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DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ 

 

Actul juridic civil 

1. Clasificarea actelor juridice civile: 

- Acte unilaterale, bilaterale şi multilaterale 

- Acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice cu titlu gratuit 

- Acte juridice constitutive, acte juridice translative şi acte juridice declarative 

- Actele juridice civile între vii şi acte juridice pentru cauza de moarte 

- Actele juridice de conservare, acte juridice de administrare şi acte juridice de dispoziţie 

- Acte juridice consensuale, acte juridice solemne şi acte juridice reale 

2. Condiţiile actului juridic civil: 

- Capacitatea de a încheia actul juridic civil (Regula capacităţii de a încheia acte juridice 

civile şi excepţiile de la aceasta) 

- Consimţământul – noțiune și viciile de consimţământ: 

- Eroarea: noţiune, clasificare, efecte, sancţiune 

- Dolul: noţiune, cerinţe, sancţiune 

- Violenţa: noţiune, clasificare, cerinţe, sancţiune 

- Leziunea: noţiune, domeniu de aplicare, sancţiune 

- Forma actului juridic civil: 

- Principiul consensualismului; 

- Forma ad validitatem 

- Forma ad probationem 

- Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi 

3. Modalităţile actului juridic civil: 

- Termenul: noţiune, clasificare, efecte; 

- Condiţia: noţiune, clasificare, efecte 

4. Efectele actului juridic civil: 

- Principiul forţei obligatorii: noţiune şi excepţii 

- Irevocabilitatea actului juridic civil: noţiune şi excepţii 

- Relativitatea efectelor actului juridic civil: noţiune, noţiunile de parte, terţ şi având cauză, 

excepţii de la principiul relativităţii 

- Opozabilitatea faţă de terţi a actului juridic: noţiune şi efecte 

5. Nulitatea actului juridic civil: 

- Clasificarea nulităţilor 

- Cauze de nulitate absolută 

- Regimul juridic al nulităţii absolute 

- Cauze de nulitate relativă 

- Regimul juridic al nulităţii relative 

- Efectele nulităţii: 

- Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii 
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- Principiul restabilirii situaţiei anterioare (restitutio in integrum) 

- Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial 

(resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis) 

- Cazuri care înlătură principiul quod nullum est, nullum producit effectum 

- Conversiunea actului juridic 

- Error communis facit ius 

- Principiul răspunderii civile delictuale 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2011;  

3. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod 

civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;  

4. Ovidiu Ungureanu, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2013. 

Notă: În vederea pregătirii examenului, studenții vor putea consulta şi alte lucrări de 

specialitate actualizate în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării 

prezentei tematici. 
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DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE 

 

1. Patrimoniul: noțiune, elementele patrimoniului, caracterele juridice 

2. Dreptul de proprietate privată: noțiune, conținutul juridic, caracterele juridice, limitele 

convenționale ale exercitării dreptului de proprietate privată 

3. Dreptul de proprietate publică: noțiune, titulari, obiect, caractere juridice 

4. Concesionarea bunurilor proprietății publice 

5. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate privată: 

- Coproprietatea obișnuită: noțiune, izvoare, titulari, drepturile coproprietarilor 

cu privire la cota parte din drept 

- Proprietatea comună în devălmășie: noțiune, izvoare, regulile aplicabile 

devălmășiei 

6. Acțiunea în revendicare imobiliară: proba dreptului, noțiunea de titlu în materia acțiunii în 

revendicare, situația când ambele părți dețin titlu 

7. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată: 

- Superficia: noțiune, caractere jurdice, constituirea dreptului de superficie, 

stingerea dreptului de superficie 

- Dreptul de uzufruct: noțiune, caractere jurdice, modalități de constituire, 

durată, stingerea 

8. Posesia: noțiune, elementele constitutive ale posesiei, dobândirea și pierderea posesiei, viciile 

posesiei 

9. Accesiunea imobiliară artificială:  

- considerații generale 

- realizarea unei lucrări adăugate, cu caracter durabil, asupra imobilului altuia 

BIBLIOGRAFIE 

1. Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod Civil, 

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013 

2. Marilena Uliescu, Aurelian Gheorghe, Drept civil. Drepturile reale principale, editia a II-a, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011 

3. Gabriel Boroi, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, EdituraHamangiu, Bucureşti, 

2013 

4. Valeriu Stoica, Drept civil, Drepturile reale principale, Editura CH Beck, 2013 

5. Iosif Robi Urs, Petruţa Elena Ispas, Teoria drepturilor reale, Editura Hamangiu, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR 

 

1. Faptul juridic ca izvor de obligaţii 

- gestiunea de afaceri; 

- plata nedatorată; 

- îmbogăţirea fără justă cauză. 

