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PARTEA I 
SPEŢE 

I. Urmărirea penală 

 
Speţa nr. 1 

La registratura parchetului de pe lângă judecătorie a fost înre-
gistrat un denunţ anonim cu privire la săvârşirea infracţiunii de trafic 
de influenţă. Procurorul căruia i-a fost repartizat dosarul a dispus, prin 
ordonanţă, delegarea redactării ordonanţei de începere a urmăririi 
penale in rem către organul de cercetare penală. Acesta din urmă a 
dispus clasarea cauzei cu motivarea că actul de sesizare nu înde-
plineşte condiţiile de formă prevăzute de lege. Procurorul a infirmat 
ordonanţa de clasare şi a dispus începerea urmăririi penale in rem, 
după care i-a aplicat organului de cercetare penală o amendă judiciară 
în cuantum de 5.000 de lei. Organul de cercetare penală formulează o 
plângere la prim-procuror prin care solicită anularea amenzii judiciare, 
susţinând că aceasta este nelegală, întrucât nicio prevedere din Codul 
de procedură penală nu dă posibilitatea procurorului să dispună 
amendarea organului de cercetare penală. 

Verificaţi legalitatea actelor întocmite în cauză. Indicaţi ce 
măsuri pot fi luate faţă de organul de cercetare penală în caz de 
neîndeplinire a dispoziţiilor date de procuror. Soluţionaţi motivat 
plângerea organului de cercetare penală. 

 
Speţa nr. 2 

Reprezentantul legal al persoanei vătămate a formulat plângere 
penală împotriva unui deputat, acuzându-l de săvârşirea infracţiunii de 
abuz în serviciu. În urma efectuării unor verificări prealabile, organul 
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PARTEA A II-A 
GRILE 

I. Urmărirea penală 

1.  Sesizarea organelor de urmărire penală: 

a) reprezintă temeiul legal de desfăşurare a activităţilor procesuale 
şi procedurale specifice; 

b) poate fi realizată doar prin plângere, denunţ sau proces-verbal 
de sesizare din oficiu; 

c) este un act intern întocmit de organul judiciar care permite 
desfăşurarea activităţilor prevăzute de lege. 

 
2.  Modurile de sesizare a organelor de urmărire penală: 

a) sunt expres şi limitativ prevăzute de lege; 
b) sunt generale şi speciale, ultimele reprezentând şi cazuri care 

împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale; 
c) sunt actele prin care se dispune începerea urmăririi penale. 
 

3.  Modurile de sesizare generale: 

a) sunt limitativ prevăzute de lege şi nu sunt interschimbabile; 
b) se pot înlocui unul cu altul, cu excepţia plângerii prealabile; 
c) sunt plângerea, denunţul, procesul-verbal de sesizare din oficiu 
şi actele încheiate de alte organe de constatare. 

 
4.  Constituie mod general de sesizare a organului de urmărire 

penală: 

a) plângerea penală formulată de către unul dintre soţi pentru 
celălalt soţ; 


