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FISA DISCIPLINEI  
AN UNIV. 2017-2018 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PENAL 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 56 28 28 0 0 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ 

Recomandate 
 

CRIMINOLOGIE 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs   8. Pregătire prezentări orale 4 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 12  9. Pregatire examinare finală 24 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

12  12. Documentare pe INTERNET 0 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 5  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 5  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 74 

Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL PENAL I 
Codul 
disciplinei 

D.D.3.5.3. 

Anul de studiu III Semestrul* 5 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DF 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob. Numărul de credite 5 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 74 Total ore pe semestru 130 

Titularul disciplinei  Prof.univ.dr. Anastasiu Crişu,  Conf.univ.dr Andrei Zarafiu, Lect.univ.dr. Aurel Ciobanu,  

Titulari seminarii Conf.univ.dr Andrei Zarafiu , Lect.univ.dr. Aurel Ciobanu, Drd Cristian Bălan 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

- înţelegerea corelaţiei dintre dreptul substanţial ( material) şi procesual ; 

 

 însuşirea regulilor de aplicare a normelor de procedură în timp, în spaţiu şi cu privire la 
persoane ; 
 

 însuşirea principiilor fundamentale care stau la baza procesului penal in Romania ; 

 

  

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

  
 înţelegerea şi însuşirea mecanismului acţiunii penale şi a procesului penal 
 

 explicarea poziţiei şi rolului fiecărui participant la procesul penal 
 

 interpretarea normelor de competenţă şi a textelor care reglementează sancţiunile pentru 
nerespectarea regulilor de procedură 

 

  

   

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 

 analiza şi calificarea institutiilor procedural penale 
 

 corelarea normelor generale cu normele speciale 
 

 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

  

  

   

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice 
/ angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / 
participarea la propria dezvoltare profesională) 

  
 înţelegerea importanţei Dreptului procesual penal pentru asigurarea respectării drepturilor si 
libertatilor fundamentale 
 

 implementarea ideii de independenţă şi imparţialitate a justiţiei şi a necesităţii promovării şi 
respectării legalităţii în procesul penal 
 

 respectarea reciprocă a poziţiei şi drepturilor diferiţilor participanţi la procesul penal 
 

 promovarea regulilor de deontologie profesională a partenerilor la înfăptuirea actului de justiţie 
 

 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 
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Tabla de materii 

 

PARTEA GENERALĂ 

 

1. Noţiunea şi sistemul procesului penal şi ale dreptului procesual penal. Aplicarea legii 
procesual penale române în spaţiu şi timp. Principiile fundamentale care stau la baza aplicării 
legii procesual penale. Principiul legalităţii si principiul separării funcţiilor judiciare în procesul 
penal.     

 

2. Principiul aflării adevărului. Principiul ne bis in idem. Principiul garantării dreptului la libertate 
şi siguranţă. Respectarea demnităţii umane şi a vieţii private. Garantarea dreptului la apărare. 
Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la un interpret. Prezumţia de nevinovăţie. 
Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale. Caracterul echitabil şi termenul 
rezonabil al procesului penal. Interdependenţa principiilor fundamentale ale procesului penal. 

 

3. Acţiunile în procesul penal . Acţiunea în justiţie : dreptul la acţiune şi cererea în justiţie . 
Factorii acţiunii în justiţie. Acţiunea penală . Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi 
exercitarea acţiunii penale.  

 

4. Acţiunea civilă. Condiţii de exercitare. Elementele acţiunii civile. Exercitarea acţiunii civile. 
Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal. Renunţarea la pretenţiile civile şi cazurile speciale 
de stingere a acţiunii civile. Cazurile de soluţionare a acţiunii civile la instanţa civilă. Raportul 
dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă. 

 

5.  Participanţii în procesul penal . Consideraţii generale . Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii 
procesuali. Organele judiciare : instanţele judecătoreşti, judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
judecătorul de cameră preliminară, Ministerul Public, organele de cercetare penală. 

 

6. Părţile în procesul penal şi drepturile acestora: inculpatul, partea civilă, partea responsabilă 
civilmente. Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora : suspectul şi persoana vătămată. 

Avocatul, asistenţa juridică şi reprezentarea în procesul penal. 

 

7. Competenţa în materie penală : noţiunea de competenţă şi formele ei procesual penale . 
Formele fundamentale ale competenţei. Formele subsidiare ale competenţei. Competenţa 
funcţională, materială şi personală a instanţelor judecătoreşti .  

 

8. Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti. Prorogarea de competenţă. 
Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea. Declinarea de competenţă, conflictele de competenţă 
şi excepţiile de necompetenţă. Strămutarea cauzelor penale. Competenţa judecătorului de 
drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară. 

