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I. PRELIMINARII
Normele Codului de procedură penală asigură o desfăşurare unitară a procesului penal şi
formează ceea ce este cunoscut sub denumirea de procedură de drept comun.
Sunt însă anumite situaţii cînd, datorită unor particularităţi, se impune adoptarea şi a altor
reguli care derogă de la cele de drept comun, tocmai pentru atingerea scopului legii penale şi
procesual penale, reguli ce compun procedurile speciale.
Normele respective cu toate că nu constituie decît derogări de la normele de dtrept comun
au totuşi un conţinut şi o sistematizare proprie. În sistemul actual, cel al Codului de procedură
penală adoptat în 2003 cu modificările şi completările ulterioare, se observă tendinţa sporirii
reglementărilor speciale, situaţie explicată prin preocuparea legiuitorului de a crea şi a asigura
garanţii suplimentare în desfăşurarea procesului penal pentru anumite categorii de făptuitori,
fiind vorba în special de minori, persoane iresponsabile, infracţiuni săvîrşite de persoane juridice,
etc., or în alte situaţii s-a urmărit scopul simplificării procesului penal, aşa cum se observă în
cazul infracţiunilor flagrante, acordului de recunoaştere a vinovăţiei ş.a.
Cunoaşterea reglementărilor cu caracter special, pe de o parte şi pe de altă parte deţinerea
competenţelor şi abilităţilor practice de operare şi aplicare a acestor prevederi reprezintă chezăşia
contribuţiei de către procuror la înfăptuirea unei justiţii echitabile şi legale. Reglementările cu
caracter special exprimă atenţia legiuitorului faţă de anumite categorii de cauze penale cu
participarea anumitor subiecţi care datorită stării de vulnerabilitate (minor, incapabil etc.)
necesită o apărare judiciară specială, în ideea realizării unei justiţii echitabile şi pe principii de
egalitate. Raţionamentul acestei tendinţe, poate fi justificat, în contextul democratizării justiţiei
penale şi a aspiraţiilor de formare a Republicii Moldova ca stat de drept, prin prisma stabilirii
valorii umane şi a altor concepte ca: dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, accesul
liber la justiţie etc. în centrul procesului penal. Anume sub acest aspect şi poate fi relevată
importanţa practică pentru cunoaşterea atît de către procuror, cît şi de către judecător a
reglementărilor cu caracter special, or, anume aceştea şi edictează actul de înfăptuire a justiţiei.
Curriculumul disciplinei în cauză se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad
diferit de complexitate: cunoaştere, aplicare şi integrare.
Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei
conceptuale în domeniul procedurilor speciale în faza prejudiciară a procesului penal.
Aplicarea presupune altoirea abilităţilor tipice activităţii procurorului în vederea aplicării
procedurilor speciale, dezvoltarea capacităţilor de a transpune în plan practic cunoştinţele
teoretice.
Integrarea îşi propune ca scop formarea capacităţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice
şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea speţelor, rezolvarea unor sarcini cu un
grad sporit de complexitate, formularea poziţiei şi argumentarea soluţiilor.
Prin studiul disciplinei „Proceduri speciale în procesul penal”, audienţii obţin următoarele
competenţe:
- respectarea deontologiei profesionale în polemica cu interlocutorii;
- acumularea dexterităţii de utilizare a limbajului procesual-penal şi adaptarea acestuia la diverse
situaţii socio-culturale;
- aplicarea şi interpretarea normelor procesual-penale incluse în Partea Generală şi Partea
Specială a Codului de procedură penală;
- aplicarea regulilor procedurii speciale relevante la diferite etape ale urmăririi penale şi
examinării cauzelor concrete;
- evaluarea corectitudinii sau incorectitudinii unor soluţii din practica judiciară;
- reevaluarea unor norme ale procedurilor speciale în Partea Specială a Codului de procedură
penală;
- formularea unor recomandări teoretice în scopul îmbunătăţirii calitative continue a legii
procesual-penale privind procedurile speciale în unison cu principiul legalităţii şi oportunităţii.
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II. OBIECTIVELE STANDARD ALE DISCIPLINEI
1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să determine normele şi instituţiile Dreptului procesual penal în materia reglementării
procedurilor speciale;
- să identifice obiectivele reglementărilor din cadrul procedurilor speciale;
- să determine obiectul de reglementare a fiecăreia dintre procedurile speciale;
- să interpreteze normele juridice procesual penale ce reglementează procedurile speciale;
- să evidenţieze rolul procedurilor speciale în vederea eficientizării şi simplificării justiţiei
penale;
- să stabilească rolul procedurilor speciale în cadrul realizării politicii penale a statului în
vederea combaterii eficiente a fenomenului infracţional;
- să relateze despre evoluţia procedurilor speciale prejudiciare la diferite etape istorice de
dezvoltare;
- să argumenteze corelaţia doctrinei procedurilor speciale şi practica judiciară.
- să determine corelaţia dintre concepţiile şi elaborările doctrinale în domeniul procedurilor
speciale şi practica judiciară;
- să identifice particularităţile aplicării reglementărilor speciale la începerea şi desfăşurarea
urmăririi penale, precum şi în cadrul examinării de către instanţa de judecată;
- să identifice particularităţile aplicării reglementărilor speciale faţă de diferite categorii de
participanţi la procesul penal;
2. La nivel de aplicare:
- să argumenteze esenţa unor fenomene sau instituţii din domeniul reglementărilor
procedurilor speciale;
- să poată aplica noile instituţii ale dreptului procesual penal în materia reglementărilor
speciale în contextul apariţiei şi dezvoltării lor istorice şi în concordanţă cu scopul
simplificării procedurii prejudiciare;
- să aplice metode eficiente la instruirea juridică a comunităţii;
- să manipuleze adecvat cu actele procedurale penale, inclusiv cu hotărîrile judecătoreşti
penale, în vederea întocmirii lor corecte;
- să clasifice categoriile procedurilor speciale în dependenţă de criteriiile legale şi
doctrinare;
- să analizeze corelaţia între doctrina procesual penală în materia procedurilor speciale şi
practica judecării acestor categorii de cauze penale.
- să stabilească corelaţia între doctrina şi practica aplicării procedurilor speciale la fiecare
etapă a procesului penal;
3.
-

