauzele abuzive 
29. Efectele contractului 
30. Clasificarea contractelor 
31. Vânzarea-cumpărarea și varietățile acesteia 
32. Donația 
33. Înstrăinarea bunului cu condiția întreținerii de viață 
34. Renta 
35. Comodatul 
36. Împrumutul 
37. Locațiunea 
38. Arenda și varietățile acesteia 
39. Leasingul 
40. Antrepriza și prestările de serviciu 
41. Transportul 
42. Mandatul 
43. Administrarea fiduciară 
44. Comisionul 
45. Expediția  
46. Depozitul  
47. Magazinajul 



48. Pachetele de servicii de călătorie și produsele de vacanță 
49. Fidejusiunea și alte garanții personale 
50. Intermedierea 
51. Contractele privind punerea pe piață a produselor altuia 
52. Contractele și operațiunile bancare și nebancare 
53. Contractul de depozit bancar 
54. Contractul de cont bancar 
55. Contractul de credit 
56. Efectuarea plăților prin incasoul documentar 
57. Factoringul  
58. Contractul de asigurare 
59. Asigurarea de daune 
60. Asigurarea de viață 
61. Asigurarea de grup și asigurarea de grup voluntară 
62. Tranzacția 
63. Contractul de societate civilă 
64. Drepturile comune 
65. Jocuri și pariuri 
66. Gestiunea de afaceri 
67. Promisiunea publică de recompensă 
68. Îmbogățirea nejustificată 
69. Răspunderea delictuală 
70. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de produse de viciu 
71. Răspunderea pentru dobândirea sau divulgarea ilegală a secretelor comerciale 
72. Constituirea fiduciei 
73. Moștenirea 
74. Moștenirea legală 
75. Moștenirea testamentară 
76. Legatul 
77. Sarcina 
78. Statutul juridic al moștenitorului 
79. Rezerva succesorală 
80. Confirmarea drepturilor rezultate din moștenire 
81. Vânzarea cumpărarea cotei succesorale 
82. Dispoziții generale cu privire la dreptul internațional privat 
83. Normele conflictuale 
84. Statutul persoanei fizice 
85. Statutul persoanei juridice 
86. Drepturile reale și drepturile personale nepatrimoniale 
87. Actul juridic 
88. Obligațiile contractuale 
89. Obligațiile necontractuale 
90. Drepturile de autor și drepturile conexe (Legea nr. 139 din 02.07.2010) 

 
 

DREPT PROCESUAL CIVIL 
 

1. Izvoarele dreptului procesual civil  
2. Avizele consultative ale Plenului CSJ  
3. Principiile dreptului procesual civil 
4. Ridicarea excepției de neconstituționalitate în procesul civil  
5. Condițiile si elementele obligatorii ale sesizării Curții Constituționale 
6. Dreptul la un proces echitabil  
7. Principiul securității raporturilor juridice 
8. Compunerea – constituirea completului de judecată și incidente procesuale la compunerea 

acestuia (incompatibilitatea, abținerea și recuzarea)   
9. Competenta jurisdicțională materială a judecătoriilor  
10. Competenta jurisdicțională materială a curților de apel 
11. Competenta jurisdicțională teritorială generală  



12. Competenta la alegerea reclamantului 
13. Competenta jurisdicțională teritorială excepțională 
14. Competența jurisdicțională teritorială după legătura pretențiilor înaintate  
15. Temeiurile și procedura strămutării cauzei civile de la instanța sesizată la o altă instanță  
16. Soluționarea conflictelor de competență jurisdicțională 
17. Părțile în procesul civil  
18. Coparticiparea procesual-civilă  
19. Succesiunea procesual-civilă  
20. Intervenientul principal în procesul civil  
21. Intervenientul accesoriu în procesul civil  
22. Participarea în procesul civil a autorităților publice, organizațiilor și cetățenilor pentru 

