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 generală
Lect. univ. dr. Daniel Atasiei
Dr. Elena Scriminţi
Dr. Cătălin Mihai Chiriţa
Drd. Mirela Mihaela Apostol
*
2.6 Tip de evaluare
I
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
5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Prezenţă recomandată
Prezenţă obligatorie

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Înţelegerea instituţiilor fundamentale ale procedurii penale
C2. Capacitatea de recunoaştere şi aplicare în cadrul speţelor a incidenţei unor dispoziţii procesual
penale
C3. Capacitatea de relaţionare a normelor de drept procesual penal cu cele de drept penal, drept
civil, criminologie
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
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)
Înţelegerea şi însuşirea regulilor de drept privind desfăşurarea procesului penal pornind de la
principiile de bază, organizarea, funcţionarea şi competenţele organelor judiciare penale, cât şi cele
ce ţin de declanşarea şi exercitarea acţiunilor penale şi civile în procesul penal, participanţii în
procesul penal, mijloacele de probă şi regulile de administrare a acestora, termenele şi celelalte
condiţii de exercitare a drepturilor procesuale, obligaţii şi sancţiuni procesuale.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice care sunt instituţiile de bază ale procedurii penale, care este rolul acestora în procedul
penal
 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.

2.

Curs
Tema nr. 1: Noţiuni introductive
privind procedura penală
- raportul juridic procesual penal
- izvoarele procedurii penale
- normele juridice procesuale
- aplicarea
în timp şi spaţiu a
normelor procesual penale
- faptele juridice procesual penale
Tema nr. 2: Noţiuni introductive
privind procesul penal
- definiţie, scop
- fazele procesului penal (urmărirea
penală,
camera
preliminară,

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

idem

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

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

idem

judecata,
penale)

3.

4.

5.

6.

executarea

hotărârilor

Tema nr. 3: Principiile fundamentale
ale procesului penal
- definiţie, clasificare, izvoare
- analiza principiilor fundamentale
(legalitatea, separarea funcţiilor
judiciare, prezumţia de nevinovăţie,
oficialitatea şi rolul activ al
organelor judiciare penale, aflarea
adevărului, garantarea libertăţii şi
siguranţei persoanei, respectarea
demnităţii umane şi a vieţii private,
garantarea dreptului la apărare,
dreptul la un proces echitabil,
termenul rezonabil al procesului
penal)
Tema nr.4 Aplicarea legii procesual
penale în timp şi spaţiu
- aplicarea legii procesual penale în
timp: principiul activităţii, excepţii
- aplicarea legii procesual penale în
spaţiu:
principiul
teritorialităţii,
excepţii
Tema nr. 5: Participanţii la procesul
penal
- noţiunea de participanţi în procesul
penal
- Organele judiciare penale (organele
de urmărire penală – procuror şi
organe
de
cercetare
penală
generale şi speciale, instanţe
judecătoreşti)
–
structură,
organizare, atribuţii
Tema nr. 5: Participanţii la procesul
penal
- Părţile în procesul penal (inculpat,
parte civilă, parte responsabilă
civilmente) – definiţie, drepturi şi
obligaţii procesuale
- Avocatul
- Subiecţii
procesuali
principali
(suspect, persoana vătămată)
- Subiecţi
procesuali
secundari
(martor, expert, interpret, grefier,
agent procedural, organe speciale
de constatare) – definiţie, drepturi şi
obligaţii sau atribuţii procesuale
Tema nr. 6 : Regulile de competenţă a
organelor judiciare penale
6.1 competenţa funcţională:
- pentru organe de cercetare penală
- pentru procuror
- pentru judecătorul de drepturi şi

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

7.

libertăţi
- pentru judecătorul de cameră
preliminară
- pentru instanţe judecătoreşti civile –
Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
(ÎCCJ), respectiv militare – Tribunal
Militar, Curtea Militară de Apel
6.2 competenţa materială:
6.3 competenţa după calitatea
persoanei
Tema nr. 6 : Regulile de competenţă a
organelor judiciare penale
6.4 Prorogarea de competenţă –
noţiune,
cazuri
(conexitate,
indivizibilitate, rezolvarea chestiunilor
prealabile,
schimbarea
încadrării
juridice şi schimbarea calificării faptei)
6.5 Controlul competenţei
– noţiune, modalităţi, momente ale
controlului de competenţă
- declinarea de competenţă
- conflictele de competenţă

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Tema nr. 7: Remedii procesuale ce
vizează
garantarea
imparţialităţii
judecătorilor şi a altor participanţi la
procesul penal
8.