La nivel de integrare:
să evalueze locul procedurilor speciale în cadrul sistemului de drept procesual penal;
să aprecieze rolul procurorului şi al judecătorului în cadrul procedurilor speciale;
să elaboreze propuneri de lege ferenda;
să-şi asume responsabilitatea faţă de consecinţele erorilor determinate de aplicarea
incorectă a legii;
să ia decizii legale în situaţii concrete ale urmăririi penale şi judecării cauzelor;
să-şi perfecţioneze continuu capacitatea de a lua decizii legale în situaţii concrete ale
urmăririi penale şi judecării cauzelor penale potrivit reglementărilor înserate în
procedurile speciale;
să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor procesual-penale
autohtone în materia reglementărilor speciale cu prevederile legislaţiei europene şi
prevederile convenţiilor internaţionale ratificate de Republica Moldova.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Codul
disciplinei
SO

Semestrul
II

IV.

Numărul de ore
C
12

S
24

Evaluarea
examen

Responsabili de
disciplină
Şterbeţ Valeria
Botezatu Raisa

TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

a) Tematica şi repartizarea orientativa a orelor de curs:
Nr.
1.
2.

3.
4.

5.

Tema
Efectuarea urmăririi penale de către procuror în cauzele privind
minorii. Particularităţile judecării cauzei în prima instanţă privind
minorii
Conducerea urmăririi penale de către procuror în cauzele penale cu
făptuitori în stare de iresponsabilitate. Probleme teoretico-practice
privind procedura aplicării de către instanţa de judecată a măsurilor de
constrângere cu caracter medical.
Rolul procurorului şi al instanţei de judecată în aplicarea procedurii
privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei
Particularităţile urmăririi penale şi examinării unor categorii de cauze
penale (privind infracţiunile flagrante, privind infracţiunile săvârşite
de persoane juridice şi procedura suspendării condiţionate a urmăririi
penale)
Rolul procurorului şi al instanţei de judecată privind soluţionarea
chestiunilor legate de asistenţa juridică internaţională în materie
penală
Total

Realizarea în
timp
2

2
2
2

4
12

b) Tematica şi repartizarea orientativa a orelor de seminar:
Nr.
1.
2.

3.
4.

5.

