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1. Acţiunile în procesul penal 
a). Acţiunea penală; 
b). Acţiunea civilă. 

 
2.  Competenţa 

  a). Competenţa după materie şi după calitatea persoanei, competenţa 
teritorială; competenţa personală; 
  b). Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate; 
  c). Incompatibilitatea şi strămutarea. 
 

3. Probele şi mijloacele de probă 
   a). Mijloacele de probă; 

b). Cercetarea la faţa locului; reconstituirea ;comisia rogatorie; delegarea. 
 

4. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale 
  a). Măsurile preventive; 

b). Luarea măsurilor de ocrotire şi siguranţă; 
c). Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situaţiei 

anterioare comiterii infracţiunii. 
 

5. Acte procesuale şi procedurale comune 
    a). Asistenţa juridică şi reprezentarea; 
    b). Citarea; comunicarea actelor procedurale; mandatul de aducere; 
termenele în procesul penal; cheltuielile judiciare; 
     c). Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi 
înlăturarea unor omisiuni vădite; 

d). Nulităţile; decăderea; inadmisibilitatea; 
e). Amenda judiciară. 
 
6. Urmărirea penală 
  a). Competenţa organelor de urmărire penală; supravegherea exercitată de 

procuror; efectuarea urmăririi penale; terminarea urmăririi penale; soluţiile 
dispuse de procuror; 

  b). Trimiterea în judecată; 
  c). Reluarea urmăririi penale; 
  d). Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală; 
  e). Procedura plângerii prealabile. 
 
7. Judecata 
 a). Dispoziţii generale; 
 b). Judecata în primă instanţă; 
 c). Căile ordinare de atac: apelul, recursul.      
 
8.  Executarea hotărârilor penale 
 a). Punerea în executare a hotărârilor penale; 
 b). Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viață; 



c). Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. 
    
9. Proceduri speciale 
a). Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante; 
b). Procedura în cauzele cu infractori minori; 
c). Procedura reabilitării judecătoreşti.   
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