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I. PRELIMINARII
Acte procedurale penale sînt acte de documentare a acţiunilor procesuale efectuate de către
subiecţii procesului penal. Ele constituie materialul documentar al procesului, în sens larg, fiind
adunate în conformitate cu legea, formează dosarul cauzei. Un loc important în totalitatea actelor
procedurale penale în faza urmăririi penale îl ocupă actele procedurale întocmite de către ofiţerul
de urmărire penală şi procuror.
Actele procedurale ca instrument probator care confirmă existenţa unor fapte juridice şi
probe sînt prezentate in instanţa de judecată formînd baza tehnico-juridică a înfăptuirii justiţiei
penale. Din aceste considerente actele procedurale penale întocmite în faza urmăririi penale, ca
acte oficiale trebuie să corespundă unor exigenţe stricte privind legalitatea, temeinicia şi
motivarea sub aspect de formă şi conţinut, contribuind la desfăşurarea în termen rezonabil a
procesului penal, la atingerea scopului acestuia, asigurînd astfel drepturile şi libertăţile persoanei
în cadrul procesului penal.
Consemnarea în scris a diferitor acţiuni efectuate de către organele de urmărire penală şi
procuror garantează realizarea drepturilor participanţilor la procesul penal precum şi posibilitatea
controlului şi contestării acestor acţiuni.
Curriculum-ul la disciplina „Metodologia întocmirii actelor procedurale în faza de
urmărire penală” se axează pe trei niveluri comportamentale, unde locul central îl ocupă
formarea competenţei de a elabora şi redacta actele procedurale în faza de urmărire penală de
către viitorii procurori.
Disciplina „Metodologia întocmirii actelor procedurale în faza de urmărire penală” este o
continuare logică ca instrument educaţional de aplicare a cunoştinţelor teoretice obţinute
anterior, fiind o realizare practică a dreptului material şi dreptului formal.
Din aceste considerente studiul disciplinei este orientat spre: cultivarea audienţilor în
spiritul întocmirii unor înscrisuri judiciare legale, depline, clare şi concise; valorificarea deplină a
potenţialului intelectual al audientului în plan aplicativ.
II. COMPETENŢE

•
•
•
•
•
•

Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe:
să interpreteze normele juridice procesuale penale privind actele procedurale penale;
să clasifice actele procedurale întocmite în faza urmăririi penale;
să aprecieze actele procedurale întocmite în faza urmăririi penale;
să argumenteze adoptarea unui act procedural;
să schiţeze planul unui act procedural complex.
să prevadă consecinţele nerespectării legislaţiei la întocmirea actelor procedurale la faza
urmăririi penale.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

−
−
−
−
−
−
−

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
întocmească acte procedurale;
estimeze actele procedurale întocmite de ofiţerul de urmărire penală şi procuror;
detecteze erorile şi omisiunile în actele procedurale penale;
lichideze erorile şi omisiunile din actele procedurale penale;
modifice actele procedurale propuse de ofiţerul de urmărire penală;
anticipeze survenirea consecinţelor juridice în cazuri de nerespectare a legii
la întocmirea actelor procedurale în faza de urmărire penală;
să propună metode noi de perfecţionare a activităţii ofiţerului de urmărire
penală şi a procurorului la întocmirea actelor procedurale penale.
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Metodologia
întocmirii actelor
procedurale în faza
de urmărire penală

Formator

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

Veaceslav
Didâc,
Tatiana
Vizdoagă

II

54

18

Ore
Evaluarea
practice
36

examen

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o

TEMATICA

Ore
curs

Ore
practice

1.

Dispoziţii generale privind actele procedurale

2

2

2.

Acte procedurale de constatare a unor acţiuni sau de aplicare
a unor măsuri

4

10

3.

Ordonanţele procurorului şi ofiţerului de urmărire penală

4

10

4.

Rechizitoriul

4

8

5.