2. Răspunderea civilă delictuală 

- cauze exoneratoare de răspundere; 

- răspunderea pentru fapta proprie; 

- răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub 

interdicţie, răspunderea comitenţilor pentru prepuşi); 

- răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale şi de ruina edificiului; 

- repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale. 

3.  Executarea obligaţiilor 

- plata (dispoziţii generale, subiectele plăţii, condiţiile plăţii, dovada plăţii, imputaţia plăţii, 

punerea în întârziere a creditorului); 

- executarea silită a obligaţiilor (dispoziţii generale, punerea în întârziere a debitorului, 

executarea silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor, 

cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale); 

- mijloacele de protecţie a drepturilor creditorilor (măsurile conservatorii, acţiunea oblică, 

acţiunea revocatorie). 

4. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor 

- cesiunea de creanţă; 

- subrogaţia; 

- preluarea datoriei; 

- novaţia; 

5. Stingerea obligaţiilor 

- compensaţia; 

- confuziunea; 

- darea în plată; 

- remiterea de datorie; 

- imposibilitatea fortuită de executare. 

6. Fideiusiunea  

 

 

BIBLIOGRAFIE 

În vederea pregătirii examenului, studenții vor consulta lucrări de specialitate şi orice altă 

documentație actualizată în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării 

prezentei tematici. 

Legislație relevantă: 

- Constituţia României, republicată în MO nr. 767/2003; 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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 DREPT CIVIL. CONTRACTE 

 

1. Contractul de vânzare 

2. Contractul de donaţie 

3. Contractul de locaţiune – dispoziții generale (fără reguli particulare în materia închirierii 

locuinţei şi în materia arendării) 

4. Contractul de mandat (dispoziţii comune, mandatul cu reprezentare, mandatul fără 

reprezentare – dispoziţii generale); 

5. Contractul de împrumut de folosință 

6. Contractul de împrumut de consumație 

7. Contractul de întreţinere 

8. Tranzacţia 

 

BIBLIOGRAFIE 

În vederea pregătirii examenului, studenții vor consulta lucrări de specialitate şi orice altă 

documentație actualizată în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării 

prezentei tematici. 

Legislație relevantă: 

- Constituţia României, republicată în MO nr. 767/2003; 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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DREPT CIVIL. SUCCESIUNI 

 

1. Principiile devoluțiunii succesorale legale 

2. Reprezentarea succesorală 

3. Nedemnitatea succesorală 

4. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor 

5. Drepturile succesorale ale rudelor defunctului 

6. Dreptul de opțiune succesorală 

7. Testamentele ordinare 

8. Legatul: noțiune, condiții, clasificare, cauze de ineficacitate 

9. Calculul rezervei succesorale și al cotității disponibile 

10.  Ordinea realizării reducțiunii liberalităților excesive 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ilioara Genoiu, Dreptul la moştenire în Noul Cod Civil, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012 

2. M.D. Bob, Probleme de moşteniri în vechiul şi noul Cod civil, Editura Universul Juridic, 

2013 

3. Dan Chirică, Tratat de Drept Civil. Succesiunile şi liberalităţile, Editura CH Beck, Bucuresti 

2014 

4. Francisk Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol I, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013 

5. Francisk Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol II, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2014 
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DREPTUL FAMILIEI 

 

 

1. DESFACEREA CĂSĂTORIEI 

- Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială: 

- Condiţii; 

 - Procedura; 

-  Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară; 

-  Divorţul pentru motive de sănătate; 

-  Divorţul din culpă: 

- Motivele de divorţ; 

- Stabilirea culpei la desfacerea căsătoriei; 

