
Cuvânt-înainte 

Pentru o materie extrem de tehnică şi de precisă cum este Procedura penală, 
examinarea prin întrebările de tip chestionar (celebrele grile), dincolo de avan-
tajele comune ale acestui tip de testare, pare să corespundă cel mai bine unei 
evaluări corecte şi neutre. 

Metoda după care au fost concepute aceste întrebări este cea specifică grilelor 
deschise, cu una sau două variante de răspuns corect; prin urmare, toate varian-
tele corecte sau niciuna sunt opţiuni excluse. 

Această metodă prezintă un dublu avantaj: nu numai că implică o formă de 
verificare extrem de precisă a cunoştinţelor din domeniu, dar şi determină can-
didatul să utilizeze raţionamente logice şi juridice avansate. 

Lucrarea se adresează în principal celor care au deja o perspectivă de 
ansamblu asupra procedurii penale. Prin urmare, după metoda interpretării 
sistematice, întrebările antamează informaţii atât despre conţinutul unor instituţii 
specifice, cât şi despre consecinţele pe care aplicarea acestora le determină în 
materii corelate. 

În consecinţă, lucrarea este destinată în principal candidaţilor la examenele de 
admitere sau definitivat în profesiile juridice. 

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc consolidarea şi actualizarea infor-
maţiilor de drept procesual penal, lucrarea este structurată pe capitole, uşurând 
astfel abordarea examenelor cu bibliografie individualizată. Succesiunea capito-
lelor urmează metoda de abordare a disciplinei consacrată în cadrul Catedrei de 
Drept Penal a Facultăţii de Drept din Universitatea Bucureşti. 

Materialul informaţional care stă la baza acestei lucrări este alcătuit din norme 
de drept procesual penal actualizate atât prin prisma modificărilor majore aduse în 
materie penală prin Legea nr. 202/2010 („Legea micii reforme în justiţie”), cât şi 
prin prisma ultimelor soluţii consacrate prin decizii de admitere a unor recursuri în 
interesul legii, pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie până în iunie 2011. 

De asemenea, urmărind o abordare cât mai fundamentată, lucrarea are în 
vedere şi norme de competenţă sau de organizare conţinute în legi cu dispoziţii 
speciale de procedură penală. 

Pentru unele instituţii care au incidenţă asupra laturii civile a procesului 
penal, s-au avut în vedere dispoziţiile din legea civilă în vigoare, respectiv 
actualul Cod civil.  
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