
 

 

Codul disciplinei DOB.3.2.03 Semestrul VI Numărul de credite 5 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  

DREPT 
 
 125 97  28   

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DF 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate  

Recomandate  

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general 

Însuşirea elementelor de procedură penală care să permită înţelegerea 

modului de desfăşurare  a procesului penal, ca activitate ce urmăreşte 

constatarea la timp şi in mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni. De 

asemenea, se urmăreşte şi deprinderea unor abilităţi practice  privind  diferitele 

faze ale procesului penal, respectiv diferitele proceduri speciale 

 

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

▪ Explice care sunt etapele unui proces penal, care sunt scopul şi limitele  

acestora 

▪ Descrie în ce constau fazele unui proces penal, cum se realizează 

activităţile specifice fiecăreia 

▪ Utilizeze un limba juridic corect, sa utilizeze de o manieră facilă Codul de 

proceduă penală 

▪ Analizeze soluţii de speţă, să identifice erorile strecurate şi să propună 

soluţiile corecte 

 

Competenţe profesionale 

C1. Înţelegerea structurii unui proces penal ori a celorlalte proceduri judiciare 

penale 

C2. Capacitatea de recunoaştere şi plasare în timp (raportat la desfăşurarea 

unei proceduri judiciare) a unei anumite activităţi judiciare 

Anexa 3 IFR 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL PENAL - PARTEA  SPECIALĂ 



 
C3. Capacitatea de enunţare a etapelor procedurale în desfăşurarea fiecărei 

faze a procesului penal 

C4. Capacitatea de a identifica şi argumenta soluţiile corecte în cazuri practice 

prezentate 

C5. Capacitatea de a înţelege şi de a corela dispoziţiile din Codul de 

procedură penală cu prevederi existente în alte texte legale, cudecizii ale 

Curţii Constituţionale, hotărâri ale ÎCCJ sau practica CEDO 

Competenţe transversale 

CT1. Capacitatea de a da soluţii complexe unor cazuri practice implicând 

recunoaşterea şi argumentarea atat a problemelor de drept procesual penal, 

cât si a celor de drept penal (general şi special) şi drept civil 

CT2. Abilitatea de a prezenta oral soluţii juridice, de a argumenta şi 

contraargumenta în faţa unei audienţe 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR 

1.Tema nr. 1:  Urmărirea penală  - 2 ore 

- noţiuni generale (definiţie, obiect, caractere, limite, organe competente) 

1.1 Sesizarea organelor de urmărire penală 

- moduri de sesizare – noţiune, clasificare 

1.1.1   Moduri generale de sesizare: plângere, denunţ, sesizarea din 

oficiu 

1.1.2  Moduri speciale de sesizare, sesizarea la cererea organului 

competent, autorizarea prevăzută de lege, plângerea prealabilă 

2.Tema nr. 1:  Urmărirea penală  - 2 ore 

1.2 Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare 

penală de către procuror 

1.3  Efectuarea urmăririi penale 

 - desfăşurarea urmăririi penale 

 - suspendarea urmăririi penale 

-  clasarea şi renunţarea la urmărirea penală 

-  terminarea urmăririi penale 

 - efectuarea urmăririi penale de către procuror 

3.Tema nr. 1:  Urmărirea penală  - 2 ore 

1.4 Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei  

1.5. Reluarea urmăririi penale 

1.6. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 

4. Tema nr. 2: Procedura de cameră preliminară  - 2 ore 

5. Tema nr. 3: Judecata – reguli comune  - 2 ore 

- noţiuni generale (definiţie, obiect, caractere, limite, organe 

competente) 

3.1 reguli comune privind pregătirea şedinţei de judecată 



 
3.2 reguli comune privind şedinţa de judecată 

3.3 reguli comune privind soluţionarea cauzei 

3.4 suspendarea judecăţii 

3.5 felurile hotărârilor judecătoreşti 

6. Tema nr. 4: Judecata în primă instanţă  - 2 ore 

- noţiuni generale (definiţie, obiect, caractere, limite, participanţi) 

4.1 Măsuri premergătoare şedinţei de judecată – fixarea termenului, 

desemnarea completului, citarea părţilor, citarea altor subiecţi 

procesuali, asigurarea apărării, întocmirea şi afişarea listelor 

4.2 Şedinţa de judecată  

 – începutul şedinţei  

 - cercetarea judecătorească  (obiect, ordinea de efectuare, incidente 

ivite) 