9.

7.1
Incompatibilitatea
–
cazuri,
procedura abţinerii, procedura recuzării
7.2 Strămutarea – temeiuri, procedura
de soluţionare
7.3 Desemnarea altei instanţe pentru
judecarea cauzei – temeiuri, procedura
de soluţionare
Tema nr. 8: Acţiunile în procesul
penal
8.1 Noţiuni generale, elementele
acţiunii
8.2 Acţiunea penală
– scop, trăsături,
- punerea în mişcare a acţiunii penale –
condiţii, titulari, actul de inculpare
- exercitarea acţiunii penale, cazuri de
împiedicare a punerii în mişcare sau
de exercitare a acţiunii penale –
acţiunea penală este lipsită de temei
ori când acţiunea penală este lipsită
de obiect
- stingerea acţiunii penale (în faza de
urmărire penală, în faza de
judecată)
8.3 Acţiunea civilă:
- scop, trăsături
- punerea în mişcare a acţiunii civile –

condiţii, titulari
- exercitarea acţiunii civile
- rezolvarea acţiunii civile

10.

11.

12.

Tema nr. 9: Probele şi mijloacele de
probă în procesul penal
9.1 Probele
- noţiune, clasificare
- obiectul probei
- condiţii impuse probei
- sarcina probei
- sarcina administrării probei
- excluderea probelor obţinute în mod
nelegal
- aprecierea probelor
Tema nr. 9: Probele şi mijloacele de
probă în procesul penal
9.2 Mijloacele de probă
- noţiune, enumerare
9.2.1
Audierea
suspectului
sau
inculpatului
– procedura de obţinere (ascultarea şi
confruntarea),
- regulile şi etapele ascultării,
- reguli de consemnare a declaraţiilor,
- procedura confruntării,
- valoare probantă
9.2.2 Audierea părţii vătămate, părţii
civile, părţii responsabile civilmente
- regulile şi etapele ascultării,
- reguli de consemnare a declaraţiilor,
- modalităţi speciale de ascultare,
- valoare probantă
9.2.3. Audierea martorului
- procedura de obţinere (ascultarea şi
confruntarea),
- regulile comune şi etapele ascultării,
- reguli speciale de ascultare,
- reguli de consemnare a declaraţiilor,
- valoare probantă
9.2.4 expertiza şi constatarea
9.2.5 mijloacele materiale de probă
9.2.6 înscrisurile
Tema nr. 9: Probele şi mijloacele de
probă în procesul penal
9.3.Metode speciale de supraveghere
sau cercetare
- interceptarea comunicaţiilor ori a
comunicărilor la distanţă
- accesul la un sistem informativ
- supravegherea sau urmărirea prin
mijloace tehnice
- obţinerea datelor privind tranzacţii
financiare
reţinerea,
predarea
sau
percheziţionarea trimiterilor poştale

idem

idem

idem

idem

idem

idem

- utilizarea investigatorilor sub acoperire
şi a colaboratorilor
participarea autorizată la anumite
activităţi
- livrarea supravegheată
- obţinerea datelor de trafic informaţional
ori listinguri de comunicaţii
9.4. Procedee probatorii comune:
9.4.1 identificarea persoanelor şi a
obiectelor
9.4.2 conservarea datelor informatice
9.4.3. percheziţia şi ridicarea de obiecte
şi înscrisuri
9.4.4 cercetarea la faţa locului şi
reconstituirea
9.4.5 fotografierea şi luarea
amprentelor suspectului, inculpatului şi
altor persoane

13.