apărarea drepturilor altor persoane   
23. Temeiurile și tipurile reprezentării judiciare civile 
24. Împuternicirile reprezentantului în judecată   
25. Durata și modul de calcul al termenelor de procedură  
26. Suspendarea curgerii termenului de procedură 
27. Prelungirea termenului de procedură 
28. Repunerea în termenul de procedură 
29. Termenele de judecare a cauzelor civile  
30. Criteriile de determinare a termenului rezonabil  
31. Categoriile sancțiunilor procesuale și procedura aplicării lor  
32. Temeiurile pentru aplicarea amenzii judiciare  
33. Procedura aplicării și anulării amenzii judiciare  
34. Noțiunea și tipurile cheltuielilor de judecată în procesul civil  
35. Taxa de stat  
36. Scutirile de taxa de stat  
37. Amânarea sau eșalonarea taxei de stat  
38. Restituirea taxei de stat  
39. Repartizarea cheltuielilor de judecată între părți și compensarea lor  
40. Cererea de chemare în judecată  
41. Premisele și condițiile de exercitare a acțiunii civile  
42. Refuzul primirii cererii de chemare în judecată  
43. Restituirea cererii de chemare în judecată  
44. Excepţia de tardivitate 
45. Acțiunea reconvențională  
46. Tranzacția (de împăcare) în procesul civil  
47. Medierea judiciara  
48. Asigurarea acțiunii civile  
49. Temeiurile degrevării de probațiune 
50. Repartizarea sarcinii de probațiune între părți (regula generală de probațiune)  
51. Prezumțiile probante în procesul de probațiune civilă  
52. Mijloacele de probațiune civilă 
53. Pertinența și admisibilitatea mijloacelor de probă în procesul civil  
54. Explicațiile părților ca mijloc de probă  
55. Depozițiile martorilor în procesul civil  
56. Înscrisurile ca mijloc de probă în procesul civil  
57. Probele materiale ca mijloc de probă în procesul civil  
58. Înregistrările audio-video ca mijloc de probă în procesul civil  
59. Proba prin raportul de expertiza în procesul civil  
60. Modul de asigurare a probelor până la pornirea procesului și după intentarea procesului  
61. Pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare  
62. Citarea și înștiințarea în procesul civil  
63. Dezbaterile judiciare a cauzelor civile în prima instanță  
64. Consecințele absenței participanților la proces în ședință de judecată  
65. Cuprinsul hotărârii primei instanțe (părțile ei componente)  
66. Cerințele care se înaintează față de hotărârea primei instanțe  
67. Temeiurile și procedura emiterii hotărârii suplimentare în prima instanță  
68. Temeiurile și procedura corectării greșelilor din hotărârea judecătorească  



69. Temeiurile și procedura explicării hotărârii judecătorești 
70. Executarea imediată a hotărârii  
71. Hotărârile judecătorești definitive 
72. Hotărârile judecătorești irevocabile  
73. Încheierile primei instanțe de judecată 
74. Întreruperea ședinței de judecată  
75. Temeiurile de amânare a procesului civil  
76. Temeiurile de suspendare a procesului civil   
77. Procedura suspendării și reluării procesului civil 
78. Temeiurile de încetare a procesului  
79. Procedura și efectele încetării procesului  
80. Temeiurile scoaterii cererii de pe rol  
81. Procedura și efectele scoaterii cererii de pe rol  
82. Generalități privind procedura în cazul cererilor cu valoare redusă 
83. Dispoziții generale privind procedura specială  
84. Generalități privind aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie  
85. Generalități privind suspendarea și retragerea actelor permisive ce vizează activitatea de 

întreprinzător 
86. Procedura în acţiunile posesorii  
87. Constatarea faptelor care au valoare juridică  
88. Încuviințarea adopției ca procedură specială  
89. Emanciparea în procedura civilă specială  
90. Declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată  
91. Procedura privind măsurile de ocrotire 
92. Procedura de declarare a insolvabilității  
93. Încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat  
94. Încuviințarea examenului psihiatric sau spitalizării în staționarul de psihiatrie 
95. Procedura de chemare 
96. Uzucapiunea dreptului contrar cuprinsului Registrului de publicitate 
97. Constatarea inexactității înscrisurilor în registrele de stare civilă  
98. Procedura de reconstituire 
99. Procedura în ordonanță 
100. Apelul împotriva hotărârilor pronunțate în prima instanță 
101. Recursul împotriva încheierilor judecătorești 
102. Recursul împotriva deciziilor date în apel  
103. Revizuirea hotărârilor, încheierilor, deciziilor irevocabile  
104. Procedura civilă cu elemente de extraneitate 
105. Competența instanțelor judecătorești naționale în procese civile cu elemente de extraneitate 
106. Procedura recunoașterii hotărârilor judecătorești străine  
107. Contestarea hotărârilor arbitrale  
108. Eliberarea titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale  
109. Executarea hotărârilor judecătorești 
110. Implicarea instanței de judecată în procedura de executare  
111. Întoarcerea executării silite 