Tema
Efectuarea urmăririi penale de către procuror în cauzele privind
minorii. Particularităţile judecării cauzei în prima instanţă privind
minorii.
Conducerea urmăririi penale de către procuror în cauzele penale cu
făptuitori în stare de iresponsabilitate. Probleme teoretico-practice
privind procedura aplicării de către instanţa de judecată a măsurilor de
constrângere cu caracter medical.
Rolul procurorului şi al instanţei de judecată în aplicarea procedurii
privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei.
Particularităţile urmăririi penale şi examinării unor categorii de cauze
penale (privind infracţiunile flagrante, privind infracţiunile săvârşite
de persoane juridice şi procedura suspendării condiţionate a urmăririi
penale).
Rolul procurorului şi al instanţei de judecată privind soluţionarea
chestiunilor legate de asistenţa juridică internaţională în materie
penală
Total

Realizarea în
timp
4

4
4
4

8
24
4

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI





















Obiectivele de referinţă
Să definească procedura în cauzele privind
minorii
Să determine garanţiile procesual penale
suplimentare în cauzele privind minorii
Să se relateze despre drepturile şi
obligaţiile martorului minor
Să relateze despre obiectul probaţiunii şi
limitele probaţiunii în cauzele privind minorii
Să identifice limitele de aplicare a
dispoziţiilor procedurii în cauzele privind
minorii şi după atingerea vîrstei de 18 ani.
Să identifice particularităţile începerii şi
desfăşurării urmăririi penale în cauzele cu
făptuitori minori
Să argumenteze raţiunea disjungerii cauzei
penale cu minori
Să determine particularităţile aplicării
măsurilor procesual penale faţă de minori
Să
argumenteze
rolul
referatului
presentinţial de evaluare psihosocială a
minorului
Să recomande soluţii la terminarea urmăririi
penale în privinţa minorului
Să proiecteze ordonanţe privind încetarea
procesului penal cu liberarea de răspundere
penală a minorului
Să propună soluţii de optimizare a urmăririi
penale în cauzele cu făptuitori minori
Să identifice măsurile procesuale legate de
punerea pe rol a cauzelor privind infracţiunile
săvîrşite de minori
Să relateze despre măsurile premergătoare
şedinţei de judecată
Să utilizeze ancheta socială
Să argumenteze necesitatea şi impactul
asistenţei juridice asupra rezolvării cauzelor
privind infracţiunile săvîrşite de minori
Să evalueze etapele desfăşurării judecării în
cauzele cu infractori minori
Să argumenteze chestiunile ce urmează a fi
soluţionate de instanţă la adoptarea sentinţei în
procesul unui minor
Să formuleze soluţii legale privitor la
rezolvarea
cauzelor
penale
privind
infracţiunile săvîrşite de minori
Să argumenteze soluţia liberării de către
instanţă a minorului de pedeapsă penală cu
aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter
educativ