Tema nr. 10: Măsurile procesuale
- noţiune, clasificări
10.1 Măsurile preventive
10.1.1 aspecte comune – scopul şi
condiţiile
de
luare
a
măsurilor
preventive, căi de atac în această
materie
10.1.2 Reţinerea
10. 1.3 Controlul judiciar
10. 1.4 Controlul judiciar pe cauţiune
10. 1.5 Arestul la domiciliu
10. 1.6 Arestarea preventivă
10. 1.7 Încetarea de drept, revocarea şi
înlocuirea măsurilor preventive
10. 1.8 Măsurile preventive faţă de
minori

idem

idem

idem

idem

Tema nr. 10: Măsurile procesuale
10.2. Măsurile de siguranţă cu
caracter medical(noţiune, procedura de
luare, durata, căi de atac)
10.3 Măsurile asigurătorii, restituirea
lucrurilor şi restabilirea situaţiei
anterioare (noţiune, procedura de luare,
durata, căi de atac)
14.

Tema nr. 11: Acte procesuale şi
procedurale comune
11.1 Noţiune, distincţia între acte
procesuale şi acte procedurale
11.2 Citarea şi comunicarea actelor
procedurale, mandatul de aducere
11.3 Termenele în procesul penal
- noţiune, clasificare
- modalitatea de calul a termenelor
11.4 Cheltuielile judiciare
11.5 Modificarea actelor, îndreptarea
erorilor materiale, înlăturarea omisiunilor

vădite
11.6 Sancţiunile în procedura penală.
Nulităţile
11.7 Sancţiunile judiciare. Amenda
judiciară
Bibliografie
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 Generală, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2015
3. Gheorghiță Mateuț, Procedură penală. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2019
4. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea generală, Ediția a 3-a revizuită și actualizată, Editura
Hamangiu, București, 2018
5. Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal. Vol.I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
6. Andrei Zarafiu, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, 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.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii

Aspecte introductive privind procedura
penală. Aspecte recapitulative privind
metriile penale înrudite.

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
Codului de procedură
penală

Tema nr. 2: Noţiuni introductive privind
procesul penal
Tema nr. 3: Principiile fundamentale ale
procesului penal
Tema nr.4 Aplicarea legii procesual
penale în timp şi spaţiu
Tema nr. 5: Participanţii la procesul
penal. Partea I
Tema nr. 5: Participanţii la procesul
penal. Partea a II-a
Tema nr. 6 : Regulile de competenţă a
organelor judiciare penale

(ore şi referinţe bibliografice)

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

6.1 competenţa funcţională:
6.2 competenţa materială:
6.3 competenţa după calitatea
persoanei
Tema nr. 6 : Regulile de competenţă a
organelor judiciare penale
6.4 Prorogarea de competenţă –
6.5 Controlul competenţei
Tema nr. 7: Remedii procesuale ce
vizează
garantarea
imparţialităţii
judecătorilor şi a altor participanţi la
procesul penal
Tema nr. 8: Acţiunile în procesul penal
8.1 Noţiuni generale, elementele acţiunii
8.2 Acţiunea penală
8.3 Acţiunea civilă:
Tema nr. 9: Probele şi mijloacele de
probă în procesul penal
9.1 Probele
Tema nr. 9: Probele şi mijloacele de
probă în procesul penal
9.2 Mijloacele de probă
Tema nr. 9: Probele şi mijloacele de
probă în procesul penal
9.3.Metode speciale de supraveghere
sau cercetare
9.4. Procedee probatorii comune:
Tema nr. 10: Măsurile procesuale
10.1 Măsurile preventive
Tema nr. 10: Măsurile procesuale
10.2. Măsurile de siguranţă cu caracter
medical
10.3 Măsurile asigurătorii, restituirea
lucrurilor
şi
restabilirea
situaţiei
anterioare
Tema nr. 11: Acte procesuale şi
procedurale comune

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

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 procedură penală. Ediția a 8-a, revăzută și adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2017
3. Andrei Zarafiu, Procedura penală. Partea generală. Culegere de teste grila comentate si explicate, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2016
4. Cristi Dănileţ, Concurs de admitere la INM si Magistratura 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 Apostol

Director de departament
Lect. univ. dr. Carmen Moldovan

