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STAGIARI - Drept procesual penal 

BAREM DE CORECTARE 

I. Termenul de declarare a apelului pentru părți și procuror  (durata termenului, momentul de la 

care curge termenul). – 2 puncte 

A. Durata termenului 

- termenul de apel este de 10 zile dacă legea nu dispune altfel.  - 0,25 puncte 

B. Pentru procuror 

- dacă a participat la dezbateri, termenul de apel curge de la pronunțare.  - 0,25 puncte 

- în cauzele în care procurorul nu a participat la dezbateri, termenul curge de la înregistrarea la 

parchet a adresei de trimitere a dosarului.  - 0,50 puncte 

C. Pentru părți 

- pentru partea care a fost prezentă la dezbateri sau la pronunțare, termenul curge de la pronunțare - 

0,15 puncte 

- pentru partea care a lipsit atât la dezbateri cât și la pronunțare, termenul curge de la comunicarea 

copiei de pe dispozitiv - 0,15 puncte 

- pentru inculpatul deținut ori pentru inculpatul militar în termen, militar cu termen redus, rezervist 

concentrat, elev al unei instituții militare de învățământ, ori pentru inculpatul internat într-un centru de 

reeducare sau într-un institut medical-educativ, care au lipsit de la pronunțare, termenul curge de la 

comunicarea copiei de pe dispozitiv - 0,70 puncte ( se vor acorda 0,10 p pentru fiecare din cele 7 categorii). 

 

II.  Reluarea urmăririi penale ( cazuri, procedură, actul prin care se dispune reluarea sau pe baza 

căruia se reia urmărirea penală). – 4 puncte 

A. Încetarea cauzei de suspendare  

 - Reluarea urmăririi penale după suspendare are loc când se constată că a încetat cauza care a 

determinat suspendarea. - 0,50 puncte 

- Procedura reluării – organul de cercetare penală care constată că a încetat cauza de suspendare 

înaintează dosarul procurorului pentru a dispune asupra reluării. - 0,25 puncte 

- Reluarea se dispune prin ordonanță. - 0,25 puncte  

 

B. Restituirea cauzei de către instanța de judecată în vederea refacerii urmăririi penale 

- Reluarea urmăririi penale are loc când instanța de judecată a dispus restituirea cauzei în vederea 

refacerii urmăririi penale. - 0,75 puncte 

-Urmărirea penală se reia pe baza hotărârii prin care instanța a dispus restituirea. - 0,25 puncte 

 

C. Reluarea în caz de redeschidere 

C1. - Redeschiderea urmăririi penale are loc în cazul în care s-a dispus încetarea urmăriri penale sau 

scoaterea de sub urmărire dacă ulterior se constată că nu a existat în fapt cazul care a determinat luarea 

acestor soluții; - 0,40 puncte 

      - Redeschiderea urmăririi penale are loc în cazul în care s-a dispus încetarea urmăriri penale sau 

scoaterea de sub urmărire dacă ulterior se constată că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia 

încetarea sau scoaterea de sub urmărire; - 0,40 puncte 

     - Redeschiderea urmăririi penale se dispune de procuror prin ordonanță. - 0,20 puncte  
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C2. - Redeschiderea urmăririi penale are loc de asemenea când judecătorul, potrivit art. 2781 a 

admis plângerea împotriva ordonanței, sau după caz, a rezoluției procurorului de scoatere de sub urmărire 

penală sau de încetare a urmăririi penale ori de clasare și a trimis cauza procurorului în vederea 

redeschiderii urmăririi penale. - 0,75 puncte 

      - Redeschiderea urmăririi penale se dispune de procuror prin ordonanță. - 0,25 puncte 

III. Speţa  1 – 2 puncte   

1. În conformitate cu disp. art. 346 alin. (4) C.proc.pen. instanța penală nu soluționează acțiunea civilă 

când pronunță încetarea procesului penal în caz de retragere a plângerii prealabile. Ca atare, instanța 

penală trebuie să lase acțiunea civilă nesoluționată – 1 punct 

2. Având în vedere că prin recursul său procurorul critică hotărârea instanței de fond într-un mod 

favorabil inculpatului, în conformitate cu disp. art. 3858  C.p.p., în caz de admitere a recursului, instanța nu 

poate agrava situația inculpatului - 1 punct 

 

IV. Speţa 2 – 2 puncte 

1. În conformitate cu disp. art. 197 alin. 2 , teza a II-a C.p.p, este prevăzută sub sancțiunea nulității 

absolute încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului. - 1 punct 

2. În conformitate cu disp. art. 362 alin. 2 C.p.p , pentru inculpat apelul poate fi declarat și de soțul 

acestuia- soțul având calitatea de substituit procesual. - 0,50 puncte 

3. Da, deoarece în conformitate cu disp. art. 365 alin. 1 C.p.p, partea care a lipsit atât la toate 

termenele de judecată cât și la pronunțare poate declara apel și peste termen dar nu mai târziu decât 10 

zile de la data începerii executării pedepsei- condiții întrunite în cauză. - 0,50 puncte 

 

Notă: Răspunsul este considerat corect chiar dacă nu se indică numărul articolului din codul de procedură 

penală. 

 

*Notă: prezentul barem cuprinde un total de 10 puncte. Nota 1 se acordă pentru un punctaj mai mic sau egal cu un 

punct.  