Conţinuturi
Tema 1. Efectuarea urmăririi penale de
către procuror în cauzele privind minorii.
Particularităţile judecării cauzei în prima
instanţă privind minorii
 particularităţile începerii şi desfăşurării
urmăririi penale în cauzele cu făptuitori
minori
 raţiunea disjungerii cauzei penale cu
minori
 particularităţile
aplicării
măsurilorprocesual penale faţă de minori
 terminarea urmăririi penale în privinţa
minorului
 încetarea procesului penal cu liberarea de
răspundere penală a minorului
 punerea
pe rol a cauzelor privind
infracţiunil săvîrşite de minori şi măsurile
premergătoare şedinţei de judecată
 ancheta socială şi asistenţa juridică
 desfăşurarea judecării în cauzele cu
infractori minori
 chestiunile ce urmează a fi soluţionate de
instanţă la adoptarea sentinţei în procesul
unui minor
 liberarea de către instanţă a minorului de
pedeapsă penală cu aplicarea măsurilor de
constrîngere cu caracter educativ
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Să definească procedura în cauzele penale cu
făptuitori în stare de iresponsabilitate
Să determine garanţiile procesual penale
suplimentare în cauzele penale cu făptuitori în
stare de iresponsabilitate
Să relateze despre obiectul probaţiunii şi
limitele probaţiunii în cauzele penale cu
făptuitori în stare de iresponsabilitate
Să argumenteze particularităţile desfăşurării
urmăririi penale în cauzele privind persoanele
care au săvîrşit fapte prejudiciabile penale în
stare de iresponsabilitate sau care s-au
îmbolnăvit de o boală psihică după săvîrşirea
infracţiunii
Să estimeze rolul procurorului în asigurarea
legalităţii internării persoanei în instituţia
psihiatrică
Să stabilească condiţiile şi procedura
disjungerii cauzei penale cu făptuitori
iresponsabili
Să relateze despre terminarea urmăririi penale
şi soluţiile dispuse de către procuror la această
etapă
Să proiecteze soluţiile procurorului la etapa
terminării urmăririi penale în cauzele privind
persoanele care au săvîrşit fapte prejudiciabile
penale în stare de iresponsabilitate sau care sau îmbolnăvit de o boală psihică după
săvîrşirea infracţiunii
Să descrie măsurile
preparatorii pentru
şedinţa de judecată în vederea aplicării
măsurilor de constrîngere cu caracter medical
Să determine particularităţile judecării
cauzelor penale cu făptuitori iresponsabili
Să utilizeze soluţiile legale privind rezolvarea
cauzelor penale cu făptuitori iresponsabili
Să determine structura şi conţinutul sentinţei
de aplicare a unor măsuri de constrîngere cu
caracter medical
Să proiecteze sentinţe de aplicare a unor
măsuri de constrîngere cu caracter medical
Să argumenteze verificarea necesităţii de a
aplica în continuare măsurile de constrîngere
cu caracter medical

Tema 2. Conducerea urmăririi penale de
către procuror în cauzele penale cu
făptuitori în stare de iresponsabilitate.
Probleme
teoretico-practice
privind
procedura aplicării de către instanţa de
judecată a măsurilor de constrângere cu
caracter medical.
 particularităţile desfăşurării urmăririi
penale în cauzele privind persoanele care
au săvîrşit fapte prejudiciabile penale în
stare de iresponsabilitate sau care s-au
îmbolnăvit de o boală psihică după după
săvîrşirea infracţiunii
 rolul procurorului în asigurara legalităţii
internării persoanei în instituţia psihiatrică
 condiţiile şi procedura disjungerii cauzei
penale cu făptuitori iresponsabili
 terminarea urmăririi penale şi soluţiile
dispuse de către procuror la această etapă
 măsuri preparatorii pentru şedinţa de
judecată în vederea aplicării măsurilor de
constrîngere cu caracter medical
 judecarea şi soluţionarea cauzei de către
instanţa de judecată în vederea aplicării
măsurilor de constrîngere cu caracter
medical
 sentinţa de aplicare a unor măsuri de
constrîngere cu caracter medical
 verificarea necesităţii de a aplica în
continuare măsurile de constrîngere cu
caracter medical

Să definească instituţia acordului de
recunoaştere a vinovăţiei
 Să relateze privitor la originea şi răspîndirea
acordului de recunoaştere a vinovăţiei ca
modalitate simplificată de atingere a scopului
procesului penal
 Să stabilească rolul procurorului în asigurarea

Tema 3. Rolul procurorului şi al instanţei
de judecată în aplicarea procedurii privind
acordul de recunoaştere a vinovăţiei.
 originea şi răspîndirea acordului de
recunoaştere a vinovăţiei ca modalitate
simplificată de atingere a scopului
procesului penal
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respectării condiţiilor de iniţiere a acordului
de recunoaştere a vinovăţiei
Să determine procedura încheierii acordului
de recunoaştere a vinovăţiei
Să proiecteze acorduri de recunoaştere a
vinovăţiei
Să argumenteze rolul instanţei de judecată la
aplicarea procedurii privind acordul de
recunoaştere a vinovăţiei
Să formuleze soluţiile instanţei la examinarea
acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Să relateze despre dezbaterile judiciare în
cazul acceptării acordului de recunoaştere a
vinovăţiei
Să determine structura şi conţinutul sentinţei
în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei
Să proiecteze sentinţe în cazul acordului de
recunoaştere a vinovăţiei



