
	
	

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      
curs 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care: 3.5.    
curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 86 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 50 
Tutoriat 8 
Examinări 4 
Alte activități................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 198 
3.8 Total ore pe semestru 240 
3.9 Număr de credite 10 
 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Școala Doctorală de Drept 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Ciclul III – Studii universitare de doctorat 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Principii și instituții fundamentale în dreptul procesual penal 
2.2 Titularul activităților de curs Lect.univ.dr. Daniel Atasiei 
2.3 Titularul activităților de seminar Lect.univ.dr. Daniel Atasiei 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul 
disciplinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum  
4.2 De competențe  

5. Condiții (dacă este cazul) 

5.1 De desfășurare a cursului 

În vederea desfășurării dezbaterilor la orele de curs și seminar 
doctorandul este obligat să aibă în vedere legislația procesual 
penală la zi, deciziile CCR, deciziile pronunțate de ICCJ în 
recursuri în interesul legii, respectiv deciziile completului pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 
jurisprudența CEDO și CJUE 

2 3.3. seminar/laborator 1 



	
	

 
 

 

 

 
 
 

5.2 De desfășurare a 
seminarului/laboratorului - 

6. Competențe specifice acumulate 
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Competențe profesionale 
C1. Înțelegerea și aprofundarea instituțiilor fundamentale ale procedurii penale naționale și 
interpretarea acestora în contextul evolutiv istoric  
C2. Capacitatea de recunoaștere şi aplicare în cadrul spețelor a incidenței unor dispoziții 
procesual penale, de susținere a argumentelor de natură teoretică și jurisprudențială în 
argumentarea unei soluții 
C3. Capacitatea de relaționare a normelor de drept procesual penal cu cele de drept penal, 
drept civil, criminologie 
C4. Capacitatea de a identifica și argumenta soluțiile corecte în cazuri practice prezentate 
C5. Capacitatea de a înțelege și de a corela dispozițiile din Codul de procedură penală cu 
prevederi existente în alte texte legale, cu decizii ale Curții Constituționale, hotărâri ale ÎCCJ 
și jurisprudența CJUE și CEDO 
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 CT1. Capacitatea de a da soluții complexe unor cazuri practice implicând recunoașterea şi 
argumentarea atât 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 soluții juridice, de a argumenta şi contraargumenta în faţa 
unei audiențe 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate) 
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Aprofundarea cunoștințelor teoretice fundamentale privind Dreptul procesual penal și a  
raporturilor sale cu ramurile naționale de drept, studiul și analiza  de impact a deciziilor Curții 
Constituționale în materie, a  jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curii 
de Justiție a Uniunii Europene  
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, doctoranzii vor fi capabili să: 
§ Identifice și să expună principiile fundamentale ale procedurii penale 
§ Să expună principalele decizii CCR (de admitere a excepțiilor sau obiecțiilor de 

neconstituționalitate) în materia normelor procedurale și să descrie impactul acestora 
asupra normelor legale vizate 

§ Să identifice și să expună evoluția teoriei și jurisprudenței în materia procedurii penale 
sub impactul normelor adoptate la nivelul UE, a deciziilor pronunțate de CJUE și CEDO 
 

 



	
	

 
 

8. Conținut 
8.1 Curs Metode de predare Observații 

(ore şi referințe bibliografice) 

1. Principiul separației funcțiilor judiciare Expunere, conversație 2 ore 

2. Prezumția de nevinovăție și ne bis in 
idem 

Expunere, conversație 
2 ore 

3. Principiul dreptului la apărare 
Expunere, conversație 

2 ore 

4. Aplicarea în timp și spațiu a normelor 
procesual penale 

Expunere, conversație 
2 ore 

5. Exercitarea acțiunii penale și a celei 
civile în procesul penal 

Expunere, conversație 
2 ore 

6. 
Normele de competență și sancțiunile 
ce intervin în cazul nerespectării 
acestora 

Expunere, conversație 
2 ore 

7. Rolul și poziția avocatului în derularea 
procedurilor penale 

Expunere, conversație 
2 ore 

8. Principiile ce guvernează probele în 
procesul penal 

Expunere, conversație 
2 ore 

9. 
Metodele speciale de supraveghere sau 
cercetare și compatibilitatea acestora 
cu dreptul la un proces echitabil 

Expunere, conversație 
2 ore 

10. Arestarea preventivă în lumina 
jurisprudenței CEDO 

Expunere, conversație 
2 ore 

11. Caracterul rezonabil al duratei măsurilor 
preventive dispuse în procesul penal 

Expunere, conversație 
2 ore 

12. Rolul și poziția procurorului în procesul 
penal 

Expunere, conversație 
2 ore 

13. Principiul nemijlocirii și principiul 
continuității completului de judecată 

Expunere, conversație 
2 ore 

14. Calea de atac efectivă și principiul 
dublului grad de jurisdicție 

Expunere, conversație 
2 ore 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
1. Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ediţia a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2013. 
2. Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedura penala. Partea generala. Editia a 3-a, 

Editura Hamangiu, București, 2020 
3. Gheorghiță Mateuț, Procedură penală. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 

2019 
4. Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea Generală, Ediţia a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2017 
5. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea Generală. Ediția a 4-a, Editura Hamangiu, 

București, 2020 



	
	

 
 

 
Referințe 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 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020 

 
 
 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observații 

(ore şi referințe bibliografice) 

1. Principiul separației funcțiilor judiciare 
Expunere, conversație 

1 oră 

2. Prezumția de nevinovăție și ne bis in 
idem 

Expunere, conversație 
1 oră	

3. Principiul dreptului la apărare 
Expunere, conversație 

1 oră	

4. 