 
 

DREPT PENAL 
 

1. Principiile legii penale. Reglementări naționale și jurisprudența CtEDO  
2. Principiul legalității    
3. Principiul umanismului  
4. Principiul democratismului  
5. Principiul caracterului personal al răspunderii penale  
6. Principiul individualizării răspunderii penale și pedepsei penale  
7. Aplicarea legii penale în spațiu  
8. Acțiunea legii penale în timp  
9. Timpul săvârșirii faptei  
10. Efectul retroactiv al legii penale  



11. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive 
12. Locul săvârșirii faptei  
13. Extrădarea și condițiile ei 
14. Infracțiunea: trăsături esențiale 
15. Gradul prejudiciabil al infracțiunii și clasificarea infracțiunilor 
16. Infracțiunea săvârșită cu intenție  
17. Infracțiunea săvârșită din imprudență  
18. Infracțiunea săvârșită cu două forme de vinovăție  
19. Fapta săvârșită fără vinovăție (cazul fortuit)  
20. Componența infracțiunii. Elementele și semnele componenței de infracțiune 
21. Obiectul infracțiunii  
22. Latura obiectivă a infracțiunii  
23. Subiectul infracțiunii  
24. Latura subiectivă a infracțiunii  
25. Responsabilitatea  
26. Iresponsabilitatea  
27. Responsabilitatea redusă  
28. Răspunderea pentru infracțiunea săvârșită în stare de ebrietate  
29. Eroarea și influenta ei asupra răspunderii penale  
30. Fazele și etapele activității infracționale  
31. Incriminarea tentativei și pregătirii de infracțiune  
32. Infracțiunea unică și modalitățile ei  
33. Pluralitatea de infracțiuni și modalitățile ei  
34. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei  
35. Participația și formele participației  
36. Participanții la infracțiune și răspunderea penală a acestora  
37. Implicarea la infracțiune  
38. Răspunderea penală. Temeiul răspunderii penale  
39. Liberarea de răspundere penală  
40. Prescripția tragerii la răspundere penală  
41. Pedeapsa penală: scopul, funcțiile și clasificarea pedepselor  
42. Categoriile pedepselor penale aplicate persoanelor fizice 
43. Categoriile pedepselor penale aplicate persoanelor juridice 
44. Amenda  
45. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate  
46. Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept 
47. Retragerea gradului militar sau special, a unui titlu special, a gradului de calificare 

(clasificare) și a distincțiilor de stat 
48. Munca neremunerată în folosul comunității  
49. Închisoarea  
50. Detențiunea pe viață  
51. Categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoare  
52. Privarea unei persoane juridice de dreptul de a exercita o anumită activitate  
53. Lichidarea persoanei juridice  
54. Criteriile de individualizare a pedepselor penale  
55. Individualizarea pedepsei penale aplicate minorului  
56. Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor generale de individualizare a pedepsei penale  
57. Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor speciale de individualizare a pedepsei penale  
58. Modul determinării termenului pedepsei definitive în cazul cumulării diferitelor pedepse 
59. Calcularea termenelor pedepsei și computarea arestului preventiv  
60. Liberarea de pedeapsă penală. Noțiunea și categoriile liberării de pedeapsa penală  
61. Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei 
62. Condamnarea cu suspendarea parţială a executării pedepsei cu închisoare 
63. Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen  
64. Liberarea de pedeapsă penală în cazul săvârşirii infracţiunii pentru prima oară şi al 

reparării prejudiciului 
65. Înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă  
66. Liberarea de pedeapsă a minorilor  
67. Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației  



68. Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave  
69. Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide și femei care au copii în vârstă de până la 

8 ani  
70. Prescripția executării sentinței de condamnare 
71. Măsurile de siguranță  
72. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării 
73. Amnistia  
74. Grațierea  
75. Împăcarea 
76. Antecedentele penale și stingerea lor  
77. Reabilitarea judecătorească  
78. Procesul de calificare a infracțiunilor și etapele sale  
79. Calificarea infracțiunii unice 
80. Calificarea infracțiunii în cazul unui concurs de infracțiuni 
81. Calificarea infracțiunii în cazul concurenței normelor penale 
82. Calificarea infracțiunii neconsumate 
83. Calificarea infracțiunilor săvârșite în participație  
84. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală  
85. Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei: art.145 – 163 Cod penal al RM. Cadrul 

incriminator și jurisprudența CtEDO 
86. Infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei: art.164 – 169 Cod penal al RM. 