Să definească infracţiunea flagrantă
Să determine cazurile şi condiţiile de aplicare
a procedurii speciale de urmărire a unor
infracţiuni flagrante
Să argumenteze constatarea infracţiunii
flagrante şi verificarea materialelor
de
urmărire penală
Să proiecteze soluţiile procurorului dispuse în
cauzele penale privind infracţiunile flagrante
Să definească procedura privind infracţiunile
săvîrşite de persoane juridice
Să identifice particularităţile urmăririi penale
asupra infracţiunilor săvărşite de persoane
juridice
Să proiecteze actele procedurale întocmite la
urmărirea penală în cauzele privind
infracţiunile săvîrşite de persoane juridice
Să
definească
procedura
suspendării
condiţionate a urmăririi penale şi liberarea de
răspundere penală
Să argumenteze condiţiile şi procedura
suspendării condiţionate a urmăririi penale
Să argumenteze particularităţile examinării
demersului procurorului cu propunerea de a
libera persoana de răspundere penală
Să proiecteze demersuri ale procurorului cu
propunerea
de a libera persoana de
răspundere penală
Să determine particularităţile judecării
cauzelor privind infracţiunile flagrante
Să proiecteze sentinţe privind soluţionarea
cauzelor penale privind infracţiunile flagrante
Să identifice particularităţile judecării

Tema 4. Particularităţile urmăririi penale şi
examinării unor categorii de cauze penale
(privind infracţiunile flagrante, privind
infracţiunile săvârşite de persoane juridice şi
procedura suspendării condiţionate a
urmăririi penale)
 cazurile şi condiţiile de aplicare a
procedurii speciale de urmărire a unor
infracţiuni flagrante
 constatarea infracţiunii flagrante şi
verificarea materialelor
de urmărire
penală
 particularităţile urmăririi penale asupra
infracţiunilor săvărşite de persoane
juridice
 condiţiile şi procedura suspendării
condiţionate a urmăririi penale
 particularităţile examinării demersului
procurorului cu propunerea de a libera
persoana de răspundere penală
 particularităţile judecării cauzelor privind
infracţiunile flagrante
 particularităţile judecării cauzelor privind
infracţiunile săvîrşite de persoane juridice







rolul procurorului în asigurarea respectării
condiţiilor de iniţiere a acordului de
recunoaştere a vinovăţiei
procedura încheierii acordului de
recunoaştere a vinovăţiei
examinarea de către instanţa de judecată a
acordului de recunoaştere a vinovăţiei
soluţia instanţei la examinarea acordului
de recunoaştere a vinovăţiei
dezbaterile judiciare în cazul acceptării
acordului de recunoaştere a vinovăţiei
adoptarea sentinţei în cazul acordului de
recunoaştere a vinovăţiei
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cauzelor privind infracţiunile săvîrşite de
persoane juridice
 Să proiecteze sentinţe privind soluţionarea
cauzelor penale privind infracţiunile săvîrşite
de persoane juridice





















procedura încheierii acordului de recunoaştere
a vinovăţiei
considraţii generale privind reglementările în
materia asistenţei juridice internaţionale în
materie penală
rolul procurorului şi al instanţei de judecată
în vederea solicitării şi executării comisiei
rogatorii
rolul echipei comune de investigaţii
rolul procurorului şi al instanţei de judecată în
domeniul extrădării
rejudecarea celor judecaţi în lipsa lor, în
caz de extrădare
rolul procurorului şi al instanţei de judecată la
soluţionarea problemelor legate de transferul
persoanelor condamnat
rolul şi atribuţiile procurorului în cadrul
procedurii de recunoaştere a hotărîrilor
instanţelor străine
procedura de recunoaştere a hotărîrilor
instanţelor străine
Să identifice sfera asistenţei juridice
internaţionale în materie penală
Să determine suportul legal al asistenţei
juridice internaţionale în materie penală
Să definească comisia rogatorie şi extrădarea
Să argumenteze rolul procurorului în vederea
solicitării şi executării comisiei rogatorii
Să stabilească rolul procurorului în domeniul
extrădării
Să programeze soluţionarea problemelor
legate de transferul persoanelor condamnate
Să evalueze rolul şi atribuţiile procurorului în
cadrul procedurii de recunoaştere a hotărîrilor
instanţelor străine
Să argumenteze rolul instanţei de judecată în
vederea solicitării şi executării comisiei
rogatorii
Să stabilească rolul instanţei de judecată în
vederea executării cererilor de extrădare
Să programeze soluţionarea problemelor
legate de transferul persoanelor condamnate
Să evalueze procedura de recunoaştere a
hotărârilor instanţelor străine

