
 

Conținutul cursului:  

„Actele procedurale penale” este o disciplina care contribuie la formarea specialistului în domeniul 

înfăptuirii justiţiei penale. Astfel actele procedurale penale în faza prejudiciară sînt obligatorii şi strict 

importante pentru desfăşurarea judecăţii. Dosarul penal – reprezintă o totalitate de înscrisuri (acte 

procedurale penale) care confirmă faptul efectuării acţiunilor procesuale penale. Legalitatea, temeinicia şi 

motivarea actelor procedurale întocmite la fiecare etapă a urmăririi penale prezintă un interes deosebit 

pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, procuror, avocat, 

judecător. Prin actul procedural se finalizează orice acţiune procesuală şi doar prin întocmirea corectă şi 

legală a actului procedural poate fi atins scopul procesului penal de protejare a persoanelor fizice şi 

juridice de infracţiuni, precum şi de fapte ilegale ale persoanelor cu funcţie de răspundere în activitatea 

lor legată de cercetarea infracţiunilor şi de judecare a cauzelor penale. Capacitatea de a întocmi acte 

procedurale este foarte importantă pentru judecători şi procurori. 

 

Finalități de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoștințe, abilități şi 

competențe: Să clarifice viziunile generale privind actele procedurale penale. Să clasifice categoriile 

actelor procedurale penale în funcţie de emitenţi, de fazele procesului penal. Să cunoască ce fel de acte se 

întocmesc la diferite faze ale procesului penal. Să poată aprecia legalitatea şi corectitudinea actului 

procedural întocmit de către organul de urmărire penală şi, în caz de necesitate, să dispună excluderea 

acestuia din dosarul penal sau, după caz, să declare nulitatea acestuia. Să distingă efectele juridice ale 

fiecărui act procedural întocmit corect sau eronat. Să argumenteze raţiunea motivărilor utilizate în actele 

procedurale penale. Să generalizeze practica judiciară în soluţionarea cauzelor penale pentru a determina 

deficienţele în aplicarea legislaţiei procesual penală. Să descrie procedura întocmirii actelor procedurale 

necesare în cadrul procedurii generale şi a procedurilor speciale din Codul de procedură penală. Să 

întocmească actele procedurale penale conform cerinţelor normelor de drept procesual penal şi în 

concordanţă cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu jurisprudenţa CEDO. Să 

aprecieze legalitatea şi corectitudinea întocmirii actelor procedurale penale efectuate de către organul de 

urmărire penală. Să facă propuneri de ajustare a legislaţiei şi practicii naţionale cu legislaţia europeană şi 

practica CEDO. 
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