 

9. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal . Probele : noţiunea, 
importanţa şi clasificarea probelor în procesul penal. Obiectul probaţiunii. Sarcina probei. 
Principiul loialităţii administrării probelor. Aprecierea şi excluderea probelor. 

 

10. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Declaraţiile părţilor, ale subiecţilor procesuali 
principali şi ale martorilor în procesul penal. Reguli generale şi speciale în materia audierii 
persoanelor. Identificarea persoanelor şi a obiectelor. Metode speciale de supraveghere sau 
cercetare. Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă . Procedee de descoperire şi ridicare a 
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obiectelor şi înscrisurilor. Expertiza şi constatarea. Instituţii în legătură cu administrarea probelor 
în procesul penal.  

 

11.  Măsurile procesuale .  Aspecte cu caracter introductiv : noţiune şi clasificare. Măsurile 
preventive : natura juridică a măsurilor preventive, dispoziţii generale privind măsurile 
preventive. Reţinerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauţiune, arestul la domiciliu, 
arestarea preventivă. Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive.   

 

12. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor. Aplicarea provizorie a 
măsurilor de siguranţă cu caracter medical. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi 
restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. 

 

13.  Actele procesuale şi procedurale comune . Actele procesuale şi actele procedurale. Citaţia. 
Comunicarea altor acte procedurale. Mandatul de aducere. Modificarea actelor procedurale, 
îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite. 

 

14. Instituţii legate de actele procesuale şi procedurale . Consideraţii preliminare. Termenele în 
procesul penal. Sancţiunile procedurale penale. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară. 

 

Bibliografie 
obligatorie 

- ANASTASIU CRIŞU Drept procesual penal. Partea generală, 
Ed.Hamangiu, Bucureşti 2016 ; 

- ION NEAGU, MIRCEA DAMASCHIN, Tratat de procedură penală.Partea 
Generală, în lumina noului Cod de procedură penală, Ed.Universul 
Juridic, Ediţia 2, Bucureşti 2015 ; 

- ANDREI ZARAFIU, Curs de procedură penală. Parte generală .Parte 
specială, ediţia 2, revizuită şi adăugită, Ed.C.H. Beck, Bucureşti 2015 ; 

- ANASTASIU CRIŞU, Sinteze de seminar, teste grilă, speţe,, 
Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2013. 

Bibliografie 
facultativă 

- NICOLAE VOLONCIU, Tratat de procedură penală, Partea Generală, 
vol.I, ed. a III a, Ed.Paideia, 1997. 

- GRIGORE THEODORU, Tratat de Drept Procesual penal, ed. a III a, 
Ed.Hamangiu, 2013. 

- ION TANOVICEANU, Curs de procedură penală română, , Atelierele 
grafice Socec, Bucureşti 1913 ; 

- VINTILĂ DONGOROZ,  Curs de procedură penală română, ediţia a II a, 
1942 ; 

- TRAIAN POP, Drept procesual penal, vol.I, Cluj, Tipografia Naţională, 
1946 ; 

- V. DONGOROZ, S. KAHANE, G.ANTONIU, C.BULAI, N. ILIESCU, 
R.STĂNOIU, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, 
Vol. V, Partea genarală,  ediţia a II a,  Ed.All Beck, 2003. 

- ANDREI ZARAFIU, Procedură penală, Parte generală, Culegere de teste 
grilă comentate şi explicate, Ed.C.H.Beck, Bucureşti 2016. 

- AUREL CIOBANU, P. CIOBANU, Codul penal şi Codul de procedură 
penală, Teste Grilă, Ed.Monitorul Oficial, Bucureşti 2014. 

- NICOLAE VOLONCIU, UZLĂU ANDREEA SIMONA (coordonatori), Noul 
Cod de procedură penală comentat, Ediţia 2 revizuită şi adăugită, Ed. 
Hamangiu, 2015. 

Lista materialelor 
didactice necesare 

- Codul de Procedură Penală cu modificările şi completările la zi ; 
- Legea nr.255/2013, Legea nr.303/2004, Legea nr.304/2004 ; Legea 

nr.317/2004 
- Culegeri de practică judiciară în materie penală a instanţelor 

judecătoreşti ; 
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

90% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control  5% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 5% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc  

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau 
probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  
                       Lucrare scrisă (de tip descriptiv  şi/sau test grilă) ori examinare orală cu privire la 2 subiecte extrase de 
student 
 
 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
 să dovedească însuşirea minimă a materiei 
 lucrarea să nu conţină erori grave 

 activitate minimă în timpul semestrului 
 
 
 
 

 
 răspuns corect la toate subiectele de examen 
 activitate susţinută în timpul semestrului 
 cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din bibliografia 
indicată 

 

 
 

Data completării: 01.10.2017    Semnătura titularilor: ____________________ 
 
               ___________________ 
 
               ____________________ 
 


