TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI
”DREPT PROCESUAL PENAL”
PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE
SPECIALITATE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ AFERENT
PROGRAMULUI DE STUDII DREPT
TEMATICA:
I. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale
II. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal
III. Participanții în procesul penal
IV. Competența organelor judiciare
V. Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea
VI. Strămutarea cauzelor și desemnarea altei instanțe pentru judecarea
cauzei
VII. Asistența juridică și reprezentarea
VIII. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii
IX. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale
X. Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere
XI. Nulitățile
XII. Cheltuielile judiciare
XIII. Urmărirea penală
XIV. Camera preliminară
XV. Judecata
XVI. Căile de atac (apelul, contestația în anulare, revizuirea)
XVII. Proceduri speciale (Acordul de recunoaștere a vinovăției, contestația
privind durata procesului penal)
XVIII. Executarea hotărârilor penale (instanța de executare, amânarea
executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață, întreruperea executării
pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață)
BIBLIOGRAFIE:
1. Ion Neagu, Mircea Damaschin, Drept procesual penal, București, vol. III, 2015/2016
2. Codul de procedură penală, cu modificările la zi
3. Deciziile Curții Constituționale prin care s-au constatat excepții de
neconstituționalitate ale unor dispoziții din Codul penal
Notă*
Bibliografia indicată are caracter orientativ. Pot fi consultate orice lucrări (tratate,
cursuri universitare, monografii) cu condiția ca acestea să fie actualizate.

ÎNTREBĂRI – TESTE GRILĂ
1. Funcția judiciară de judecată se realizează de:
a. Judecătorul de cameră preliminară;
b. Judecătorul de drepturi și libertăți;
c. Instanță, în complete legal constituite.
2. Acțiunea penală are ca obiect:
a. Tragerea la răspunderea penală și civilă a persoanelor care au săvârșit
infracțiuni;
b. Tragerea la răspunderea patrimonială a persoanelor care au săvârșit
infracțiuni prin care s-au cauzat prejudicii materiale și morale;
c. Tragerea la răspunderea patrimonială a persoanelor care au săvârșit
infracțiuni.
3. Acțiunea penală se pune în mișcare:
a. În cursul urmăririi penale, prin ordonanța organului de cercetare penală;
b. În cursul urmăririi penale, prin ordonanță de către procuror;
c. La finalizarea urmăririi penale, prin rechizitoriu.
4. În cursul urmăririi penale, acțiunea penală se stinge prin:
a. Rechizitoriu;
b. Rezoluție motivată;
c. Clasare sau renunțare la urmărirea penală.
5. În cursul judecății, acțiunea penală se stinge prin:
a. Rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de declinare a
competenței;
b. Rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de strămutare a cauzei;
c. Rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de renunțare la aplicarea
pedepsei;
6. În cadrul procesului penal, acțiunea civilă are ca obiect:
a. Tragerea la răspunderea civilă delictuală sau contractuală a inculpatului
și a părții responsabile civilmente pentru prejudiciul cauzat prin comiterea
infracțiunii;

b. Tragerea la răspunderea civilă și penală a inculpatului pentru comiterea
infracțiunii și repararea prejudiciului cauzat;
c. Tragerea la răspunderea civilă delictuală a persoanelor responsabile
potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face
obiectul acțiunii penale
7. Constituirea ca parte civilă se poate face:
a. Până la trimiterea în judecată prin rechizitoriu;
b. Până la finalizarea dezbaterilor în fața primei instanțe;
c. Până la începerea cercetării judecătorești.
8. Introducerea în procesul penal a părții responsabile civilmente poate
avea loc, la cererea părții îndreptățite potrivit legii civile:
a. Până la primul termen de judecată în apel;
b. Până la închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe;
c. Până la începerea cercetării judecătorești.
9. Renunțarea la pretențiile civile se poate face:
a. Până la închiderea dezbaterilor în apel;
b. Până la primul termen de judecată în apel;
c. Până la închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe.
10. Sunt subiecți procesuali principali:
a. Suspectul și partea civilă;
b. Inculpatul și persoana vătămată;
c. Suspectul și persoana vătămată.
11. Părțile în procesul penal sunt:
a. Partea civilă și partea vătămată;
b. Partea civilă, partea responsabilă civilmente și inculpatul;
c. Inculpatul și persoana vătămată.
12. Tâlhăria care a avut ca urmare moartea victimei este judecată în
primă instanță de:
a. Tribunal;
b. Judecătorie;
c. Curtea de apel.
13. Conflictul de competență ivit între Judecătoria Vatra Dornei și
Judecătoria Rădăuți este soluționat de:
a. Curtea de Apel Suceava;