-  Divorţul pentru separarea în fapt; 

-  Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre foştii soţi: 

-  Obligaţia de întreţinere dintre foştii soţi; 

-  Prestaţia compensatorie; 

-  Dreptul la despăgubiri; 

-  Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori: 

 - Exercitarea autorităţii părinteşti; 

 - Locuinţa copilului; 

 - Drepturile părintelui separat de copil; 

 - Stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi 

pregătire profesională a copilului; 

  

2. FILIAŢIA 

- Posesia de stat; 

- Contestarea maternităţii rezultând din certificatul constatator al naşterii; 

- Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin hotărâre judecătorească: 

- Cazurile în care filiaţia faţă de mamă se poate stabili prin hotărâre judecătorească; 

-  Titularul dreptului la acţiune; 

-  Persoana împotriva căreia se exercită acţiunea; 

-  Imprescriptibilitatea acţiunii; 

-  Dovada filiaţiei faţă de mamă (probaţiunea); 

-  Hotărârea judecătorească şi efectele ei; 

  - Stabilirea filiaţiei prin recunoaştere: 

     - Capacitatea cerută pentru recunoaştere; 

- Cazurile de recunoaştere a copilului de către mamă şi de către tată; 

     - Formele recunoaşterii; 

     - Copiii care pot fi recunoscuţi;  

     -  Efectele recunoaşterii;  

     - Nulitatea recunoaşterii;  

   - Contestarea recunoaşterii; 

- Prezumtia timpului legal al conceptiei copilului; 

- Prezumţia de paternitate; 

- Acţiunea în tăgada paternităţii: 

- Cazurile în care paternitatea poate fi tăgăduită; 

- Titularii dreptului la acţiune; 

- Calitatea procesuală pasivă; 

- Termenul de introducere a acţiunii în tăgada paternităţii; 

- Dovada nepaternităţii; 

- Efectele admiterii acţiunii în tăgada paternităţii; 

- Contestarea paternitatii copilului din casatorie; 

 - Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei prin hotărâre judecătorească: 

- Titularul dreptului la acţiune; 

- Mijloacele de probă; 
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- Efectele admiterii acţiunii în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei; 

- Dreptul mamei la despăgubiri. 

 

3. OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE 

- Condiţiile obligaţiei legale de întreţinere; 

- Obligaţia legală de întreţinere între soţi; 

- Obligaţia legală de întreţinere între părinţi şi copii; 

- Stabilirea şi executarea obligaţiei legale de întreţinere; 

 

4. AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 

- Noţiunea de autoritate părintească;  

- Durata autorităţii părinteşti; 

- Conţinutul autorităţii părinteşti: 

- drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la persoana minorului; 

- drepturile şi îndatoririle părinteşti privitoare la bunurile minorului; 

- drepturile şi obligaţiile părinteşti ale părintelui minor; 

 - Exercitarea autorităţii părinteşti: 

- exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi; 

- exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte; 

- Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti: 

- noţiune;  

- motivele decăderii din drepturile părinteşti; 

- procedura decăderii din exerciţiul drepturilor părinteşti; 

- efectele decăderii din exerciţiul drepturilor părinteşti; 

- redarea exerciţiului drepturilor părinteşti. 

 

BIBLIOGRAFIE 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Al. Bacaci, V-C. Dumitrache, C. C. Hageanu, Dreptul familiei, ediţia a 7-a, Editura C. H. Beck, 

Bucureşti, 2012  

T. Bodoaşcă, Dreptul familiei, curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 

M. Avram, Drept civil, familia, Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016.  

D. Lupaşcu, C.M. Crăciunescu, Dreptul familiei, Ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2017 

Notă: În vederea pregătirii examenului, studenții vor putea consulta şi alte lucrări de 

specialitate actualizate în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării 

prezentei tematici. 
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DREPT PROCESUAL CIVIL 

  

 

1. Principiile fundamentale ale procesului civil 

2. Acţiunea civilă. (Noțiunea și elementele acțiunii civile, condițiile de exercitare a acțiunii 

civile, clasificarea cererilor în justiție, apărările în justiție). 