Cadrul incriminator și jurisprudența CtEDO 
87. Infracțiuni privind viața sexuală: art.171 – 1751 Cod penal al RM 
88. Infracțiuni 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 

89. Infracțiuni contra patrimoniului: art.186 – 199 Cod penal al RM 
90. Infracțiuni contra familiei și minorilor: art.201, 2011, 2012, 206 – 209 Cod penal al RM 
91. Infracțiuni contra sănătății publice și conviețuirii sociale: art.213, 217 – 220, 222 Cod penal al 

RM 
92. Infracțiuni economice: art.236 – 2392, 241, 243, 244, 2441, 248, 249, 256 Cod penal al RM 
93. Infracțiuni în domeniul transporturilor: art.264 – 266, 269 Cod penal al RM 
94. Infracțiuni contra securității publice și a ordinii publice: art.283 – 288, 290, 291 Cod penal al 

RM 
95. Infracțiuni contra justiției: art.306 – 312, 317, 318, 320, 323 Cod penal al RM 
96. Infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică: art.324 – 3322 Cod penal al 

RM. Cadrul incriminator și jurisprudența CtEDO 
97. Infracțiuni de corupție în sectorul privat: art.333 – 3351 Cod penal al RM 
98. Infracțiuni contra autorităților publice și a securității de stat: art.349 – 3521, 360 – 3621 Cod 

penal al RM 
 
  



DREPT PROCESUAL PENAL 
 

1. Procesul penal și dreptul procesual penal 
2. Principii de bază ale procesului penal 
3. Legalitatea procesului penal  
4. Prezumția nevinovăției  
5. Egalitatea în fața legii și a autorităților  
6. Respectarea drepturilor, libertăților și demnității umane 
7. Limba în care se desfășoară procesul penal și dreptul la interpret 
8. Asigurarea dreptului la apărare  
9. Publicitatea ședinței de judecată  
10. Accesul liber la justiție  
11. Desfășurarea 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 contradictorialității în procesul penal  
15. Înfăptuirea justiției – atribuție exclusivă a instanțelor judecătorești 
16. Independența judecătorilor și supunerea lor numai legii  
17. Garanțiile procesului echitabil conform jurisprudenței CtEDO 
18. Excepția de neconstituționalitate în procesul penal  
19. Instanțele judecătorești  
20. Competența judecătorească și formele ei  
21. Incompatibilitatea judecătorului și soluționarea acesteia 
22. Declinarea de competență a instanței de judecată  
23. Conflictul de competență și strămutarea judecării cauzei penale  
24. Atribuțiile procurorului la diferite faze ale procesului penal  
25. Abținerea și recuzarea procurorului. Particularitățile soluționării în cadrul urmăririi penale 

și la faza judecării cauzei  
26. Organele de urmărire penală. Conducătorul organului de urmărire penală și atribuțiile lui  
27. Ofițerul de urmărire penală și atribuțiile lui. Abținerea, recuzarea ofițerului de urmărire 

penală  
28. Victima  și partea vătămată, ordinea procesuală de constituire, drepturile și obligațiile  
29. Partea civilă, drepturile și obligațiile părții civile  
30. Bănuitul, drepturile și obligațiile acestuia  
31. Învinuitul, inculpatul, drepturile și obligațiile sale 
32. Apărătorul, drepturile și obligațiile acestuia  
33. Participarea obligatorie a apărătorului, admiterea, desemnarea și înlocuirea apărătorului, 
        confirmarea calității și împuternicirilor lui  
34. Renunțarea la apărător, înlăturarea apărătorului din procesul penal  
35. Partea civilmente responsabilă, drepturile și obligațiile părții civilmente responsabile  
36. Reprezentanții și succesorii în procesul penal  
37. Alte persoane participante la procesul penal   
38. Probatoriul: noțiunea și conținutul  
39. Obiectul și limitele probatoriului  
40. Mijloacele de probă și procedeele probatorii  
41. Datele neadmise ca probe  
42. Regula fructul pomului otrăvit. Excepțiile de la această regulă 
43. Declarațiile: modalitățile și administrarea acestora  
44. Prezentarea spre recunoaștere  
45. Cercetarea la fața locului, examinarea corporală, exhumarea cadavrului, reconstituirea 

