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Conţinutul cursului:
Noţiuni introductive privind procesul penal şi dreptul procesual penal. Legea procesual penală. Principiile
dreptului procesual penal. Subiecţii procesului penal. Probaţiunea procesual-penală şi dreptul probant.
Măsurile preventive şi măsuri cu caracter de constrângere. Acţiunea civilă în procesul penal. Termenele
procedurale şi acte procedurale comune. Urmărirea penală şi acţiunile de urmărire penală.

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe: să explice conceptele, metodele şi teoriile utilizate în interpretarea şi compararea instituţiilor
din cadrul sistemului de drept procesual penal; să identifice locul normelor ce reglementează desfăşurarea
procesului penal în sistemul de drept al Republicii Moldova, precum şi particularităţile, modul, formele
de aplicare a acestor norme; să facă distincţie între instituţiile, categoriile şi noţiunile fundamentale ale
procedurii penale; să modeleze situaţii de natură juridică în cadrul procesului penal; să folosească
terminologia specifică şi practicile uniforme ale procesului penal; să elaboreze programe de investigaţii
ştiinţifice ale unor probleme fundamentale în materie de procedură penală; să deducă practicile pozitive
ale procesului penal şi să evalueze posibilitatea aplicabilităţii acestora.

Bibliografie:
1. Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova. Chişinău: Cartier juridic. 2005.
2. Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova. Comentariu. Chişinău: Cartier juridic, 2005.
3. Jidovu N. Drept procesual penal. Bucureşti: C.H. Beck. 2006.
4. Mărgineanu Iu. Principiile justiţiei penale în Republica Moldova. Chişinău: Monograf, 2006.
5. Neagu I. Tratat de procedură penală. Bucureşti: C.H. Beck. 1997.
6. Osoianu T. Drept procesual-penal (parte generală) material didactic ilustrativ. Chişinău: 2002.
7. Panfil M. Drept procesual penal. Partea generală. Bucureşti: Casa de editură Venus. 2005.
8. Theodoru Gr., Plăieşu T. Drept procesual penal (partea generală). Iaşi: Al. I.Cuza. 1986.
9. Theodoru Gr. Tratat de drept procesual penal. Bucureşti: Hamangiu. 2007.
10. Volonciu N. Tratat de procedură penală. Vol. I. Bucureşti: Europa Nova. 1996