Aplicarea în timp și spațiu a normelor 
procesual penale (aspecte de 
jurisprudență națională, decizii CCR, 
hotărâri prealabile, jurisprudență CEDO 
și CJUE) 

Expunere, conversație 

1 oră	

5. 

Exercitarea acțiunii penale și a celei 
civile în procesul penal aspecte de 
jurisprudență națională, decizii CCR, 
hotărâri prealabile, jurisprudență CEDO 
și CJUE) 

Expunere, conversație 

1 oră	

6. 

Normele de competență și sancțiunile 
ce intervin în cazul nerespectării 
acestora aspecte de jurisprudență 
națională, decizii CCR, hotărâri 
prealabile, jurisprudență CEDO și 
CJUE) 

Expunere, conversație 

1 oră	

7. 

Rolul și poziția avocatului în derularea 
procedurilor penale aspecte de 
jurisprudență națională, decizii CCR, 
hotărâri prealabile, jurisprudență CEDO 
și CJUE) 

Expunere, conversație 

1 oră	

8. 

Principiile ce guvernează probele în 
procesul penal aspecte de jurisprudență 
națională, decizii CCR, hotărâri 
prealabile, jurisprudență CEDO și 
CJUE) 

Expunere, conversație 

1 oră	

9. 
Metodele speciale de supraveghere sau 
cercetare și compatibilitatea acestora 
cu dreptul la un proces echitabil 

Expunere, conversație 
1 oră	



	
	

 
 

aspecte de jurisprudență națională, 
decizii CCR, hotărâri prealabile, 
jurisprudență CEDO și CJUE) 

10. 

Arestarea preventivă în lumina 
jurisprudenței CEDO aspecte de 
jurisprudență națională, decizii CCR, 
hotărâri prealabile, jurisprudență CEDO 
și CJUE) 

Expunere, conversație 

1 oră	

11. 

Caracterul rezonabil al duratei măsurilor 
preventive dispuse în procesul penal 
aspecte de jurisprudență națională, 
decizii CCR, hotărâri prealabile, 
jurisprudență CEDO și CJUE) 

Expunere, conversație 

1 oră	

12. 

Rolul și poziția procurorului în procesul 
penal aspecte de jurisprudență 
națională, decizii CCR, hotărâri 
prealabile, jurisprudență CEDO și 
CJUE) 

Expunere, conversație 

1 oră	

13. 

Principiul nemijlocirii și principiul 
continuității completului de judecată 
aspecte de jurisprudență națională, 
decizii CCR, hotărâri prealabile, 
jurisprudență CEDO și CJUE) 

Expunere, conversație 

1 oră	

14. 

Calea de atac efectivă și principiul 
dublului grad de jurisdicție aspecte de 
jurisprudență națională, decizii CCR, 
hotărâri prealabile, jurisprudență CEDO 
și CJUE) 

Expunere, conversație 

1 oră	

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
6. Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ediţia a III-a, Editura Hamangiu, București, 

2013. 
7. Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedura penala. Partea generala. Ediția a 3-a, 

Editura Hamangiu, București, 2020 
8. Gheorghiță Mateuț, Procedură penală. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 

2019 
9. Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea Generală, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, București, 

2017 
10. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea Generală. Ediția a 4-a, Editura Hamangiu, 

București, 2020 
 
Referinţe suplimentare: 
4. Alina Barbu, Georgiana Tudor, Alexandra Sinc, Codul de procedură penală adnotat cu 

jurisprudenţă naţională şi europeană, Editura Hamangiu, București, 2016 
5. 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, 
București, 2017 



	
	

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Data completării 
 
01.12.2020 

Titular de curs 
 
Lect.univ.dr. Daniel Atasiei 

Titular de seminar 
 
Lect.univ.dr. Daniel Atasiei 

   
  

 
 
 
 
 

 

Data avizării in departament Director de departament 
 Prof. univ.dr. Carmen Tamara UNGUREANU 
 

6. 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 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs Prezență, participare activă Interpretare, analiză de 
text, argumentare 30% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Abilitatea de a redactarea și 
prezentarea un referat cu o 
temă care să permită 
corelarea tematicii cursului 
cu subiectul tezei de 
doctorat 

Prezentarea referatului, 
discuții și întrebări pe 
marginea acestuia 

70% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Determinarea corectă a implicațiilor teoretice şi practice ale conceptelor studiate în derularea procedurilor 
penale, determinarea și evaluarea dinamicii legislative în materie.   