faptei și experimentul  
46. Percheziția și ridicarea de obiecte și documente  
47. Activitatea specială de investigații: noțiunea și conținutul  
48. Raportul de expertiză. Numirea și efectuarea expertizei  
49. Mijloace materiale de probă  
50. Reținerea– măsură procesuală de constrângere  
51. Categoriile măsurilor preventive, caracteristica generală  
52. Condițiile, temeiurile și circumstanțele care urmează a fi luate în considerație pentru 

aplicarea reținerii și a măsurilor preventive 



53. Existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea infracțiunii de către bănuit, învinuit 
54. Organele competente și actele prin care se aplică măsurile preventive 
55. Alte măsuri procesuale de constrângere  
56. Obligația organului de urmărire penală și a instanței de judecată de a lua măsuri pentru 

asigurarea securității participanților la proces și a altor persoane 
57. Măsuri de protecție aplicate victimelor violenței în familie  
58. Acțiunea civilă în procesul penal  
59. Cheltuielile judiciare  
60. Procesul de recuperare a bunurilor infracționale 
61. Termenele procedurale  
62. Citarea și comunicarea altor acte procedurale  
63. Cereri și demersuri în procesul penal 
64. Modificarea în actele procedurale, corectarea erorilor materiale și înlăturarea  unor  
        omisiuni vădite. Nulitatea actelor procedurale  
65. Noțiunea și trăsăturile definitorii ale urmăririi penale ca fază a procesului penal 
66. Începerea procesului penal. Acțiunile de urmărire penală desfășurate până la începerea 

urmăririi penale  
67. Sesizarea organului de urmărire penală: noțiune și caracteristica modurilor de sesizare  
68. Competența organelor de urmărire penală 
69. Organele de constatare, competența și acțiunile acestora  
70. Pornirea şi desfășurarea urmăririi penale  
71. Refuzul în începerea urmăririi penale  
72. Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării  
73. Schimbarea și completarea acuzării  
74. Remiterea cauzei procurorului cu propunerea de terminare a urmăririi penale  
75. Verificarea de către procuror a cauzei primite 
76. Soluțiile dispuse de procuror la terminarea urmăririi penale 
77. Restituirea cauzei sau trimiterea ei la alt organ de urmărire penală  
78. Prezentarea materialelor de urmărire penală. Drepturile părților în cadrul prezentării 

materialelor de urmărire penală  
79. Soluționarea cererilor în legătură cu terminarea urmăririi penale 
80. Rechizitoriul. Importanța analizei probelor în rechizitoriu  
81. Ordinea procesuală de trimitere a cauzei în instanța de judecată  
82. Plângerea împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire penală și ale 
        organului care exercită activitate specială de investigații  
83. Examinarea plângerilor de către procuror  
84. Plângerea împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor procurorului  
85. Examinarea plângerii de către procurorul ierarhic superior  
86. Controlului judiciar al procedurii prejudiciare: noțiune și conținut 
87. Acțiunile de urmările penală efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție  
88. Măsurile procesuale de constrângere aplicate cu autorizarea judecătorului de instrucție 
89. Măsurile speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție  
90. Modul de examinare a demersurilor referitoare la efectuarea acțiunilor de urmărire penală, 

măsurilor speciale de investigații sau la aplicarea măsurilor procesuale de constrângere  
91. Examinarea demersurilor privind aplicarea față de învinuit a arestării preventive,   
        arestării la domiciliu sau prelungirea duratei arestării învinuitului 
92. Recursul împotriva încheierii judecătorului de instrucție privind aplicarea sau neaplicarea   
        arestării, privind prelungirea sau refuzul de a prelungi durata ei sau privind liberarea  
        provizorie sau refuzul liberării provizorii 
93. Plângerea împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și       
        ale organului care exercită activitate specială de investigații 
94. Nemijlocirea, oralitatea și contradictorialitatea judecării cauzei 
95. Egalitatea în drepturi a părților în fața instanței 
96. Publicitatea ședinței de judecată 
97. Competența președintelui ședinței de judecată 
98. Rolul grefierului ședinței de judecată 
99. Citarea părților la judecată 
100. Participarea procurorului la judecarea cauzei și efectele neprezentării lui. Renunțarea 

