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Reguli generale ale fazei de judecat

g. în ipoteza în care instan a sesizeaz  CJUE în vede rea pronun rii unei hot râri preliminare 
care s  asigure interpretarea i aplicarea uniform  a dreptului Uniunii Europene în toate 
statele membre.

suspendarea judec ii este obligatorie dac  instan a care sesizeaz  CJUE este instan a de 
apel, respectiv facultativ atunci când instan a care sesizeaz  CJUE este cea învestit  cu 
judecarea cauzei penale în prim  instan .

SUBIECTE RECAPITULATIVE

1. Este posibil  judecata unei cauze civile într-o unitate militar ?

2. Partea care este reprezentat  la judecat  de avocatul din o  ciu poate lua termenul în cuno tin ?

3. Dac  instan a dispune disjungerea ac iunii civile de cea penal , la judecata cauzei disjunse este 
obligatorie participarea procurorului?

4. Procurorul ultragiat de un martor poate dispune luarea m surii re inerii?

5. În cazul comiterii unei infrac iuni de audien , procurorul de edin  poate dispune luarea m surii 
controlului judiciar?

6. Infrac iunile de audien  sunt întotdeauna infrac iuni  agrante?

7. Suspendarea judec ii cauzei pe motiv de boal  grav  se dispune pe o durat  nedeterminat ?

8. Este obligatorie citarea procurorului în cauzele la judecata c rora particip ?

9. Procurorul de edin  poate invoca un caz de stingere a ac iunii penale care s  conduc  la 
pronun area unei solu ii de achitare?

10. Cererea de a   judecat în lips  poate   formulat  oral?

11. Persoana v t mat  poate   adus  cu mandat la judecarea cauzei?

12. Suspendarea judec ii constituie un caz de încetare de drept a m surilor preventive?

TEME DE ANALIZ  I DEZBATERE

X i Y sunt acuza i de comiterea infrac iunii de furt cali  cat în coautorat. Pe parcursul judec ii X este 
diagnosticat cu o boal  grav  i, din considerente medicale, nu mai poate participa la judecata cauzei. Va 
putea solicita Y suspendarea judec ii cauzei? Este obligatorie suspendarea judec ii?