Tema 5. Rolul procurorului şi al instanţei de
judecată privind soluţionarea chestiunilor
legate de asistenţa juridică internaţională în
materie penală
 procedura
încheierii
acordului
de
recunoaştere a vinovăţiei
 considraţii
generale
privind
reglementările în materia asistenţei
juridice internaţionale în materie penală
 rolul procurorului şi al instanţei de
judecată în vederea solicitării şi executării
comisiei rogatorii
 rolul echipei comune de investigaţii
 rolul procurorului şi al instanţei de
judecată în domeniul extrădării
 rejudecarea celor judecaţi în lipsa lor,
în caz de extrădare
 rolul procurorului şi al instanţei de
judecată la soluţionarea problemelor
legate
de
transferul
persoanelor
condamnat
 rolul şi atribuţiile procurorului în cadrul
procedurii de recunoaştere a hotărîrilor
instanţelor străine
 procedura de recunoaştere a hotărîrilor
instanţelor străine
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VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ

SUBIECTE/PROBLEME

1. Efectuarea urmăririi penale de către procuror în
cauzele privind minorii. Particularităţile judecării
cauzei în prima instanţă privind minorii

2. Conducerea urmăririi penale de către procuror în
cauzele penale cu făptuitori în stare de
iresponsabilitate. Probleme teoretico-practice privind
procedura aplicării de către instanţa de judecată a
măsurilor de constrângere cu caracter medical.

3. Rolul procurorului şi al instanţei de judecată în
aplicarea procedurii privind acordul de recunoaştere a
vinovăţiei.

4. Particularităţile urmăririi penale şi examinării unor
categorii de cauze penale (privind infracţiunile
flagrante, privind infracţiunile săvârşite de persoane
juridice şi procedura suspendării condiţionate a
urmăririi penale)

5. Rolul procurorului şi al instanţei de judecată privind
soluţionarea chestiunilor legate de asistenţa juridică
internaţională în materie penală

FORME DE
REALIZARE
1. Referate/rezumate.
2. Analiza datelor
statistice.
3. Analiza
modificărilor
legisletive

1. Studiu de caz.
3. Proiecte.
4. Referate.

1. Studiu de caz.
2. Proiecte.
3. Referate.

1. Referate/rezumate.
2. Proiecte.

1. Referate/rezumate.
2. Studii
3. Analiza
modificărilor
legislative

MODALITĂŢI
DE EVALUARE
- prezentarea
rezultatelor;
- publicarea
rezumatelor;
- participarea la
mese rotunde,
conferinţe
ştiinţifice;
- prezentarea
rezultatelor;
- participarea la
conferinţe
ştiinţifice;
- elaborarea şi
publicarea
articolelor.
- participarea la
conferinţe
ştiinţifice;
- elaborarea
articolelor;
- prezentarea
rezultatelor.
- participarea la
conferinţe
ştiinţifice;
- elaborarea
articolelor;
- prezentarea
rezultatelor.
- participarea la
conferinţe
ştiinţifice;
- prezentarea
rezultatelor.
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VII.