- terminarea cercetării judecătoreşti 

7. Tema nr. 4: Judecata în primă instanţă  - 2 ore 

4.2 Şedinţa de judecată: 

- dezbaterile judiciare şi ultimul cuvânt al inculpatului 

 - concluziile scrise 

4.3. Rezolvarea cauzei: deliberarea, luarea hotărârii, pronunţarea 

hotărârii, redactarea şi semnarea hotărârii, comunicarea hotărârii 

4.4 Sentinţa penală 

4.5 Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe 

8. Tema nr.5: Judecata în căile ordinare de atac – Apelul  - 2 ore 

- noţiune, caractere 

- condiţii 

- declaraţia de apel, termenul de declarare a apelului, retragerea şi 

renunţarea la apel 

- apelul peste termen, repunerea în termenul de apel 

- motivarea apelului, efectele declarării apelului 

- judecarea apelului 

- soluţionarea apelului 

- hotărârea instanţei de apel 

- rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de apel 

- rejudecarea cauzei după desfiinţarea hotărârii atacate cu apel 

9. Tema nr. 6:  Judecata în căile extraordinare de atac  - 2 ore 

6.1 Contestaţia în anulare 

- noţiune, trăsături 

- condiţii de exercitare,  



 
- competenţa de soluţionare 

- judecarea contestaţiei în anulare 

10. Tema nr. 6:  Judecata în căile extraordinare de atac  - 2 ore 

6.2 Recursul în casaţie  

- noţiune, caractere 

- condiţii 

- declaraţia de recurs, termenul de declarare a recursului, retragerea şi 

renunţarea la recurs 

- recursul peste termen, repunerea în termenul de recurs 

- motivarea recursului, efectele declarării recursului 

- judecarea recursului 

- soluţionarea recursului 

- hotărârea instanţei de recurs 

- rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de recurs 

- rejudecarea cauzei după desfiinţarea hotărârii atacate cu recurs 

11. Tema nr. 6:  Judecata în căile extraordinare de atac  - 2 ore 

6.3 Revizuirea 

- noţiune, trăsături 

- condiţii de exercitare,  

- competenţa de soluţionare 

- judecarea contestaţiei în anulare 

6.4 Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa persoanei 

condamnate 

12. Tema nr. 7: Modalităţi judiciare de asigurare a unei practici unitare - 2    

ore 

 7.1 Recursul în interesul legii 

- noţiune, trăsături 

- condiţii de exercitare  

- competenţa de soluţionare 

- judecarea contestaţiei în anulare 

7.2 Procedura hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept 

13. Tema nr. 8: Proceduri speciale   - 2 ore 

8.1 Acordul de recunoaştere a vinovăţiei  

14. Tema nr. 8: Proceduri speciale   - 2 ore 

8.2 Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei 

juridice 

8.3 Procedura în cauzele cu infractori minori 



 
 

II. Seminar faţă în faţă  

 

 

1. Tema nr. 1:  Urmărirea penală  - 2 ore 

1.1 Sesizarea organelor de urmărire penală 

Moduri generale de sesizare: plângere, denunţ, sesizarea din oficiu 

Moduri speciale de sesizare, sesizarea la cererea organului competent, 

autorizarea prevăzută de lege, plângerea prealabilă 

2. Tema nr. 1:  Urmărirea penală  - 2 ore 

1.2 Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală 

de către procuror 

1.3  Efectuarea urmăririi penale 

3. Tema nr. 1:  Urmărirea penală  - 2 ore 

1.4 Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei  

1.5. Reluarea urmăririi penale 

1.6. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 

4.Tema nr. 2: Procedura de cameră preliminară  - 2 ore 

5. Tema nr. 3: Judecata – reguli comune  - 2 ore 

3.1 reguli comune privind pregătirea şedinţei de judecată 

3.2 reguli comune privind şedinţa de judecată 

3.3 reguli comune privind soluţionarea cauzei 

3.4 suspendarea judecăţii 

3.5 felurile hotărârilor judecătoreşti 

6. Tema nr. 4: Judecata în primă instanţă  - 2 ore 

4.1 Măsuri premergătoare şedinţei de judecată  

4.2 Şedinţa de judecată  

 – începutul şedinţei  

-   cercetarea judecătorească  (obiect, ordinea de efectuare, incidente 

ivite) 

