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TEMATICA DREPT PROCESUAL PENAL 

 

 Noţiunea şi sistemul procesului penal şi ale dreptului procesual penal 
 Procesul penal şi dreptul procesual penal. Faptele şi raporturile juridice 

procesuale. Garanţiile procesuale. Ştiinţa dreptului procesual penal. Izvoarele 
şi interpretarea dreptului procesual penal. Aplicarea în spaţiu şi timp a legii 
procesual penale. 

 Principiile aplicării legii procesual penale române 
 Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale  ale procesului penal. 

Legalitatea procesului penal. Separația funcțiilor judiciare. Principiul aflării 
adevărului. Prezumția de nevinovăție. Ne bis în idem. Obligativitatea punerii în 
mișcare și a exercitării acțiunii penale. Caracterul echitabil și termenul 
rezonabil al procesului penal. Dreptul la libertate şi siguranţă. Dreptul la 
apărare. Respectarea demnităţii umane. Respectarea vieţii private. Limba în 
care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret. Egalitatea persoanelor 
în procesul penal.  Interdependenţa principiilor fundamentale ale procesului 
penal. 

 Participanţii în procesul penal 
 Consideraţii generale. Noţiunea de participanţi în procesul penal. Organele 

judiciare. Subiecţii procesuali principali. Inculpatul în procesul penal. Partea 
civilă în procesul penal. Partea responsabilă civilmente în procesul penal. 
Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali.  Avocatul în procesul penal. 
Asistenţa juridică.  Reprezentarea. 

 Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal 
 Noţiunea de acţiune în justiţie şi modalităţile ei de exercitare în procesul 

penal. Acţiunea penală - instituţie de bază a procesului penal. Acţiunea civilă în 
procesul penal: obiect, caractere, exercitare, raport faţă de acţiunea penală. 

 Competenţa în materie penală 
 Noţiunea şi felurile competenţei. Competenţa funcțională, materială şi personală 

a instanțelor judecătorești. Competenţa teritorială. Prorogarea de 
competenţă. Competenţa în caz de conexitate şi indivizibilitate. 
Reglementări comune competenţei. Strămutarea cauzelor penale. Desemnarea 
altei instanţe în vederea judecării cauzei. 

 Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii în procesul penal 
 Noţiuni generale privind probaţiunea. Obiectul şi clasificarea probelor. 

Sarcina şi procedura probaţiunii. Excluderea probelor. Noţiunea şi importanţa 



mijloacelor de probă şi a procedeelor probatorii în procesul penal. Declaraţiile 
părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali. Declaraţiile martorilor. 
Identificarea obiectelor şi a persoanelor. Metode speciale de supraveghere sau 
cercetare. Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă. Procedee de descoperire 
şi ridicare a mijloacelor materiale de probă şi a înscrisurilor. Expertiza şi 
constatările. Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau 
altor persoane. Alte instituţii legate de administrarea probelor în procesul 
penal. 

 Măsurile procesuale 
 Noţiunea şi importanţa măsurilor procesuale. Clasificarea măsurilor procesuale. 

Luarea, revocarea, înlocuirea şi încetarea de drept a măsurilor preventive. 
Reţinerea. Controlul judiciar. Controlul judiciar pe cauţiune. Arestarea 
preventivă. Măsurile preventive aplicabile minorului. Măsurile de ocrotire. 
Măsurile de siguranţă cu caracter medical. Măsurile asigurătorii. Restituirea 
lucrurilor, restabilirea situaţiei anterioare. 

 Acte procesuale şi procedurale comune 
 Noţiunea de act procesual. Noţiunea de act procedural. Citaţia. Mandatul de 

aducere. Termenele în procesul penal. Sancţiunile procedurale penale. 
Cheltuielile judiciare. Amenda judiciară 

 Urmărirea penală 
 Obiect, limite, trăsături caracteristice, dispoziţii generale. Sesizarea organelor 

de urmărire penală. Conducerea și supravegherea activității organelor 
de cercetare penală de către procuror. Efectuarea urmăririi penale. 
Rezolvarea cauzelor penale.  Reluarea urmăririi penale. Plângerea împotriva 
măsurilor şi actelor de urmărire penală. 

 Camera preliminară 
 Judecata 

 Dispoziţii generale. Judecata în primă instanţă. Apelul. Contestaţia. Căile 
extraordinare de atac.  

 Proceduri speciale  
 Generalităţi. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Contestaţia privind durata 

procesului penal. Procedura privind tragerea la răspundere penală a 
persoanei juridice. Procedura în cauzele cu infractori minori. Procedura 
dării în urmărire. Procedura reabilitării judecătoreşti. Procedura reparării 
pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de 
privare nelegală de libertate ori în alte cazuri. Procedura în caz de dispariție a 
dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare. Cooperarea judiciară internațională 
şi punerea în aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală. 

 Executarea hotărârilor penale 
 Autoritatea de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti penale. Punerea în 

executare a hotărârilor.  Alte dispoziţii privind executarea. Dispoziţii comune. 
 
 

prof. univ. dr. Ion NEAGU 

 
 