EVALUAREA DISCIPLINEI

A) Evaluarea curentă a rezultatelor academice
Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice
Chestionare
Participarea la dezbateri
Din subiectele propuse pentru activitatea individuală fiecare audient va pregăti un raport
Studii de caz
Rezolvarea speţelor
Elaborarea actelor procedurale întocmite de procuror, judecător la aplicarea procedurilor speciale
Studierea dosarelor penale
Analiza modificărilor legislative
Simularea de procese penale în fazele urmăririi penale şi a judecării
Probe scrise (două testări obligatorii)
Mostră: Asistenţa juridică internaţională în materie penală
1. Descrieţi cazurile de refuz a acordării asistenţei juridice internaţionale.
2. Argumentaţi condiţiile transferului persoanelor condamnate în cadrul acordării
asistenţei juridice internaţionale în materie penală.
3. Apreciaţi utilitatea echipei comune de investigaţii.
Mostră: Procedura aplicării de către instanţa de judecată a măsurilor
de constrîngere cu caracter medical
1. Reproduceţi despre obiectul probaţiunii în cadrul procedurii aplicării de
către instanţa de judecată a măsurilor de constrăngere cu caracter medical.
2. Stabiliţi condiţiile de clasare a procedurii privind aplicarea măsurilor de
constrîngere cu caracter medical şi restituire a cauzei procurorului pentru
urmărirea penală în procedură generală.
4. Elaboraţi o sentinţă de aplicare a măsurii de constrîngere cu caracter medical.
Probe orale (teste-grilă)
Mostră de teste-grilă
Durata audierii neîntrerupte a martorului nu poate depăşi:
a. 2 ore, iar durata generală, în aceeaşi zi, nu poate depăşi 4 ore.
b. 4 ore, iar durata generală, în aceeaşi zi, nu poate depăşi 8 ore.
c. 4 ore, iar durata generală, în aceeaşi zi, nu poate depăşi 6 ore.
Aducerea silită se efectuează în baza:
a. ordonanţei de aducere, eliberate de organul de urmărire penală, sau a
încheierii instanţei de judecată.
b. Încheierii judecătorului de instrucţie.
c. Ordonanţei procurorului.
Nu pot fi supuse aducerii silite persoanele:
a. Femeile.
b. Bătrânii.
c. Minorii în vîrstă pînă la 14 ani.
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B) Evaluare sumativă finală (examen în scris)
Mostră de test
Testul nr._
Subiectul 1. Suspendarea condiţionată a urmăririi penale
1.1 Numiţi cauzele şi condiţiile când este posibilă suspendarea condiţionată
a urmăririi penale cu liberare ulterioară de răspundere penală.
1.2 Argumentaţi procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale.
1.3 Apreciaţi oportunitatea suspendării condiţionate a urmăririi penale cu liberare
ulterioară de răspundere penală în corelaţie cu principiul oficialităţii procesului
penal şi principiile de activitate ale procuraturii.
Subiectul 2. Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante.
2.1 Definiţi conceptul şi numiţi cazurile în care se aplică procedura specială
de urmărire şi judecare a infracţiunilor flagrante.
2.2 Determinaţi modul de verificare a materialelor şi judecare a cazurilor
de infracţiuni flagrante.
2.3 Exprimaţi atitudinea faţă de oportunitatea procedurii speciale aplicat
în cazurile de investigare a infracţiunilor flagrante, motivaţi.
Subiectul 3. Acordarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală.
3.1 Prin intermediul căror organe de stat statul străin se poate adresa Republicii
Moldova privind acordarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală.
3.2. În ce cazuri Republica Moldova poate refuza acordarea asistenţei juridice
internaţionale în materie penală.
3.3. Întocmiţi o cerere de comisie rogatorie.
Testul nr._
Subiectul 1. Rolul instanţei de judecată la aplicarea acordului de
recunoaştere a vinovăţiei
1.1 Definiţi acordul de recunoaştere a vinovăţiei
1.2 Indicaţi deosebirile între judecarea în fond a acordului de recunoaştere
a vinovăţiei şi procedura obişnuită de judecare.
1.3 Argumentaţi oportunitatea participării judecătorului la faza de negociere
a acordului de recunoaştere a vinovăţiei.
Subiectul 2. Particularităţile judecării cauzelor privind minorii.
2.1 Descrieţi circumstanţele care urmează a fi stabilite în cauzele privind minorii.
2.2 Argumentaţi condiţiile de aplicare faţă de minor a măsurilor procesuale
precum şi modul de efectuare a acţiunilor judiciare cu participarea minorilor.
2.3 Exprimaţi atitudinea faţă de oportunitatea prezenţei în lege a instituţiilor de
încetare a procesului cât şi de liberare de pedeapsă a minorului.
Subiectul 3. Speţă
Prin sentinţa judecătoriei, făptuitorul „Y”, deferit justiţiei pentru săvârşirea faptei prevăzute
de art.264 alin.1 CP, a fost recunoscut iresponsabil. Instanţa de judecată prin sentinţă a încetat
procesul penal şi a dispus neaplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical, iar
făptuitorul a fost transmis în grija rudelor şi pus sub supravegherea medicilor la locul de trai.
Procurorul a atacat cu apel sentinţa instanţei de judecată.
1. Apreciaţi legaliatatea sentinţei .
2. Apreciaţi admisibilitatea apelului procurorului.
3. Care sunt condiţiile aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical?
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