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LISTA TEMELOR LA TEZELE DE LICENŢĂ  
Disciplina: DREPT PROCESUAL PENAL (partea generală) 

 
1. Noţiunea, esenţa şi sarcinile procesului penal.  

2. Funcţiile procesului penal.  

3. Fazele procesului penal.  

4. Principiul prezumţiei nevinovăţiei. 

5. Noţiunea şi clasificarea principiilor dreptului procesual-penal.  

6. Confidenţialitatea urmăririi penale. 

7. Măsurile de protecţie. Scopul acestora. 

8. Noţiunea şi clasificarea principiilor procesului penal.  

9. Părţile în procesul penal . 

10. Procurorul în procesul penal.  

11. Instanţa de judecată. Judecătorul în procesul penal.  

12. Organul de urmărire penală.  

13. Ofiţerul de urmărire penală în procesul penal.  

14. Apărătorul în procesul penal.  

15. Reprezentanţii legali în procesul penal.  

16. Victima în procesul penal. 

17. Partea vătămată în procesul penal.  

18. Partea civilă în procesul penal.  

19. Partea civilmente responsabilă în procesul penal.  

20. Statutul procesual al bănuitului.  

21. Statutul procesual al învinuitului (inculpatului, condamnatului).  

22. Martorul în procesul penal drepturile şi obligaţiile.  

23. Noţiunea şi sarcinile probaţiunii în procesul penal.  

24. Noţiunea de probă şi mijloacele de probă în procesul penal.  

25. Administrarea probelor şi aprecierea probelor.  

26. Declaraţiile martorului şi a părţii vătămate.  

27. Declaraţiile bănuitului şi învinuitului. 

28. Confruntarea. Scopul şi procedura de desfăşurare. 

29. Experimentul în procedura de urmărire penală.  

30. Percheziţia, ridicarea, ordinea procesuală, procedura şi temeiurile.  

31. Percheziţia corporală şi ridicarea.  

32. Acţiunea civilă în procesul penal. Noţiunea, esenţa şi avantajul.  

33. Intentarea, asigurarea şi soluţionarea acţiunii civile.  

34. Măsurile procesuale de constrângere.  

35. Reţinerea, temeiul, motivul şi procedura.  

36. Obligaţia de a se prezenta la organul de urmărire penală sau la instanţă.  

37. Aducerea silită. Necesitatea aplicării acestei măsuri . 

38. Amenda judiciară.  

39. Punerea sub sechestru. Condiţiile şi scopul acestei măsuri. 

40. Noţiunea, esenţa şi temeiurile de aplicare a măsurilor preventive.  



41. Actele prin care se dispune măsurile preventive.  

42. Arestul preventiv.  

43. Arestul la domiciliu.  

44. Declaraţia de a nu părăsi localitatea.  

45. Declaraţia de a nu părăsi ţara.  

46. Eliberarea provizorie pe cauţiune.  

47. Garanţia personală.  

48. Supravegherea de către comandamentul unităţilor militare.  

49. Transmiterea sub supraveghere a minorului.  

50. Temeiurile ţinerii persoanei în stare de arest şi prelungirii lui.  

51. Dreptul persoanei reţinute sau arestate la măsuri de ocrotire.  

52. Termenele procesuale, importanţa lor şi condiţiile de nerespectare.  

53. Actele în procesul penal şi clasificarea lor.  

 

Disciplina: DREPT PROCESUAL PENAL (partea specială) 
 
1. Noțiunea importanța și condițiile începerii urmăririi penale. 

2. Procedura și actele prin  care se dispune începerea urmăririi penale. 

3. Circumstanțele ce elimină urmărirea penală. 

4. Noțiunea și conținutul desfășurării urmăririi penale. 

5. Efectuarea acțiunilor de urmărire penală. 

6. Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării. 

7. Scoaterea persoanei de sub urmărire penală . 

8. Încetarea urmăririi penale. 

9. Clasarea urmăririi penale. 

10.   Înaintarea doasurului de urmărire penală procurorului cu raportul de terminare a urmăririi 

penale. 

11.   Verificarea de către procuror a cauzei primite și soluțiile dispuse la  terminarea urmăririi 

penale. 

12.  Rechizitoriul noțiunea importanța și conținutul, trimiterea cauzei în judecată. 

13.   Partea pregătitoare a ședinței de judecată. 

14. Cercetarea judecătorească 

15. Dezbaterile judiciare, ultimul cuvînt al inculpatului. 

16. Deliberarea și adoptarea sentinței 

17. Hotărîrile supuse apelului. 

18. Titularii dreptului de apel. 

19. Termmenul de apel, declararea renunțarea la apel. 

20. Efectele apelului, judecarea apelului 

21. Condițiile de fond ale recursului ordinar. 

22. Efectele și judecarea recursului ordinar. 

23. Cazurile în care se poate face recurs în anulare. 

24. Judecarea recursului în anulare și soluțiile pronunțate. 

25. Cazurile de revizuire a procesului penal. 

26. Judecarea revizuirii. 

27. Procedura în cauzele penale privind minorii: circumstanțele, disjungarea, reținerea și audierea 

minorului. 

28. Cauzele și condițiile aplicării procedurii special la infracțiunile flagrante 

29. Constatarea infracțiunii flagrante. 

30. Cazurile și condițiile ce acordă dreptul la reparație. 

 

 

 