- terminarea cercetării judecătoreşti 

7. Tema nr. 4: Judecata în primă instanţă  - 2 ore 

4.2 Şedinţa de judecată: 

- dezbaterile judiciare şi ultimul cuvânt al inculpatului 

 - concluziile scrise 

4.3. Rezolvarea cauzei: deliberarea, luarea hotărârii, pronunţarea 

hotărârii, redactarea şi semnarea hotărârii, comunicarea hotărârii 

4.4 Sentinţa penală 



 
4.5 Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe 

8. Tema nr.5: Judecata în căile ordinare de atac – Apelul  - 2 ore 

9. Tema nr. 6:  Judecata în căile extraordinare de atac  - 2 ore 

6.1 Contestaţia în anulare 

10.Tema nr. 6:  Judecata în căile extraordinare de atac  - 2 ore 

6.2 Recursul în casaţie  

11. Tema nr. 6:  Judecata în căile extraordinare de atac  - 2 ore 

6.3 Revizuirea 

6.4 Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa persoanei 

condamnate 

12. Tema nr. 7: Modalităţi judiciare de asigurare a unei practici unitare  - 2 

ore 

 7.1 Recursul în interesul legii 

 7.2 Procedura hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept 

13. Tema nr. 8: Proceduri speciale  - 2 ore 

8.1 Acordul de recunoaştere a vinovăţiei  

14. Tema nr. 8: Proceduri speciale  - 2 ore 

8.2 Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice 

8.3 Procedura în cauzele cu infractori minori 

 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice) E 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală (Evaluarea se va realiza în principiu în formula 
față în față, însă, în funcție de situația pandemică și de dispozițiile 
la nivel de M.E.C/Universitate/Facultate – seminarul se va putea 
desfășura și on line) 

75% 

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului 25% 

- teme de control  

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

 Suport curs, Ghid de studiu, Codul de procedură penală 

 



 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie  

Referinţe principale: 

1. Grigore Theodoru, Ioan-Paul Chiș, Tratat de drept procesual penal, Ediţia 

a 4-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020 

2. Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea 

Specială, Ediţia a IV-a revizuită și adăugită,  Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2022 

3. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea Specială, Ediția a 3-a 

revizuită și actualizată, Editura Hamangiu, București, 2022 

4. Mihail Udroiu,  Sinteze de procedura penala. Partea generala. Editia a 2-

a, editura  C.H. Beck, Bucureşti, 2021. 

5. Carmen Paraschiv (coordonator), Drept procesual penal. Partea speciala. 

Note de curs, Ediția a 3-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, 2022 

6. Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal. Vol.II, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2016 

Referinţe suplimentare: 

1. Alina Barbu, Georgiana Tudor, Alexandra Sinc – Codul de procedură 

penală adnotat cu jurisprudenţă naţională şi europeană, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2016 

2. Nicolae Volonciu , Andreea Simona Uzlau , Daniel Atasiei , Catalin Mihai 

Chirita , Teodor-Viorel Gheorghe, Cristinel Ghigheci , Raluca Morosanu , 

Georgiana Tudor , Victor Vaduva , Corina Voicu – Codul de procedură 

penală comentat, Ediţia a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017 

3. Mihail Udroiu , Georgina Bodoroncea , Amalia Andone-Bontas , Marius 

Bulancea , Victor Horia Dimitrie Constantinescu , Daniel Gradinaru , 

Claudia Jderu , Irina Kuglay , Lucretia Postelnicu , Dana Titian , Isabelle 

Tocan , Andra Roxana Trandafir , Marius Voineag – Codul de procedură 

penală. Comentariu pe articole. Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2017 

 

Coordonator de disciplină 

Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Lect. univ. dr. ATASIEI  Daniel  

 

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de laborator, lucrări 

practice; P – proiect; 

 

Data completării: 19.09.2022 

Data avizării în department: 23.09.2022 
                                                                   Avizat: 

           Prodecan pentru activitatea academică și relația cu studenții  
                                                                                                Lect. dr. Mihai DUNEA 


