FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu

III

2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept public
Drept
I - Licenţă
Drept

Drept procesual penal – partea specială
Lect. univ. dr. Daniel Atasiei
Dr. Elena Scriminţi
Dr. Cătălin Mihai Chiriţa
Drd. Mirela Mihaela Apostol
*
II 2.6 Tip de evaluare
EF 2.7 Regimul discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3 seminar/laborator
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
curs
3.6 seminar/laborator
56 din care: 3.5
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

2
28
ore
33
18
13
1
4

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

69
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Prezenţă recomandată

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Prezenţă obligatorie

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
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

6. Competenţe specifice acumulate

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

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
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

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

8. Conţinut
8.1

1.

Curs
Tema nr. 1: Urmărirea penală
- 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

Metode de predare

Prelegerea, explicaţia,
exemplificarea, dezbaterea,
expunerea sistematică,
problematizarea.
Folosirea metodelor
interactive de predare, dar şi
explicarea prin desenarea de
scheme pe tablă.

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2h
Este obligatorie
aducerea şi utilizarea
de către fiecare student
Codului de procedură
penală

competent, autorizarea prevăzută
de lege, plângerea prealabilă

2.

3.

4.

5.

6.

Tema nr. 1: Urmărirea penală
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
Tema nr. 1: Urmărirea penală
1.4 Rezolvarea cauzelor şi sesizarea
instanţei
1.5. Reluarea urmăririi penale
1.6. Plângerea împotriva măsurilor şi
actelor de urmărire penală
Tema nr. 2: Procedura de cameră
preliminară
Tema nr. 3: Judecata – reguli comune
- 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
Tema nr. 4: Judecata în primă instanţă
- 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

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

7.

8.

9.

10.

Tema nr. 4: Judecata în primă instanţă
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
Tema nr.5: Judecata în căile ordinare de
atac – Apelul
- 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
Tema nr. 6:
Judecata în căile
extraordinare de atac
6.1 Contestaţia în anulare
- noţiune, trăsături
- condiţii de exercitare,
- competenţa de soluţionare
- judecarea contestaţiei în anulare
Tema nr. 6:
Judecata în căile
extraordinare de atac
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

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

-

11.

12.

13.

rejudecarea
cauzei
după
desfiinţarea hotărârii atacate cu
recurs

Tema nr. 6:
Judecata în căile
extraordinare de atac
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
Tema nr. 7: Modalităţi judiciare de
asigurare a unei practici unitare
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
Tema nr. 8: Proceduri speciale
8.1 Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Tema nr. 8: Proceduri speciale
8.2 Procedura privind tragerea la
14. răspundere penală a persoanei juridice
8.3 Procedura în cauzele cu infractori
minori
Bibliografie

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Referinţe principale:
1. Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ediţia a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013.
2. Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea Specială, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2015
3. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea specială, Editura Hamangiu, București, 2019
4. Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal. Vol.II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
5. Andrei Zarafiu, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2015
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

8.2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Seminar / Laborator
Tema nr. 1: Urmărirea penală
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
Tema nr. 1: Urmărirea penală
1.2 Conducerea şi supravegherea
activităţii organelor de cercetare penală
de către procuror
1.3 Efectuarea urmăririi penale
Tema nr. 1: Urmărirea penală
1.4 Rezolvarea cauzelor şi sesizarea
instanţei
1.5. Reluarea urmăririi penale
1.6. Plângerea împotriva măsurilor şi
actelor de urmărire penală
Tema nr. 2: Procedura de cameră
preliminară
Tema nr. 3: Judecata – reguli comune
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
Tema nr. 4: Judecata în primă instanţă
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
Tema nr. 4: Judecata în primă instanţă
4.2 Şedinţa de judecată:
- dezbaterile judiciare şi ultimul cuvânt
al inculpatului
- concluziile scrise
4.3. Rezolvarea cauzei: deliberarea,

Metode de predare

Observaţii

Activitatea de seminar pune în
discuţia studenţilor aspectele
teoretice (predate)şi aspecte
practice (speţe, studii de caz)
prin dialog cu studenţii, prin
adresarea de întrebări şi
formularea de răspunsuri.

2h
Este obligatorie
aducerea şi utilizarea
de către fiecare student
a Codului de procedură
penală

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

(ore şi referinţe bibliografice)

luarea hotărârii, pronunţarea hotărârii,
redactarea şi semnarea hotărârii,
comunicarea hotărârii
4.4 Sentinţa penală
4.5 Rămânerea definitivă a hotărârii
primei instanţe

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Tema nr.5: Judecata în căile ordinare de
atac – Apelul
Tema nr. 6:
Judecata
extraordinare de atac
6.1 Contestaţia în anulare

în

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

căile

Tema nr. 6:
Judecata în căile
extraordinare de atac
6.2 Recursul în casaţie
Tema nr. 6:
Judecata în căile
extraordinare de atac
6.3 Revizuirea
6.4 Redeschiderea procesului penal în
cazul judecăţii în lipsa persoanei
condamnate
Tema nr. 7: Modalităţi judiciare de
asigurare a unei practici unitare
7.1 Recursul în interesul legii
7.2 Procedura hotărârii prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept
Tema nr. 8: Proceduri speciale
8.1 Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
Tema nr. 8: Proceduri speciale
8.2 Procedura privind tragerea la
răspundere penală a persoanei juridice
8.3 Procedura în cauzele cu infractori
minori

Bibliografie - aceleaşi cu cele de la curs
Referinţe suplimentare:
1. Ion Neagu, Mircea Damaschin, Andrei Viorel Iugan - Drept procesual penal. Partea generală. Mapa de
seminar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
2. Mihail Udroiu - Teste grilă. Drept penal și procedura penala. Ediția a 8-a, revăzută și adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2017
3. Andrei Zarafiu - Procedura penală. Partea generală. Culegere de teste grilă comentate si explicate, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2016
4. Cristi Dănileţ - Concurs de admitere la INM și Magistratură 2017. Proba 1. Grile. Penal si Procesual penal,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale
aplicabile profesiilor juridice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Însuşirea cunoştinţelor de
specialitate, capacitatea de
analiză şi sinteză, utilizarea
unui limbaj juridic
Evaluare scrisă, evaluare
10.4 Curs
corespunzător, formularea
orală
unor răspunsuri corecte şi
complete la chestiunile puse
în discuţie
Activitatea depusă pe
parcursul
întregului semestru
(rezultatele
verificărilor efectuate la
Evaluare scrisă, evaluare
10.5 Seminar/ Laborator
seminarii).
orală
Frecvenţă; elaborarea unor
lucrări de seminar;
parcurgerea
bibliografiei; participarea la
dezbaterile seminariale
10.6 Standard minim de performanţă
- cunoașterea noțiunilor fundamentale
- cunoașterea principalelor instituții juridice din materia disciplinei
- utilizarea corectă a limbajului de specialitate

Data completării
23.09.2020

Titular de curs
Lect. univ. dr. Daniel Atasiei

Data avizării în departament
30.09.2020

10.3 Pondere în
nota finală (%)

75%

25%

Titular de seminar
Dr. Elena Scriminţi
Dr. Cătălin Mihai Chiriţa
Drd. Mirela Mihaela Elisei

Director de departament
Lect. univ. dr. Carmen Molodovan

