
nu exist  probe c  o persoan  a 
s vâr it infrac iunea

Întreb ri: 

1. Ce presupune principiul respect rii vie ii private? 
2. Ce se în elege, în sensul legii procesual penale, prin no iunea de „domiciliu” i 

prin cea de coresponden
3. Ce drept i-a fost înc lcat, în cauz , inculpatei L.S.? Argumenta i. 

in 
dubio pro reo



 

Întrebare: 

Ce drept a fost înc lcat inculpatului C.M. de c tre instan a de control judec toresc? 

 

Întreb ri: 

1. Ce drept al suspectului a fost înc lcat în cauz ? 
2. Care este institu ia, reglementat  în actualul Cod de procedur  penal , prin care se 

poate solicita accelerarea procedurii? 
3. Care sunt elementele luate în considerare în aprecierea caracterului rezonabil al 

duratei procedurii judiciare? 



4. În privin a analiz rii respect rii termenului rezonabil al duratei procedurii 
judiciare, care sunt momentele luate în considerare ca punct de debut (dies a quo) i ca 
moment final (dies ad quem)? 



Întreb ri: 

1. Ce principiu al aplic rii legii procesuale penale a fost înc lcat în cauz ? 
Argumenta i. 

2. Care este natura juridic  a prezum iei de nevinov ie?

fapta nu a fost s vâr it  cu vinov ia prev zut  de lege

 
Întreb ri: 

1. Care sunt func iile judiciare care se exercit  în cadrul procesului penal? Care este 
distinc ia între no iunea de „func ie judiciar ” i cea de „func ie procesual ”? 

2. Este compatibil judec torul de camer  preliminar  care a admis plângerea 
împotriva ordonan ei de clasare i a dispus începerea judec ii s  exercite func ia de 
judecat  în aceea i cauz ? 



Întreb ri: 

1. Care este principiul care trebuie aplicat de c tre organele judiciare penale când, 
ca urmare a administr rii tuturor probelor necesare solu ion rii cauzei, se ajunge la 
îndoial  cu privire la vinov ie? 

2. Ce solu ie urmeaz  s  pronun e instan a de judecat  cu privire la ac iunea penal  
exercitat  în cauz ?  

 

Întrebare: 

Ce principii fundamentale ale procesului penal au fost nesocotite prin solu ia de 
condamnare pronun at  în cauz ? Argumenta i. 



 

Întreb ri: 

1. Ce principiu al Conven iei europene a drepturilor omului este invocat a fi 
nerespectat în cauz  prin imposibilitatea în care s-a aflat inculpatul C.M. de a adresa 
întreb ri unui martor ale c rui declara ii au fost luate în considerare la solu ionarea 
cauzei? 

2. Ce principiu fundamental reglementat în Codul de procedur  penal  se încalc  
prin nel murirea cauzei penale sub toate aspectele, neadministrându-se toate probele în 
acest sens? 

 
Întreb ri: 

1. De c tre cine se realizeaz  în procesul penal func ia de judecat ? În ce const  
exercitarea acestei func ii judiciare? 

2. Ce principii fundamentale ale aplic rii legii procesuale penale au fost nerespectate 
în cauz  de c tre instan a de judecat ? Argumenta i. 



 
Întreb ri: 

1. Care sunt condi iile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru a putea fi invocat  
autoritatea de lucru judecat? 

2. Este aplicabil în cauz  principiul ne bis in idem? Argumenta i. 
 

 
Întreb ri: 

1. Ce principiu fundamental al aplic rii legii procesual penale a înc lcat instan a de 
control judec toresc? Argumenta i. 

2. Care sunt, potrivit reglement rii procesual penale actualmente în vigoare, titularii 
dreptului la ap rare? 

 

Întreb ri: 

1. Este aplicabil, în spe , principiul ne bis in idem? Argumenta i. 
2. Ce presupune identitatea de cauz ? Este necesar ca faptele materiale s  fie identice 

în integralitatea lor în vederea aplic rii principiului ne bis in idem? 



Întrebare: 

Având în vedere nesiguran a existent  în privin a vinov iei inculpatului S.A., c rei 
reguli se impune a se da eficien  de c tre instan  în cauza dedus  judec ii? 
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