3. Participanţii la procesul civil. (Incompatibilitatea, Părţile: folosința și exercițiul drepturilor 

procedurale, persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte, alte persoane care pot lua parte la 

judecată, reprezentarea părţilor în judecată; Participarea Ministerului Public în procesul civil).  

4. Competenţa instanțelor judecătorești. (Felurile competenței: competenţa materială și 

competenţa teritorială; prorogarea de competenţă, întinderea competenţei asupra apărărilor şi 

incidentelor procedurale, regimul cererilor în constatare, alegerea de competență, competenţa 

facultativă; Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei: excepția de necompetență și 

conflictele de competență, litispendenţa şi conexitatea, strămutarea proceselor). 

5.  Actele de procedură și termenele procedurale. Actele de procedură (forma cererilor, citarea 

şi comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură); Termenele procedurale (noţiunea 

şi clasificarea, durata, decăderea şi repunerea în termen). 

6. Procedura în fața primei instanțe: 

-  Sesizarea instanţei de judecată (procedura prealabilă, cererea de chemare în judecată - cuprinsul 

cererii de chemare în judecată, numărul de exemplare, nulitatea cererii, timbrarea şi înregistrarea 

cererii, cumulul de cereri, verificarea cererii şi regularizarea acesteia, fixarea primului termen de 

judecată, reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală, măsurile pentru 

pregătirea judecăţii, modificarea cererii de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea 

reconvenţională),  

-  Dispoziţii generale privind judecata; 

-  Cercetarea procesului (dispoziţii comune, excepţiile procesuale şi probele); 

-  Dezbaterea în fond a procesului;  

-  Suspendarea procesului, perimarea cererii şi actele procesuale de dispoziţie ale părţilor; 

-  Deliberarea şi pronunţarea hotărârii; 

-  Hotărârile judecătoreşti (noțiune, clasificarea hotărârilor judecătoreşti, conţinutul hotărârii, 

redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii, efectele hotărârilor judecătoreşti, executarea 

provizorie, îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârilor, cheltuielile de judecată). 

7. Căile de atac 

- obiectul şi termenul apelului 

- obiectul şi termenul recursului 

- contestaţia în anulare; 

- revizuirea; 

 

BIBLIOGRAFIE 

-  Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003; 

- Legea nr. 134/2010 – Lege privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- V. M. Ciobanu, Tr. C. Briciu, Cl. C. Dinu, Drept procesual civil, ed. a 2-a, Editura National, 

Bucuresti, 2018; 

- G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2017; 

-  G. Boroi, M. Stancu, Fișe de procedură civilă, Editura Hamangiu, București, 2019; 

- M. Bojincă, Drept procesual civil, vol. I, Editura „Academica Brâncuşi”, Tg-Jiu, 2019; 

- I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol I şi II , Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2013; 

- M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol I şi vol II , Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2013; 

- M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol III , Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.  

- V. M. Ciobanu, M. Nicolae (coordonatori) ş.a., Noul Cod de procedură civilă, comentat si adnotat, 

ed. a 2-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016; 
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DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ 

 

Titlul I. Legea penală şi limitele ei de aplicare  

Capitolul I. Aplicarea legii penale în timp 

Capitolul II. Aplicarea legii penale în spaţiu 

Titlul II. Infracţiunea 

Capitolul I. Dispoziţii generale. Trăsături 

Capitolul II. Cauzele justificative  

Capitolul III. Cauzele de neimputabilitate 

Capitolul IV. Formele infracţiunii 

Capitolul V. Conţinutul infracţiunii 

Capitolul VI. Unitatea de infracţiuni 

Capitolul VII. Pluralitatea de infracţiuni 

Capitolul VIII. Pluralitatea de infractori 

Titlul III. Pedepsele aplicabile persoanei fizice 

Capitolul I. Pedepsele principale 

Capitolul II. Pedepsele accesorii 

Capitolul III. Pedepsele complementare 

Capitolul IV. Individualizarea pedepselor 

Titlul IV. Măsurile de siguranţă 

Titlul V. Măsurile educative 

Titlul VI.  Răspunderea penală a persoanei juridice 

Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală 

- Amnistia 

- Prescripţia răspunderii penale 

- Lipsa plângerii prealabile. Retragerea plângerii prealabile 

- Împăcarea 

Titlul VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei 

- Graţierea 

- Prescripţia executării pedepsei 

Titlul IX. Reabilitarea - cauză care înlătură consecinţele condamnării 

 