la învinuire  



101. Participarea inculpatului la judecarea cauzei și efectele neprezentării lui  
102. Participarea apărătorului la judecarea cauzei și efectele neprezentării lui  
103. Participarea pârții vătămate la judecarea cauzei și efectele neprezentării ei  
104. Participarea părții civile și părții civilmente responsabile la judecarea cauzei și 
       efectele neprezentării lor  
105. Limitele judecării cauzei penale 
106. Modificarea acuzării în ședința de judecată în sensul agravării ei 
107. Prezentarea probelor suplimentare și renunțarea la probe 
108. Rezolvarea chestiunii cu privire la măsura preventivă la judecarea cauzei 
109. Suspendarea și reluarea judecării cauzei penale 
110. Amânarea ședinței de judecată în cauza penală  
111. Încetarea procesului penal în ședința de judecată  
112. Măsurile care se iau față de cei ce încalcă ordinea ședinței de judecată în cauzele penale  
113. Procesul-verbal al ședinței de judecată. Consemnarea declarațiilor părților și ale 

martorilor în ședința de judecată 
114. Soluționarea cauzei penale. Obiectul și procedura deliberării la adoptarea sentinței  
115. Pronunțarea hotărârii 
116. Felurile hotărârilor instanței de judecată 
117. Repartizarea cauzei penale parvenite pentru judecare 
118. Soluționarea cauzei penale în procedura medierii ori împăcării părților  
119. Ședința preliminară în cauza penală și chestiunile rezolvate la această etapă 
120. Prezentarea și examinarea listei probelor în cauza penală 
121. Trimiterea cauzei penale în instanța de judecată competentă  
122. Suspendarea și reluarea procesului penal  
123. Încetarea procesului penal  
124. Numirea cauzei penale spre judecare 
125. Desfășurarea ședinței preliminare și adoptarea încheierii privind numirea cauzei 
        penale spre judecare  
126. Partea pregătitoare a ședinței de judecată în cauza penală. Consecutivitatea măsurilor 

realizate la etapa pregătitoare a ședinței de judecată  
127. Judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală 
128. Cercetarea judecătorească în cauza penală și conținutul acesteia  
129. Audierea judiciară. Citirea declarațiilor în ședința de judecată  
130. Dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al inculpatului  
131. Deliberarea și adoptarea sentinței  
132. Sentința judecătorească. Felurile, structura și conținutul  
133. Chestiunile pe care trebuie să le soluționeze instanța de judecată la adoptarea sentinței  
134. Soluționarea acțiunii civile în procesul penal  
135. Sentința de condamnare  
136. Sentința de achitare și de încetare a procesului penal  
137. Apelul – condițiile de fond și formă  
138. Efectele apelului  
139. Judecarea apelului și soluțiile adoptate 
140. Recursul ordinar în cauza penală. Condițiile de fond și de formă ale recursului ordinar 
141. Caracteristica temeiurilor recursului ordinar 
142. Efectele recursului ordinar 
143. Judecarea recursului și soluțiile adoptate 
144. Recursul în anulare în cauza penală 
145. Revizuirea procesului penal 
146. Revizuirea procesului penal în baza hotărârii CtEDO 
147. Recursul în interesul legii 
148. Rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată într-o cauză penală și punerea  

ei în executare 
149. Caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești definitive și al ordonanțelor  
        procurorului privind încetarea urmăririi penale 
150. Trimiterea spre executare a hotărârii judecătorești într-o cauză penală 
151. Chestiunile care urmează să fie soluționate de către instanță la executarea pedepsei  
152. Instanța care soluționează chestiunile privind executarea hotărârilor judecătorești 

penale  



153. Modul de soluționare a chestiunilor privind punerea în executare a hotărârilor 
        judecătorești penale 
154. Atacarea încheierilor privind soluționarea chestiunilor referitor la executarea 

