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Fi e de Procedur  penal . Partea general

PLAN DE R SPUNS

1. Identi  carea 
situa iilor de 
fapt care sunt 

relevante pentru 
formularea unui 

r spuns

a. la data comiterii furturilor, inculpatul X era un minor cu vârsta cuprins  între 
14-16 ani; X s-a a  at în stare de minoritate pe parcursul întregii urm riri penale, inclusiv 
la data sesiz rii instan ei cu rechizitoriu; starea de minoritate a inculpatului atr gea, pe 
de o parte, inciden a unor institu ii procesuale relative la asisten a juridic  obligatorie 
i administrarea unor probe (raport de expertiz  psihiatric  obligatorie i referatul de 

evaluare), iar pe de alt  parte obligativitatea desf ur rii procesului penal potrivit regulilor 
speciale ale procedurii referitoare la infractorii minori (citare, nepublicitatea edin ei);

b. inculpatul nu a recunoscut în fa a instan ei comiterea infrac iunii de viol;
c. persoana v t mat  Y a fost minor  pe parcursul întregului proces penal. Aceast  

stare atr gea inciden a unor institu ii relative la asisten a juridic  sau la m surile asigu-
ratorii. Persoana v t mat  Y nu a renun at la preten iile civile;

d. exercitarea ac iunii civile în procesul penal de c tre procuror în numele persoanei 
v t mate minore Y obliga instan a s  se pronun e cu privire la aceast  ac iune, în absen a 
renun rii la preten iile civile;

e. persoanele v t mate AB i Z nu s-au constituit p r i civile în procesul penal;
f. p rin ii inculpatului minor nu au fost cita i i nici introdu i în proces ca p r i respon-

sabile civilmente;
g. acuza ia de ultraj atr gea obligativitatea efectu rii urm ririi penale de c tre procuror;
h. instan a a fost sesizat  cu o infrac iune de furt în form  continuat  con inând 

6 ac iuni de sustragere de bunuri (cinci comise în dauna lui AB i una în dauna lui Y), 
o infrac iune de viol i una de ultraj re inute în concurs real;

i. actele emise de organele judiciare în  ecare faz  procesual  respect  doar în parte 
exigen ele procedurale; astfel, se remarc  elemente de nelegalitate chiar de la începerea 
urm ririi penale in personam, desf urarea unei proceduri de con  rmare neprev zute de 
lege, extinderea urm ririi penale i a ac iunii penale de un organ judiciar necompetent 
material, con  rmarea rechizitoriului într-o cauz  în care elementele de nelegalitate erau 
evidente, stabilirea caracterului de  nitiv al încheierii prin care judec torul de camer  
preliminar  dispune o solu ie sui generis, dispozi ia nelegal  a instan ei referitoare la 
publicitatea edin ei de judecat , încuviin area procedurii abreviate, de i inculpatul nu 
a recunoscut toate acuza iile, respingerea probelor ca nefondate în condi iile în care 
acestea nu erau permise de lege, judecarea cauzei f r  efectuarea referatului de evaluare, 
nelegalitatea procedurii de citare sau nelegalit ile constatate în sentin  referitoare la 
solu iile relative la ac iunea penal  sau ac iunea civil ;

j. în cazul infrac iunii de viol comise în forma de baz  înl turarea r spunderii penale 
are loc numai pe calea retragerii plângerii prealabile. Sesizarea organelor de urm rire 
penal  s-a realizat pe calea plângerii prealabile, îns  nu exist  o manifestare de voin  
de retragere a acesteia;

k. lipsa procedurii de con  rmare a m surii arest rii preventive;
l. nerespectarea termenului peremptoriu de formulare a propunerii de prelungire a 

m surii preventive;
m. lipsa unei dezbateri cu privire la încadrarea juridic ;
n. arestarea inculpatului direct prin sentin .



XV

Structura  elor

2. Determinarea 
institu iilor de 

drept procesual 
incidente

a. competen a organelor de urm rire penal ;
b. începerea urm ririi penale in rem, punerea în mi care a ac iunii penale, extin-

derea urm ririi penale i a ac iunii penale; acte procesuale i competen e;
c. obliga ii ulterioare punerii în mi care a ac iunii penale;
d. exercitarea ac iunii civile de c tre procuror; cazuri în care luarea m surii 

asigu ratorii este obligatorie;
e. probe obligatoriu a   administrate în anumite proceduri cu minori: referatul de 

evaluare i raportul de expertiz  psihiatric ;
f. asisten a juridic  obligatorie a inculpatului i p r ii civile, în caz de minoritate;
g. arestare preventiv  în lips ; data punerii în executare a mandatului de arestare; 

modul de calcul al duratei maxime a m surii arest rii preventive în cursul urm ririi 
penale; procedura remediu, procedura prelungirii m surii preventive; luarea m surii 
arest rii preventive în faza de judecat ;

h. m suri asigur torii;
i. citarea;
j. cheltuielile judiciare c tre stat;
k. procedura de camer  preliminar  în ipoteza în care nu sunt formulate cereri 

i excep ii; solu iile pe care le poate pronun a judec torul de camer  preliminar ;
l. procedura de judecat  cu inculpa ii minori;
m. procedura abreviat  în cazul recunoa terii învinuirii;
n. schimbarea încadr rii juridice;
o. dispozi iile instan ei cu privire la ac iunea penal  i cea civil ;
p. solu iile instan ei cu privire la m surile preventive.

3. Aplicarea legii 
situa iilor de 

fapt identi  cate 
i identi  carea 
gre elilor de 
procedur  

din cuprinsul 
TAD-ului

Se vor enumera înc lcarea normelor de procedur  enumerate;
Corectitudinea r spunsului nu implic  i indicarea temeiurilor de drept. Trimi-

terile din modelul de rezolvare propus mai jos la diferite articole din Codul de 
proce dur  penal  sunt f cute în scopul facilit rii identi  c rii normei procedurale i 
în vederea recapitul rii rapide a materiei.