Alte acte procedurale

4

6

18

36

TOTAL
VI. UNITĂȚI TEMATICE
Unități tematice

Strategii didactice
Resurse logistice

Lucrul
individual

Tema 1. Dispoziţii generale privind actele procedurale
Ore curs
1. Aspecte întroductive. Noţiunea de act procedural.
Noţiunea de act de constatare;
2. Importanţa actelor procedurale în procesul penal;
3. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească actele
procedurale;
4. Subiecţii (persoanele) care sînt în drept să întocmească
acte procedurale;
5. Clasificarea actelor procedurale ce se întocmesc în
faza de urmărire penală. Acte procedurale obligatorii.
Acte procedurale facultative.
Ore practice
1. Definirea actelor procedurale, deosebirea lor de actele
de constatare;
2. Actele procedurale-mijloc de fixare a formei
procesuale;
3. Trăsăturile caracteristice ale procesului penal, din care
decurge obligativitatea întocmirii actelor procedurale;
4. Identificarea cerinţelor (condiţiilor) generale cărora
trebuie să corespundă actele procedurale;
5. Întocmirea actelor perocedurale de persoane oficiale

Curs-prelegere
Proiector/laptop

Seminare
Studiu de caz
Tabla flipchart

Ore curs
Brainstorming

Ore practice
Soluţionarea
de speţe
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competente indicate în Codul de procedură penal;
6. Criterii de clasificare a actelor procedurale ce se
întocmesc în faza de urmărire penală;
7. Trăsăturile caracteristice actelor procedurale
obligatorii;
8. Trăsăturile caracteristice actelor procedurale
facultative;
9. Identificarea problemelor teoretico-practice ale
activităţii organelor de urmărire penală privind
întocmirea actelor procedurale.
Tema 2. Acte procedurale de constatare a unor acţiuni sau de aplicare a unor măsuri
Ore curs
1. Noţiunea de proces-verbal. Clasificarea proceselorverbale ;
2. Procese-verbale de constatare a unor fapte şi
împrejurări stabilite îi cadrul efectuării acţiunilor de
urmărire penală;
3. Procese-verbale de audiere ;
4. Procese – verbale de aplicare a unor măsuri;
5. Procese-verbale de consemnare a efectuării unor
acţiuni şi de fixare a faptului executării unor cerinţe ale
legii procesual penale.
Ore practice
1. Conţinutul şi structura procesului-verbal:
2. Criterii de clasificare a proceselor-verbale ;
3. Aplicarea stilului oficial şi a limbajului juridic adecvat
la întocmirea proceselor-verbale;
4. Metodologia întocmirii:
• procesului-verbal de audiere;
• procesului-verbal de confruntare;
• procesului-verbal de verificare a declaraţiilor la faţa
locului;
• procesului-verbal de prezentare spre recunoaştere;
• procesului-verbal de cercetare la faţa locului;
• procesului-verbal de examinare corporală;
• procesului-verbal de exhumare a cadavrului;
• procesului-verbal de reconstituire a faptei;
• procesului-verbal de efectuare a experimentului;
• procesului-verbal de percheziţie;
• procesului-verbal de ridicare a documentelor sau
obiectelor;
• procesului-verbal de colectare a mostrelor pentru
cercetare comparativă;
• procesului-verbal de reţinere a bănuitului;
• procesului-verbal de punere sub sechestru a
bunurilor mobile şi imobile;
• procesului-verbal privind prezentarea materialelor
de urmărire penală;
• procesului-verbal privind corectarea erorilor
materiale;

Curs-prelegere
Tabla flipchart

Seminare
Studiu de caz
Tabla flipchart

Ore curs
Pregătirea
temelor pentru
activităţi
practice

Ore practice
Întocmirea
proiectelor de
acte
procedurale
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

procesului-verbal privind comunicarea părţilor în
proces a raportului expertului sau a declaraţiei lui că
nu poate prezenta concluzii, precum şi a procesuluiverbal de audiere a expertului;
procesului-verbal de consemnare a plîngerii orale;
procesului-verbal de consemnare a denunţului oral;
procesului-verbal de consemnare a autodenunţării
orale;
procesului-verbal privind autosesizarea în privinţa
începerii urmăririi penale;
procesului-verbal de înlăturare a omisiunilor vădite;
procesului-verbal de constatare a infracţiunii
flagrante;
procesului-verbal de constatare a dispariţiei
dosarului penal sau documentelor din dosar;
procesului-verbal privind efectuarea măsurii speciale
de investgaţie;
procesului-verbal privind interceptarea şi
înregistrarea comunicărilor;
procesului-verbal pivind nimicirea comunicărilor
înregistrate;
procesului-verbal privind distrugerea informaţiile
obţinute în urma efectuării măsurilor speciale de
investigaţii.