hotărârilor judecătorești penale 
155. Plângerile împotriva actelor organului sau instituției care pune în executare sentința de 

condamnare 
156. Procedura în cauzele  penale privind minorii 
157. Procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical 
158. Procedura privind acordul de recunoaștere a vinovăției 
159. Procedura de suspendare condiționată a urmăririi penale și de liberare de  răspundere 

penală 
160. Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni  flagrante 
161. Procedura privind urmărirea și judecarea cauzelor privind   infracțiunile săvârșite de 

persoane juridice 
162. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale  organelor de 

urmărire penală și ale instanțelor judecătorești 
163. Procedura de restabilire a documentelor judiciare dispărute 
164. Asistența juridică internațională în materie penală 

  
DREPTURILE OMULUI 

 
1. Obligațiile pozitive ale statului potrivit CEDO 
2. Obligațiile negative ale statului potrivit CEDO 
3. CEDO și jurisdicția statelor 
4. Principiul proporționalității ingerinței în exercitarea unui drept 
5. Triplul test al ingerinței statului în exercitarea unui drept 
6. Marja de apreciere a statului în justificarea unei ingerințe 
7. Principiul subsidiarității 
8. Dreptul la viață potrivit CEDO  
9. Recurgerea absolut necesară la forță potrivit CEDO 
10. Interzicerea torturii potrivit CEDO 
11. Interzicerea tratamentelor inumane și degradante potrivit CEDO 
12. Condițiile detenției potrivit CEDO 
13. Asistența medicală acordată deținuților potrivit CEDO 
14. Violența domestică potrivit CEDO  
15. Interzicerea sclaviei potrivit CEDO 
16. Interzicerea muncii forțate potrivit CEDO 
17. Dreptul la libertate și siguranță potrivit CEDO 
18. Privarea legală de libertate potrivit CEDO  
19. Detenția provizorie potrivit CEDO 
20. Habeas Corpus 
21. Dreptul la reparare în caz de detenție ilegală potrivit CEDO 
22. Dreptul la un proces echitabil potrivit CEDO 
23. Examinarea unei cauze în termen rezonabil potrivit CEDO  
24. Executarea hotărârii judecătorești potrivit CEDO 
25. Securitatea raporturilor juridice 
26. Prezumția nevinovăției potrivit CEDO 
27. Garanțiile procesului echitabil în materie penală potrivit CEDO 
28. Dreptul la apărare potrivit CEDO  
29. Egalitatea armelor în proces potrivit CEDO 
30. Dreptul la un recurs efectiv potrivit CEDO 
31. Informarea cu privire la natura acuzației în materie penală potrivit CEDO 
32. Dreptul la viață privată potrivit CEDO 
33. Protectia reputației potrivit CEDO 



34. Dreptul la un mediu ambiant sănătos 
35. Dreptul la respectarea vieții de familie potrivit CEDO 
36. Drepturile parentale și CEDO 
37. Drepturile copiilor și CEDO 
38. Dreptul la respectarea domiciliului potrivit CEDO 
39. Dreptul la respectarea corespondenței potrivit CEDO 
40. Respectarea datelor cu caracter personal potrivit CEDO 
41. Libertatea de gândire, de conștiință și de religie potrivit CEDO 
42. Simbolurile și veșmintele religioase potrivit CEDO 
43. Libertatea de exprimare potrivit CEDO 
44. Accesul la Internet potivit CEDO 
45. Discursul de ură potrivit CEDO 
46. Mass-media și libertatea de exprimare potrivit CEDO 
47. Libertatea de întrunire și de asociere potrivit CEDO 
48. Standarde jurisprudențiale CEDO privind activitatea partidelor politice 
49. Restricții ale activității politice a străinilor potrivit CEDO 
50. Dreptul la căsătorie potrivit CEDO 
51. Egalitatea între soți potrivit CEDO 
52. Interzicerea discriminării în sistemul CEDO 
53. Nediscriminarea și orientarea sexuală potrivit CEDO 
54. Nediscriminarea și identitatea de gen potrivit CEDO 
55. Egalitatea de sex potrivit CEDO 
56. Derogarea de la CEDO în caz de stare de urgență 
57. Protecția proprietății în sistemul CEDO 
58. Dreptul la instruire potrivit CEDO 
59. Dreptul la alegeri libere potrivit CEDO 
60. Interzicerea privării de libertate pentru datorii potrivit CEDO 
61. Expulzarea potrivit CEDO 
62. Extrădarea potrivit CEDO 
63. Terorismul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
64. CEDO și Biomedicina 
65. Dreptul la un nivel dublu de jurisdicție în materie penală potrivit CEDO 
66. Dreptul la compensare în caz de eroare judiciară potrivit CEDO 
67. Protecția drepturilor copilului în sistemul universal de protecție a drepturilor omului 
68. Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități în sistemul universal de protecție a 

