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Semnificaţia juridică a sintagmelor: ”indicii temeinice”, ”probe”, ”mijloace de probă”
Sarcina administrării probelor şi aprecierea acestora.
Concludenţa, pertinenţa şi utilitatea probelor.
Declaraţiile învinuitului. Obligaţiile organului de urmărire penală. Sancţiunea nerespectării obligaţiilor.
Declaraţiile inculpatului. Obligaţiile organului de urmărire penală cu ocazia întocmirii referatului cu
propunere de arestare preventivă.
Asistenţa juridică obligatorie sau facultativă a învinuitului sau inculpatului.
Drepturile şi obligaţiile apărătorului ales sau desemnat din oficiu pentru învinut sau inculpat în faza
urmăririi penale.
Declaraţiile părţii vătămate şi constituirea acesteia ca parte civilă în procesul penal.
Declaraţiile părţii responsabile civilmente, momentul până la care poate fi introdusă în procesul penal
şi răspunderea care incumbă acesteia.
Cadrul şi limitele ascultării martorilor în procesul penal.
Semnificaţia jurământului martorilor şi răspunderea penală a acestuia pentru mărturie mincinoasă.
Înscrisurile ca mijloace de probă şi regimul lor juridic.
Ridicarea de obiecte şi înscrisuri, predarea acestora, reţinerea şi predarea corespondenţei.
Procedura percheziţiei domiciliare.
Procedura percheziţiei corporale.
Procesul-verbal de percheziţie şi de ridicare a obiectelor sau înscrisurilor, conservarea sau
valorificarea acestora.
Constatarea tehnico-ştiinţifică în procesul penal.
Constatarea medico-legală în procesul penal.
Ordonarea expertizei ca mijloc de probă şi procedura acesteia.
Conţinutul raportului de expertiză.
Suplimentul de expertiză şi efectuarea unei noi expertize.
Cercetarea la faţa locului.
Reconstituirea ca mijloc de probă.
Comisia rogatorie şi delegarea în sistemul judiciar penal naţional.
Actele şi conţinutul acestora pentru sesizarea instanţelor penale.
Principiile oralităţii, nemijlocirii şi contradictorialităţii judecării cauzelor.
Principiul publicităţii şedinţei de judecată şi sancţiunea nerespectării lui.
Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei şi constatarea infracţiunilor de audienţă.
Verificarea sesizării instanţei şi menţinerea arestării inculpatului la primirea dosarului.
Verificarea măsurii în cursul judecăţii în privinţa arestării preventive a inculpatului.
Felul hotărârilor judecătoreşti. Conţinutul şi regimul juridic al încheierii de şedinţă.
Prezenţa inculpatului şi ascultarea sa în timpul judecăţii.
Ascultarea martorului şi renunţarea la martori în timpul judecăţii.
Restituirea dosarului la procuror şi procedura schimbării încadrării juridice de către instanţa de
judecată.
Procedura extinderii procesului penal pentru alte fapte.
Procedura extinderii acţiunii penale pentru alte acte materiale.
Procedura extinderii procesului penal cu privire la alte persoane.
Deliberarea şi rezolvarea laturii penale a cauzei.
Deliberarea şi rezolvarea laturii civile a cauzei.
Hotărârile supuse apelului şi persoanele care pot declara apel.
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Termenul de declarare a apelului, repunerea în termen şi apelul peste termen.
Declararea apelului, renunţarea la apel şi retragerea apelului.
Efectul suspensiv, devolutiv şi extensiv al apelului. Semnificaţia juridică a principiului ”non reformatio
in pejus”.
Declararea apelului, instanţa la care se depune şi motivarea acestuia.
Soluţiile la judecarea cauzei în apel.
Hotărârile supuse recursului şi persoanele care pot face recurs.
Efectul suspensiv, devolutiv şi extensiv al recursului.
Declararea recursului, instanţa la care se depune şi motivarea acestuia.
Cazurile de recurs care se iau în considerare întotdeauna din oficiu de către instanţă şi efectele lor
juridice.
Dezbaterea recursului, verificarea hotărârii şi soluţiile instanţei de judecată.
Cazurile de contestaţie în anulare, instanţa competentă şi admiterea în principiu.
Procedura de rejudecare şi soluţiile instanţei în cazul contestaţiei în anulare.
Hotărârile supuse revizuirii şi cazurile de revizuire.
Persoanele care solicită revizuirea, conţinutul cererii de revizuire şi termenul de introducere a cererii.
Admiterea în principiu şi efectele sale juridice.
Rejudecarea cauzei, limitele acesteia şi soluţiile ce pot fi adoptate.
Revizuirea în cazul hotărârilor CEDO.
Recursul în interesul legii şi regimul său juridic.
Plângerea împotriva actelor de urmărire penală şi contra actelor procurorului.
Plângerea împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată adresată instanţei de judecată.
Judecarea plângerii împotriva soluţiei de netrimitere în judecată şi soluţiile instanţei.
Regimul juridic al contestaţiei în anulare şi al revizuirii îndreptată împotriva unei hotărâri pronunţată în
temeiul art. 2781 C.pr.pen.
Cazurile de suspendare a urmăririi penale sau a judecăţii şi efectele acestora în privinţa prescripţiei
răspunderii penale sau a executării pedepsei.