b. Tribunalul Suceava;
c. Înalta Curte de Casație și Justiție.
14. Cererea de strămutare a unei cauze de la Judecătoria Botoșani este
judecată de:
a. Tribunalul Botoșani;
b. Înalta Curte de Casație și Justiție;
c. Curtea de Apel Suceava.
15. Asupra cererii de desemnare a altei instanțe decât cea căreia i-ar
reveni competența să judece cauza în primă instanță, care să fie
sesizată în cazul în care se va întocmi rechizitoriu, formulată de un
procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, se
pronunță:
a. Înalta Curte de Casație și Justiție;
b. Curtea de Apel Suceava;
c. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție
16. Martorul minor care la data audierii nu avea împlinită vârsta de
14 ani este audiat:
a. Sub prestare de jurământ;
b. În prezența unuia dintre părinți;
c. În prezența unui profesor de la școala ale cărei cursuri le frecventează.
17. Procurorul sau, după caz, instanța poate decide acordarea
statutului de martor vulnerabil, următoarelor persoane:
a. Martorului minor;
b. Martorului a cărei viață este pusă în pericol ca urmare a datelor pe care
le furnizează organelor judiciare;
c. Martorului care este rudă apropiată cu suspectul sau inculpatul
18. Durata totală a măsurilor de supraveghere tehnică audio, video sau
fotografiere în spații private, cu privire la aceeași persoană și aceeași
faptă și în aceeași cauză, nu poate depăși:
a. 1 an ;
b. 180 zile ;
c. 120 zile.
19. Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se dispune de:

a. Procurorul care efectuează ori supraveghează urmărirea penală;
b. Organul de cercetare penală care efectuează urmărirea penală;
c. Judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competență să judece
cauza.
20. Livrarea supravegheată se dispune de:
a. Judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competență să judece
cauza;
b. Procurorul care efectuează ori supraveghează urmărirea penală;
c. Organul de cercetare penală care efectuează urmărirea penală.
21. În cursul urmăririi penale percheziția domiciliară se poate dispune:
a. Prin ordonanță motivată de procurorul care efectuează ori
supraveghează urmărirea penală;
b. Prin încheiere, de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța
competență să judece cauza ;
c. Prin încheiere, de judecătorul de cameră preliminară de la instanța
competență să judece cauza .
22. Percheziția informatică se dispune în cursul urmăririi penale de
către:
a. Judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competență să judece
cauza;
b. Judecătorul de cameră preliminară de la instanța competență să judece
cauza;
c. Procurorul care efectuează ori supraveghează urmărirea penală,.
23. Expertiza medico-legală psihiatrică este obligatorie:
a. În cazul săvârșirii unei infracțiuni de către un minor cu vârsta între 16 și
18 ani;
b. În cazul săvârșirii unei infracțiuni de către un minor cu vârsta între 14 și
16 ani;
c. În cazul săvârșirii unei infracțiuni de către un minor care se află într-un
centru de plasament.
24 . Împotriva încheierilor prin care se dispune de instanța de judecată
arestarea preventiv, se poate formula:
a. Apel, în termen de 48 ore de la pronunțare sau de la comunicare, după
caz;
b. Contestație în anulare, , în termen de 48 ore de la pronunțare sau de la
comunicare, după caz;

c. Contestație, în termen de 48 ore de la pronunțare sau de la comunicare,
după caz.
25. Calea de atac împotriva ordonanței prin care procurorul a dispus
măsura controlului judiciar, este:
a. Plângerea, la procurorul ierarhic superior, în termen de 48 de ore;
b. Plângerea, la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța
competentă să judece cauza în primă instanță, în termen de 48 de ore ;
c. Contestația, la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța
competentă să judece cauza în primă instanță, în termen de 48 de ore.
26. În cursul urmăririi penale, prelungirea măsurii preventive a
arestului la domiciliu se dispune de:
a. Procurorul care efectuează ori supraveghează urmărirea penală;
b. Judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competentă să judece
cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad
acesteia în a cărei circumscripție se află locul unde s-a constatat
săvârșirea infracțiunii ori se află sediul parchetului din care face parte
procurorul care efectuează ori supraveghează urmărirea penală;
c. Judecătorul de cameră preliminară.
27. În cursul judecății în primă instanță, durata totală a arestării
preventive a inculpatului nu poate depăși:
a. Minimul special prevăzut de lege pentru infracțiunea care face obiectul
sesizării instanței de judecată;
b. Maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea care face obiectul
sesizării instanței de judecată;
c. Jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracțiunea care
face obiectul sesizării instanței de judecată și în orice caz, nu se va putea
depăși 5 ani;
28. Măsura de siguranță a obligării provizorii la tratament medical, în
cursul urmăririi penale se dispune de:
a. Procurorul care efectuează ori supraveghează urmărirea penală;
b. Judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competentă să judece
cauza în primă instanță;
c. Organul de cercetare penală care efectuează urmărirea penală.
29. Împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de
aducere la îndeplinire a acesteia se poate exercita calea de atac a:

a. Plângerii, în termen de 3 zile, la procurorul ierarhic superior celui care a
dispus măsura;
b. Contestației, în termen de 3 zile, la judecătorul de drepturi și libertăți de
la instanța competentă să judece cauza în primă instanță ;
c. Plângerii, în termen de 3 zile, la judecătorul de drepturi și libertăți de la
instanța competentă să judece cauza în primă instanță.
30. Denunțul reprezintă:
a. Încunoștințarea făcută de o persoană fizică sau juridică referitoare la o
vătămare care i s-a cauzat prin infracțiune;
b. Încunoștințarea făcută de o persoană fizică sau juridică despre comiterea
unei infracțiuni;
c. Sesizarea făcută de organul de urmărire penală dacă află despre
comiterea unei infracțiuni.
31. În cursul urmăririi penale, extinderea acțiunii penale cu privire la
fapte noi săvârșite de inculpat, se dispune:
a. De procuror, prin ordonanță ;
b. De organul de cercetare penală, prin ordonanță ;
c. De judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competentă să
judece cauza în primă instanță.
32. Actul de sesizare a instanței de judecată este:
a. Rechizitoriul;
b. Adresa de înaintare a dosarului cauzei;
c. Ordonanța de clasare.
33. Ordonanța procurorului prin care s-a dispus renunțarea la
urmărirea penală după ce a fost supusă verificării de către procurorul
ierarhic superior este transmisă spre confirmare :
a. Judecătorului de drepturi și libertăți de la instanța competentă să judece
cauza în primă instanță ;
b. Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție;
c. Judecătorului de cameră preliminară de la instanța competență să judece
cauza.
34. Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării:
a. Judecătorului de drepturi și libertăți ;
b. Judecătorului de cameră preliminară;

c. Procurorului ierarhic superior celui care a dispus-o.
35. Împotriva încheierilor pronunțate de judecătorul de cameră
preliminară se poate declara:
a. Apel, în termen de 10 zile de la comunicare;
b. Contestație, în termen de 48 ore de la pronunțare sau comunicare, după
caz;
c. Contestație, în termen de 3 zile de la comunicare.
36. Hotărârea prin care instanța se dezînvestește fără a soluționa
cauza, se numește:
a. Sentință;
b. Încheiere;
c. Hotărâre de expedient.
37. Ordinea în care se acordă cuvântul la dezbateri la judecata în
primă instanță, este:
a. Inculpatul, procurorul, persoana vătămată, partea civilă, partea
responsabilă civilmente;
b. Persoana vătămată, partea civilă, procurorul, partea responsabilă
civilmente, inculpatul;
c. Procurorul, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă
civilmente, inculpatul.
38. La pronunțarea hotărârii:
a. Citarea părților este obligatorie;
b. Prezența procurorului și a părților este obligatorie;
c. Părțile nu se citează.
39. Pentru procuror, termenul de apel este de:
a. 30 zile de la comunicarea copiei minutei;
b. 10 zile de la pronunțare;
c. 10 zile de la comunicarea copiei minutei
40. Cererea de apel se depune la:
a. Instanța căreia i-ar reveni competența să o judece;
b. Instanța a cărei hotărâre se atacă;
c. La orice instanță egală în grad celei căreia i-ar reveni competența să o
judece.

41. Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestație în
anulare, dacă:
a. Inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de
încetare a procesului penal;
b. Inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de
legea penală;
c. Când două sau mai multe hotărâri judecătorești nu se pot concilia.
42. Revizuirea hotărârilor judecătorești definitive cu privire la latura
penală poate fi cerută când:
a. Un membru al completului de judecată a comis o infracțiune în legătură
cu cauza a cărei revizuire se cere, împrejurare care a influențat soluția în
cauză;
b. S-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;
c. În mod greșit s-a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost
grațiată.
43. În cauzele aflate în cursul urmăririi penale, contestația privind
durata procesului penal se soluționează de:
a. Procurorul ierarhic superior celui care efectuează ori supraveghează
urmărirea penală;
b. Judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competentă să judece
cauza în primă instanță;
c. Judecătorul de cameră preliminară de la instanța competentă să judece
cauza în primă instanță.
44. Contestația privind durata procesului penal cu privire la o cauză
care se află pe rolul primei instanțe, poate fi formulată:
a. După cel puțin 6 luni de la trimiterea în judecată;
b. După cel puțin 6 luni de la trimiterea în judecată;
c. Oricând până la soluționarea cauzei.
45. Hotărârea rămasă definitivă la instanța de apel, se pune în
executare de către:
a. Prima instanță de judecată;
b. Instanța de apel;
c. Instanța ierarhic superioară.
46. Hotărârile pronunțate în primă instanță de Înalta Curte de Casație
și Justiție se pun în executare, după caz:

a. Înalta Curte de Casație și Justiție;
b. Tribunalul București sau tribunalul militar;
c. Judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul inculpatului
condamnat.
47. Hotărârea prin care instanța se pronunță asupra cererii de
amânare a executării pedepsei poate fi atacată cu:
a. Contestație, la instanța superioară în termen de 48 ore de la comunicare;
b. Contestație, la instanța superioară în termen de 3 zile de la comunicare;
c. Apel, în termen de 10 zile de la comunicare.
48. Întreruperea executării pedepsei închisorii se poate dispune de:
a. Instanța de executare;
b. Instanța în a cărei circumscripție se află locul de deținere,
corespunzătoare în grad instanței de executare;
c. Orice instanță corespunzătoare în grad instanței de executare.
49. În ședință publică, președintele instanței asistat de grefier,
pronunță:
a. Minuta hotărârii ;
b. Partea expozitivă a hotărârii;
c. Partea introductivă a hotărârii.
50. Titularii acordului de recunoaștere a vinovăției sunt:
a. Procurorul care efectuează ori supraveghează urmărirea penală și
procurorul ierarhic superior acestuia;
b. Inculpatul și procurorul;
c. Procurorul care efectuează ori supraveghează urmărirea penală și
apărătorul inculpatului.
51. Asupra acordului de recunoaștere a vinovăției cu care a fost
sesizată, instanța se pronunță prin:
a. Încheiere;
b. Sentință;
c. Hotărâre de expedient
52. Împotriva hotărârii prin care instanța se pronunță cu privire la
acordul de recunoaștere a vinovăției, se poate exercita calea de atac a :
a. Apelului, în termen de 10 zile de la comunicare ;

b. Contestației, în termen de 3 zile de la comunicare;
c. Contestației, în termen de 48 ore de la comunicare.
53. Persoanele private de libertate se citează:
a. La locul de deținere prin administrația acestuia;
b. La adresa de domiciliu sau la o altă adresă indicată de acestea;
c. La sediul avocatului ales ori desemnat din oficiu.
54. Militarii se citează la:
a. Adresa de domiciliu sau la o altă adresă indicată de aceștia;
b. La sediul avocatului ales ori desemnat din oficiu ;
c. La unitatea din care fac parte, prin comandantul acesteia.
55. La calcularea termenelor procedurale:
a. Se pornește de la ora, ziua, luna sau anul prevăzut în actul care a
provocat curgerea termenului;
b. Nu se pornește de la ziua prevăzută în actul care a provocat curgerea
termenului;
c. se are în vedere doar ora prevăzută în actul care a provocat curgerea
termenului.
56. În calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice măsuri
restrictive de drepturi:
a. Ora sau ziua de la care începe termenul intră în durata acestuia;
b. Ora sau ziua de la care începe termenul nu intră în durata acestuia;
c. Ora sau ziua de la care se sfârșește nu intră în durata acestuia.
57. În cursul urmăririi penale, propunerile privitoare la măsurile
preventive se soluționează de:
a. Judecătorul de drepturi și libertăți, în ședință publică;
b. Judecătorul de drepturi și libertăți, în camera de consiliu;
c. Judecătorul de cameră preliminară, în camera de consiliu.
58. În cursul judecății în primă instanță, durata totală a măsurii
controlului judiciar nu poate depăși:
a. 5 ani de la momentul trimiterii în judecată;
b. 3 ani de la momentul trimiterii în judecată;
c. 1 an de la momentul trimiterii în judecată.

59. Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin
infracțiune și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua
asupra bunurilor:
a. Suspectului, inculpatului și ale părții responsabile civilmente;
b. Numai asupra bunurilor inculpatului;
c. Numai asupra bunurilor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
în proprietatea sau în posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi
confiscate.
60. Acordul de recunoaștere a vinovăției se poate încheia:
a. Prin rechizitoriu;
b. Înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale;
c. După punerea în mișcare a acțiunii penale.
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