Tema 3. Ordonanţele procurorului şi ofiţerului de urmărire penală
Ore curs
1. Noţiunea de ordonanţă, clasificarea
ordonanţelor;
2. Ordonanţe întocmite în stadiul începerii urmăririi
penale, în caz de suspendare a acesteia şi în faza de
terminare a urmăririi;
3. Ordonanţe de recunoaştere în calitate de de părţi sau
persoane perticipante la procesul penal şi de înlăturare a
lor din proces;
4. Ordonanţe privind efectuarea acţiunilor de urmărire
penală şi a măsurilor speciale de investigaţii;
5. Ordonanţe de luare a măsurilor procesuale de
constrîngere şi de revocare a lor ;
6. Ordonanţe de punere sub învinuire;
7. Alte categorii de ordonanţe.
Ore practice
1. Conţinutul şi structura ordonanţei;
2. Clasificarea ordonanţelor după anumite criterii;
3. Aplicarea stilului oficial şi a limbajului juridic adecvat
la întocmirea ordonanţelor;
4.Conţinutul şi esenţa diferitelor categorii de ordonanţe
întocmite de procuror;
5. Metodologia întocmirii :
- ordonanţei de începere a urmăririi penale;
- ordonanţei de recunoaşterea ca parte vătămată, parte

Curs-prelegere
Tabla flipchart

Seminare
Studiu de caz
Tabla flipchart

Ore curs
Pregătirea
temelor pentru
activităţi
practice

Ore practice
Întocmirea
proiectelor
de acte
procedurale
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-