Măsurile procesuale. Noţiune. Importanţa şi clasificarea măsurilor procesuale
Măsuri preventive. Noţiune. Importanţă. Clasificare
Luarea măsurilor de prevenţie
Înlocuirea măsurilor de prevenţie
Revocarea măsurilor de prevenţie
Încetarea de drept a măsurilor de prevenţie
Căile de atac împotriva actelor procesuale prin care se dispune asupra luării, revocării sau încetării de
drept a măsurilor de prevenţie
Reţinerea
Obligarea de a nu părăsi localitatea. Noţiune. Condiţii
Obligarea de a nu părăsi ţara. Noţiune. Condiţii
Obligaţii impuse învinuitului sau inculpatului pe durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau
ţara
Modificarea obligaţiilor impuse iniţial învinuitului sau inculpatului pe durata obligării de a nu părăsii
localitatea sau ţara. Încuviinţarea părăsirii temporare a localităţii sau a ţării
Arestarea învinuitului
Condiţiile necesare luării măsurii preventive a arestării inculpatului
Organele judiciare penale care pot dispune luarea măsurii arestării inculpatului şi actele procesuale
care concură la luarea măsurii
Durata arestării inculpatului
Prelungirea arestării inculpatului
Menţinerea arestării inculpatului
Reţinerea minorului
Arestarea preventivă a minorului
Măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice
Apărătorul ca participant la desfăşurarea procesului penal
Asistenţa juridică facultativă
Asistenţa juridică obligatorie a învinuitului sau inculpatului
Reprezentarea. Noţiune. Reprezentarea convenţională în faza de urmărire penală şi în faza de
judecată
Reprezentarea legală (necesară)
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Modalitatea prin care apărătorul este chemat să participe la desfăşurarea procesului penal
Drepturile şi obligaţiile apărătorului învinuitului sau inculpatului
Drepturile şi obligaţiile apărătorului părţii vătămate, părţii civile şi părţii responsabile civilmente
Standardul european de protecţie în materia dreptului de a dispune de timpul şi de înlesnirile
necesare pregătirii apărării
Standardul european de protecţie în materia dreptului acuzatului de a se apăra singur.
Standardul european de protecţie în materia dreptului acuzatului de a se apăra prin intermediul unui
avocat ales sau din oficiu
Noţiunile de libertate, siguranţa persoanei şi privarea de libertate
Garantarea libertăţii individuale şi a siguranţei persoanei în dreptul roman
Noţiunea de legalitate a privării de libertate
Privarea de libertate în mod legal ca urmare a pronunţării unei hotărâri de condamnare de către o
instanţă competentă – art. 5 parag. 1 lit. a din Convenţie
Privarea de libertate pentru nesupunerea la o hotărâre pronunţată conform legii de către o instanţă ori
în vedere garantării executării unei obligaţii prevăzute de lege – art. 5 parag. 1 lit. b din Convenţie
Privarea de libertate în cazul existenţei unor suspiciuni rezonabile cu privire la săvârşirea unei
infracţiuni - art. 5 parag. 1 lit. c din Convenţie
Privarea de libertate a unui minor pentru educarea sa sub supraveghere sau în scopul aducerii sale în
faţa autorităţii competente – art. 5 parag. 1 lit. d din Convenţie
Privarea d eliberate a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a
unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond – art. parag. 1 lit. e din Convenţie
Privarea d eliberate a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau
împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare art. 5 parag. 1 lit. f
Termenul rezonabil al arestării preventive prin prisma dispoziţiilor art. 5 parag. 3 şi art. 6 parag. 1 din
Convenţie
Termenul rezonabil al arestării preventive în dreptul român şi în jurisprudenţă
Dreptul persoanei private de libertate de a fi informată asupra motivelor arestării
Semnificaţia noţiunii de „acuzaţie în materie penală”
Apărarea prin propria persoană a învinuitului sau inculpatului în cursul urmăririi penale
Exercitarea dreptului la apărare de către învinuit sau inculpat prin propria persoană în cursul judecăţii
Respectarea dreptului la două grade de jurisdicţie în materia căilor de atac privitoare la luarea,
înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor de prevenţie
Asistenţa juridică gratuită a victimelor unor infracţiuni – Legea 211/2004
Mandatul de aducere al învinuitului sau inculpatului
Internarea în vederea efectuării expertizei psihiatrice obligatorii
Respectarea custodiei judiciare prin prisma dispoziţiilor Legii 275/2006
Aspecte practice în legătură cu interpretarea noţiunii de „tulburarea ordinii publice” în dreptul intern
Verificarea legalităţii şi temeiniciei stării de arest după sesizarea instanţei prin rechizitoriu
Noţiunea de „arest la domiciliu” şi implicaţiile ei în dreptul roman
Garanţii ale dreptului la un proces echitabil acordate victimelor infracţiunilor
Munca prestată de persoanele arestate preventiv
Standardul european de protecţie în privinţa relelor tratamente aplicate persoanelor arestate
preventive
Standardul european de protecţie în privinţa stării de sănătate a persoanelor reţinute sau arestate
preventive
Asistenţa medicală a persoanelor private de libertate. Vârsta persoanei arestate preventiv
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