BIBLIOGRAFIE 

 1. G. Antoniu (coordonator), Explicaţii preliminare ale noului Cod penal volumul I (Art. 1-52) 

+ volumul II (Art. 53-187),  Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010-2011; 

2. I. Paşcu (coordonator), Noul Cod penal comentat, partea generală, ediţia a II-a, revizuită şi 

adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

3. V. Paşca, Drept penal, Partea generală, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

4. E. G. Simionescu, Drept penal, Partea generală 1, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2014; 

5. M. Udroiu, Drept penal, partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2019; 

6. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal român, publicată în M. Of. nr. 510/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vigoare de la 1 febr. 2014. 
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DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ 

 

1. Infracțiuni contra persoanei 

1.1 Infracţiuni contra vieţii - art. 188-192 C.p.                       

1.2 Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii – art. 193-198  C.p.                                       

1.3 Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie – art. 199-200 C.p.                                                                    

1.4 Infracţiuni contra libertăţii persoanei – art. 205-208 C.p.                                                  

1.5 Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale – art. 218-223 C.p.                                                                               

1.6 Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private – art. 224-225 C.p.                                                                        

2. Infracţiuni contra patrimoniului   

2.1 Furtul – art. 228-232 C.p.                                       

2.2 Tâlhăria și pirateria -art. 233-234, art. 236-237 C.p.                                       

2.3 Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – art. 238,   

 art. 242-244, art. 248  C.p.                                               

2.4 Distrugerea și tulburarea de posesie – art. 253-256 C.p.                                                                    

2.5 Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave – art. 2561 C.p.                                       

3. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat  

3.1 Infracțiuni contra autorității - art. 257-258 C.p.                                       

4. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției – art. 266-273, art. 279-280, art. 283, art. 285-286, art. 287 

C.p.                                       

5. Infracțiuni de corupție și de serviciu  

5.1 Infracțiuni de corupție – art. 289-292 C.p.                                       

5.2 Infracțiuni de serviciu – art. 295-298, art. 308-309 C.p.                                       

6. Infracțiuni de fals 

6.1 Falsuri în înscrisuri – art. 320-323, art. 326-327 C.p.                                       

7. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială 

7.1 Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice – art. 371, art. 375 C.p.                                       

7.2 Infracțiuni contra familiei – art. 377-379 C.p.                                       
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DREPT PROCESUAL PENAL 

 

 

1. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale 

2. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal (Acțiunea penală, Acțiunea civilă) 

      3. Participanţii în procesul penal (Competența organelor judiciare: competenţa funcţională, după 

materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti, competența teritorială a instanțelor 

judecătorești, dispoziţiile speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti, competenţa 

judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară, organele de urmărire 

penală şi competenţa acestora, incompatibilitatea; Subiecții procesuali principali și drepturile lor: 

suspectul și partea vătămată; Părţile în procesul penal: inculpatul, partea civilă, partea responsabilă 

civilmente). 

4. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (audierea persoanelor, percheziția și 

ridicarea de obiecte și înscrisuri, expertiza și constatarea, cercetarea locului faptei și reconstituirea, 

mijloacele materiale de probă, înscrisurile). 

5. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale (reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar 

sub cauțiune, arestul la domiciliu, arestarea preventivă). 

6. Acte procesuale şi procedurale comune (citarea, comunicarea altor acte procedurale și 

mandatul de aducere, termenele). 

7. Urmărirea penală (sesizarea organelor de urmărire penală, conducerea şi supravegherea 

activităţii organelor de cercetare penală de către procuror, efectuarea urmăririi penale, rezolvarea 

cauzelor şi sesizarea instanţei, reluarea urmăririi penale). 

8.  Camera preliminară  

9.  Judecata în primă instanţă 

 10.  Apelul  

 11. Revizuirea 

 12. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 

13. Executarea hotărârilor penale (amânarea şi întreruperea executării pedepsei; înlăturarea sau 

modificarea pedepsei). 
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