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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual penal. Partea specială 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Voicu-Ionel Pușcașu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asistent drd. Cristina Nicorici/Iulia Casap 

2.4 Titularul activităţilor de pregătire 

F.R. 

Conf. univ. dr. Voicu-Ionel Pușcașu 

2.5 Anul de 

studiu 

III 

 

2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

I.F. I.F.R. din care: 

3.2 curs 

I.F. I.F.R. 3.3 

seminar/laborator 

I.F. I.F.R. 

4 2 2 - 2 2 

3.4 Total ore din planul 

de învăţământ 

I.F. I.F.R. din care: 

3.5 curs 

I.F. I.F.R 3.6 

seminar/laborator 

I.F. I.F.R 

56 28 28 - 28 28 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

I.F. 
Ore  

I.F.R 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe 

teren 

20 24 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 24 

Tutoriat  10 10 

Examinări  19 19 

Alte activităţi - - 

3.7 Total ore studiu 

individual 

I.F. 

119 

I.F.R. 

147 

3.8 Total ore pe 

semestru 

I.F. 

175 

I.F.R. 

175 

3.9 Numărul de 

credite 

I.F. 

7 

I.F.R. 

7 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 
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4.2 de competenţe  - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 - 

 

 

6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie 

parcurgerea și promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

1. Cunoașterea conceptelor fundamentale specifice materiei de 

studiu 

2. Cunoașterea modului de aplicare practică a conceptelor studiate. 

3. Deprinderea modului de redactare  unor acte juridice specifice 

materiei de studiu  

Abilități 

1. Definirea şi utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii 

disciplinei de Drept procesual penal; 

2. Utilizarea adecvată a regulilor instituțiilor juridice proprii Dreptului 

procesual penal; 

3. Evaluarea critică a textelor de legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă în 

materia Dreptului procesual penal, referitoare la o problemă de drept 

concretă; 

4. Exerciţii de încadrare juridică a unei situaţii de fapt 

Responsabilitate 

și autonomie 

1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil; 

2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate); 

3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de 

informare şi de formare profesională asistată 

 

 

7. Conţinuturi  

7.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Urmărirea penală 

-dispoziţii generale 

-sesizarea organelor de urmărire penală 

-competențele procurorului în conducerea şi 

supravegherea urmăririi penale și în efectuarea 

personală a urmăririi penale  

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

2. Efectuarea urmăririi penale 

-suspendarea 

-clasarea şi renunţarea la urmărirea penală 

-terminarea urmăririi penale 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

3. Rezolvarea cauzei şi sesizarea instanţei 

-reluarea urmăririi penale 

-plângerea împotriva măsurilor şi a actelor de 

urmărire penală 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 
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4. Camera preliminară 

-obiect  

-competenţă 

-procedură 

-soluţii 

-căi de atac 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

5. Judecata penală – dispoziţii generale 

-rol, principii, organizare 

-pregătire, participanţi, măsuri 

-desfăşurare, hotărâri 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

6. Judecata în primă instanţă 

-desfășurare și etape 

-procedura recunoaşterii învinuirii 

-cercetarea judecătorească  

-dezbaterile, deliberarea, soluționarea 

-pronunţarea, conţinutul hotărârii, comunicarea 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

7. Apelul 

-hotărâri supuse apelului, titulari, termen 

-declarare, efecte 

-judecata, soluţiile, decizia 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

8. Contestaţia – excepţie 

-declarare 

-procedură 

-soluţionare 

-decizia 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

9. Căile extraordinare de atac – caracterizare 

-contestaţia în anulare 

-recursul în casaţie 

-revizuirea 

-redeschiderea procesului pentru lipsa persoanei 

condamnate 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

4 ore 

10. Asigurarea unei practici judiciare unitare 

-recursul în interesul legii 

            -sesizarea ICCJ pentru pronunţarea unei hotărâri 

prealabile 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

11. Proceduri speciale 

-acordul de recunoaştere a vinovăţiei 

-contestaţia privind durata procesului 

-tragerea la răspundere penală a persoanei juridice 

-procedura cu infractori minori 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