-

civilă;
ordonanţei de examinare corporală;
ordonanţei de exhumare a cadavrului;
ordonanţei de percheziţie;
ordonanţei de ridicare a obiectelor sau documentelor;
ordonanţei de efectuare a expertizei;
ordonanţei de colectare a mostrelor pentru cercetarea
comparativă;
ordonanţei de anexare a documentelor la dosar;
ordonanţei de recunoaştere şi anexare a corpurilor
delicte;
ordonanţei de reţinere a persoanei pentru a fi pusă sub
învinuire;
ordonanţei de aducere forţată;
ordonanţei de punere sub sechestru a bunurilor;
ordonanţei de scoatere de sub sechestru a bunurilor;
ordonanţei privind aplicarea sau refuzul aplicării
măsurilor de protecţie;
ordonanţei privind stabilirea cheltuielilor judiciare
suportate;
ordonanţei privind efectuarea urmăririi penale de mai
mulţi ofiţeri de urmărire penală, fie de un grup mixt de
procurori şi ofiţeri de urmărire penală;
ordonanţei privind excluderea probelor din dosar;
ordonanţei privind aplicarea, înlocuirea sau revocarea
măsurilor preventive;
ordonanţei de eliberare a persoanei reţinute;
ordonanţei de recunoaştere în calitate de bănuit;
ordonanţei de schimbare şi completare a acuzării;
ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală;
ordonanţei de încetare a urmăririi penale;
ordonanţei de clasare a cauzei penale;
ordonanţei de suspendare a urmăririi penale;
ordonanţei de reluare a urmăririi penale;
ordonanţei de anunţare în căutare a învinuitului;
ordonanţei de refuz privind pornirea urmăririi penale;
ordonanţei de fixare a termenului urmăririi penale;
ordonanţei de restituire a cauzei sau trimitere la alt
organ de urmărire penală;
ordonanţei privind soluţionarea cererilor în legătură cu
terminarea urmăririi penale;
ordonanţei privind soluţionarea plîngerilor împotriva
acţiunilor, inacţiunilor şi actelor organelor de urmărire
penală şi ale organului care exercită activitate specială
de investigaţii ;
ordonanţei de suspendare condiţionată a urmăririi
penale;
ordonanţei privind liberarea persoanei de răspundere
penală;
ordonanţei de disjungere sau conexare a cauzei penale;
ordonanţei de trimitere a cauzei penale în instanţa de
judecată în vederea aplicării măsurii de constrîngere
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cu caracter medical;
- ordonanţei privind deschiderea sau refuzul deschiderii
procedurii de revizuire;
- ordonanţei privind înlocuirea sau restabilirea dosarului
ori a documentelor dispărute;
- ordonanţei privind dispunerea măsurii sperciale de
investigaţii;
- ordonanţei cu privire la reţinerea, cercetarea, predarea,
percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale;
- ordonanţei privind încetarea măsurii speciale de
investigaţii;
- ordonanţei privind declararea nulităţii măsurilor
speciale de investigaţii întreprinse;
- ordonanţei privind nimicirea purtătorului material de
informaţii şi a materialelor acumulate pe parcursul
efectuării măsurii speciale de investigaţii.
6. Particularităţile întocmirii ordonanţei de punere sub
învinuire.
Tema 4. Rechizitoriul
Ore curs
Rechizitoriul - important act documentar procedural.
Structura rechizitoriului.
Partea expozitivă a rechizitoriului.
Dispozitivul rechizitoriului.
Anexa rechizitoriului.
Calităţile stilului procedural.
Ore practice
1. Noţiunea de rechizitoriu, deosebirea lui de alte acte
procedurale.
2. Structura rechizitoriului.
3. Formele expunerii rechizitoriului.
4. Analiza probelor în partea expozitivă a rechizitoriului.
5. Dispozitivul rechizitoriului.
6. Anexa rechizitoriului.
7. Întocmirea rechizitoriului în cauze cu multe persoane
învinuite.
8. Particularităţile întocmirii rechizitoriului în cauze
complexe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curs-prelegere
Tabla flipchart

Seminare
Studiu de caz
Tabla flipchart

Ore curs
Pregătirea
temelor pentru
activităţi
practice
Ore practice
Întocmirea
proiectelor de
acte
procedurale

Tema 5. Alte acte procedurale
Ore curs
1. Importanţa altor acte procedurale întocmite de
procuror şi ofiţerul de urmărire penală.
2. Particularităţile diferitor tipuri de demers întocmit de
procuror. Argumentarea motivării unui demers.
3. Indicaţiile date ofiţerului de urmărire penală.
4. Categoriile de sesizări şi conţinutul lor.
5. Comisii rogatorii şi cererea de extrădare.
6. Întocmirea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.
Ore practice

Curs-prelegere
Tabla flipchart

Ore curs
Pregătirea
temelor
pentru
activităţi
practice

Ore practice
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1. Metodologia întocmirii demersurilor privind
autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală,
măsurilor speciale de investigaţii sau aplicării
măsurilor procesuale de constrîngere.
2. Formularea indicaţiilor date ofiţerului
de urmărire penală
3. Întocmirea unor sesizări.
4. Modul de întocmire a cererii de comisie rogatorie.
5. Conţinutul unei cereri de comisie rogatorie
internaţională.
6. Întocmirea cererii de extrădare.
7. Particularităţile întocmirii acordului de
recunoaştere a vinovăţiei.

Seminare
Studiu de caz
Tabla flipchart

Întocmirea
proiectelor de
acte
procedurale

VII. EVALUAREA
Evaluarea se va efectua continuu şi la final.
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
- participarea audienţilor în cadrul orelor de curs şi a celor practice;
- realizarea activităţilor individuale;
- redactarea actelor procedurale în baza temelor studiate;
- studii de caz;
- susţinerea unor testări.
B. Evaluarea finală se va efectua sub formă de examen la finele semestrului de studiu prin
soluţionarea situaţiilor de caz şi întocmirea proiectelor de acte procedurale.
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