drepturilor omului 
69. Interdicția torturii și altor pedepse, tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în 

sistemul universal de protecție a drepturilor omului 
70. Interdicția tuturor formelor de discriminare față de femei: reglementări universale, europene 

și mecanisme de protecție a drepturilor femeii 
71. Mecanismul ONU de protecție a drepturilor omului (organe principale, instituții specializate, 

organe convenționale, etc.) 
72. Carta Internațională a Drepturilor Omului 

 

DREPT PROCESUAL ADMINISTRATIV 
 

1. Izvoarele formale ale dreptului procesual administrativ  
2. Formele de manifestare ale acțiunii (activității) administrative  
3. Conceptul de procedură administrativă 
4. Petiția și formele ei 
5. Definiția și trăsăturile actului administrativ individual 



6. Categoriile actelor administrative individuale 
7. Dreptul discreționar al autorităților publice  
8. Principiile dreptului procedural administrativ. Clasificare  
9. Participanții la procedura administrativă  
10. Regimul juridic al competenței autorităților publice 
11. Termenele în procedura administrativă 
12. Inițierea și finalizarea procedurii administrative 
13. Incidente în cadrul procedurii administrative  
14. Clarificarea stării de fapt și obținerea probelor în procedura administrativă 
15. Comunicarea în cadrul procedurii administrative. Notificarea  
16. Cheltuielile în procedura administrativă  
17. Formalități procedurale pentru emiterea actelor administrative individuale  
18. Emiterea actelor administrative individuale 
19. Efectele actelor administrative individuale. Puterea lucrului decis 
20. Procedura prealabilă   
21. Anularea și încetarea efectelor juridice ale actelor administrative individuale  
22. Executarea actelor administrative individuale și a contractelor administrative  
23. Conceptul de procedură în contenciosul administrativ  
24. Condițiile de aplicabilitate a codului de procedură civilă în procedura contenciosului 

administrativ  
25. Competența jurisdicțională și formele ei în contenciosul administrativ  
26. Incidente de procedură privind competența în contenciosul administrativ  
27. Compunerea și constituirea instanței de judecată  
28. Recuzarea și abținerea judecătorilor 
29. Participanții la procesul de contencios administrativ  
30. Acțiunea în contenciosul administrativ. Elementele acțiunii 
31. Înaintarea acțiunii în contenciosul administrativ  
32. Felurile acțiunilor în contencios administrativ 
33. Examinarea admisibilității acțiunii în contenciosul administrativ  
34. Actele exceptate de la controlul judecătoresc  
35. Limitele controlului judecătoresc 
36. Termenul de înaintare a acțiunii în contenciosul administrativ 
37. Actul de sesizare a instanței de judecată în materie de contencios administrativ 
38. Suspendarea executării actului administrativ individual defavorabil  
39. Ordonanța provizorie mijloc de protecție efectivă temporară a drepturilor 
40. Pregătirea cauzei pentru dezbaterile judiciare 
41. Probele în procedura contenciosului administrativ 
42. Notificările în procedura contenciosului administrativ 
43. Dezbaterile judiciare (examinarea în fond a acțiunii) 
44. Actele de dispoziție ale părților asupra acțiunii în contenciosul administrativ 
45. Hotărârea judecătorească  
46. Felurile hotărârilor judecătorești 
47. Procedura de apel 
48. Recursul împotriva încheierilor judecătorești 
49. Recursul împotriva hotărârilor şi deciziilor curţii de apel 
50. Revizuirea hotărârilor judecătorești irevocabile 
51. Executarea hotărârilor judecătorești și a tranzacțiilor judiciare 

 