12. Alte proceduri speciale 

-procedura dării în urmărire 

-procedura reabilitării 

-procedura reparării pagubei materiale sau daunei 

morale 

-procedura în caz de dispariţie a dosarelor 

-procedura cooperării internaţionale 

-procedura de confiscare sau desfiinţare a unui 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 
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înscris în cazul clasării 

13. Punerea în executare a hotărârilor penale 

definitive 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

 

7.2 Activităţi de pregătire pentru IFR Metode de predare Observaţii 

Modulul I 

Urmărirea penală 

Exerciţiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

4 ore 

Modulul II 

Judecata 

– noțiuni generale  

- judecata de primă instanță 

Exerciţiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

6 ore 

Modulul III 

Căile ordinare de atac 

Exerciţiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

6 ore 

Modulul IV 

Căile extraordinare de atac 

Exerciţiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

6 ore 

Modulul V 

Proceduri speciale și punerea în executare a hotărârilor 

penale 

Exerciţiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

6 ore 

Bibliografie obligatorie 

1. V. Pușcașu, C. Ghigheci, Proceduri penale, vol. I, Editura Universul juridic, 2017; 

2. M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială. ediția a 8-a, Editura C.H. Beck, București, 2021; 

3. Codul de procedură penală adnotat, vol. I și II, (V. Pușcașu, Cristinel Ghigheci), Editura Universul 

Juridic, București, 2019. 

 

Bibliografie facultativă 

1. N. Volonciu, A.S. Uzlău (coord.), Noul Cod de procedură penală comentat, Ediția a 3-a, revizuită și 

adăugită, Editura Hamangiu, București, 2017; 

2. M. Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția a 3-a, Editura C.H. Beck, 

București, 2020; 

3. V. Pușcașu, Noile proceduri penale, Editura Universul juridic, 2014; 

4. Grigore Gr. Theodoru, Ioan-Paul Chiș, Tratat de drept procesual penal, Ediția a 4-a, Hamangiu, 

București, 2020. 

 

 Legislaţie 

1. Noul Cod de procedură penală 

2. Legea nr. 255/2013 de punere în aplicare a NCPP 

3. Convenţia europeană a drepturilor omului 

4. Constituția României 
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8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei de Drept procesual penal este orientată către dobândirea 

de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul 

studiilor ciclului de licență, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate domeniile de activitate 

specifice. 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 9.1 Criterii de 

evaluare 

9.2 Metode de evaluare 9.3 Pondere 

din nota finală 

9.4 Curs Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută 

prin verificarea scrisă (examen scris 

de tip grilă și oral). Evaluarea constă 

într-un test de tip grilă care 

presupune soluționarea unor 

întrebări teoretice, urmată de 

examinarea orală a fiecărui candidat, 

pornind de la nota obținută la testul 

scris. 

90% 

9.5 Seminar / laborator Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Nota finală rezultă adunând nota de 

la examen cu nota care reflectă 

punctele obținute (1 punct) pentru 

activitatea desfășurată la seminar de 

către fiecare candidat în parte.  

Activitatea la seminar este apreciată 

în funcție de evaluarea periodică a 

fiecărui student în urma chestionării 

orale a acestuia cu privire la 

problemele ridicate în doctrină și în 

jurisprudență, în materia dreptului 

penal. 

10% 

9.6 

Verificare 

IFR 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluare prin examen constând într-

un test similar cu cel 

pentru studenții de la IF.  
 

100% 

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. folosirea adecvată a limbajului juridic propriu dreptului procesual penal în elaborarea 

discursului oral sau scris; 

2. cunoaşterea instituţiilor principale operabile în procesul penal; 

3. utilizarea adecvată a legislaţiei din domeniu, în acord cu doctrina şi cu jurisprundeţa în materie, 

în scopul soluţionării unei probleme de drept concrete; 

4. abilitatea de rezolvare a problemelor de drept procesuale pe care le ridică o situaţie de fapt. 

 

 

Data completării: 

21.09.2021 

 

 

 

Semnătura titularului de curs 

 

 

Semnătura titularului de seminar 



 
 

6 

 

 
   

 

 

Data avizării în departament 

 

 

Semnătura directorului departamentului 

  

 


