DEFINITIVI - Drept procesual penal
BAREM DE CORECTARE
I. Cazurile de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață și perioada pe care se
poate amâna executarea în fiecare din aceste cazuri. - 3 puncte
A. Executarea pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață poate fi amânată când se constată, pe
baza unei expertize medico-legale, că cel condamnat suferă de o boală gravă care face imposibilă
executarea pedepsei iar instanța apreciază că amânarea executării și lăsarea în libertate nu prezintă un
pericol concret pentru ordinea publică. - 0,50 puncte
- Cererea de amânare a executării pedepsei nu poate fi admisă dacă se constată că tratamentul
condamnatului pentru respectiva boală se poate efectua sub pază permanentă în rețeaua medicală a
Ministerului Sănătății Publice. - 0,25 puncte
- În acest caz executarea pedepsei se amână până când starea de sănătate a condamnatului se
ameliorează, astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare. - 0,25 puncte
B. Executarea pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață poate fi amânată când o condamnată
este gravidă sau are un copil mai mic de un an. - 0,75 puncte
- În aceste cazuri, executarea pedepsei se amână până la încetarea cauzei care a determinat
amânarea. - 0,25 puncte
C. Executarea pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață poate fi amânată când, din cauza unor
împrejurări speciale, executarea imediată a pedepsei ar avea consecințe grave pentru condamnat,
familie sau unitatea la care lucrează. - 0,75 puncte
- În acest caz executarea poate fi amânată cel mult 3 luni și numai o singură dată. - 0,25 puncte
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 se dispune 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 urmăririi
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 urmăririi
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
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
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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 – 3 puncte
1. Având în vedere că din datele speței rezultă că cele două inculpate aveau calitatea de coautori
la săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de disp. art. 175 C. pen., rezultă că instanța nu a soluționat corect
latura penală a cauzei deoarece hotărârea este contradictorie, pentru o inculpată aceeași faptă fiind cea
prevăzută în disp. art 175 C.pen. iar pentru cealaltă nefiind prevăzută de legea penală. - 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. - 1 punct
3. În conformitate cu disp. art. 309 alin. 1 C.p.p., minuta se semnează de membrii completului de
judecată. Având în vedere că președintele instanței nu făcea parte din completul de judecată, rezultă că
acesta nu putea semna minuta în locul judecătorului aflat în imposibilitate medicală de a semna.
Această posibilitate o are președintele instanței, în conformitate cu disp. art. 312 alin. 2 C.p.p., numai în
cazul în care judecătorul ar fi fost împiedicat să semneze hotărârea redactată. – 1 punct
Notă: Răspunsul este considerat corect chiar dacă nu se indică numărul articolului din codul de
procedură penală.
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