
PARTEA GENERALĂ ART. 1 284

TITLUL I. PRINCIPIILE ȘI LIMITELE APLICĂRII LEGII 
PROCESUALE PENALE ART. 1 13

1. Normele de procedur  penal :
A. reglementeaz  numai desf şurarea procesului penal;

B. reglementeaz  şi desf şurarea unor proceduri judiciare, dar care au leg tu-

r  cu o cauz  penal ;

C. reglementeaz  desf şurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare.

2. Sunt principii ale procesului penal:
A. separarea funcţiilor judiciare;

B. dreptul la interpret;

C. ofi cialitatea procesului penal.

3. În procesul penal:
A. se exercit  urm toarele funcţii judiciare: funcţia de urm rire penal , funcţia 

de dispoziţie asupra drepturilor şi libert ţilor fundamentale ale persoanei în faza 

de urm rire penal , funcţia de verifi care a legalit ţii şi temeiniciei trimiterii ori 

netrimiterii în judecat , funcţia de judecat ;

B. în aceeaşi cauz , verifi carea legalit ţii trimiterii în judecat  este incompati-

bil  cu funcţia de instanţ  de judecat ; 

C. funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libert ţilor fundamentale ale per-

soanei în faza de urm rire penal  este exercitat  de judec torul de drepturi şi 
libert ţi. 

4. În cursul procesului penal:
A. funcţiile judiciare se exercit  întotdeauna din ofi ciu;

B. funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libert ţilor fundamentale ale per-

soanei în faza de urm rire penal  este incompatibil , în aceeaşi cauz , cu 

funcţia de verifi care a legalit ţii trimiterii în judecat  şi cu funcţia de judecat ;

C. funcţia de verifi care a legalit ţii trimiterii în judecat  este incompatibil  cu 

funcţia de judecat .

5. În cursul procesului penal:
A. judec torul de camer  preliminar  care a admis plângerea împotriva ordo-

nanţei de renunţare la urm rirea penal  nu este incompatibil s  judece cauza 

în fond;
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B. judec torul de drepturi şi libert ţi dispune asupra actelor şi m surilor din 

cadrul urm ririi penale, care restrâng drepturile şi libert ţile fundamentale ale 

persoanei;

C. judec torul de drepturi şi libert ţi se pronunţ  asupra legalit ţii ordonanţei 

de clasare.    

6. În cursul procesului penal: 
A. este garantat oric rei persoane dreptul la libertate şi siguranţ ;

B. nicio persoan  nu poate fi  urm rit  sau judecat  pentru s vârşirea unei in-

fracţiuni atunci când faţ  de acea persoan  s-a pronunţat anterior o hot râre 

penal  defi nitiv  cu privire la aceeaşi fapt , chiar şi sub o alt  încadrare juridi-

c ;

C. orice persoan  este considerat  nevinovat  pân  la stabilirea vinov ţiei sale 

printr-o hot râre penal , chiar nedefi nitiv .

7. În cursul procesului penal: 
A. înainte de a fi  ascultat , persoanei v t mate trebuie s  i se pun  în vedere 

c  are dreptul de a nu face nicio declaraţie;

B. persoana v t mat  are dreptul de a se ap ra ea îns şi sau de a fi  asistat  

de avocat;

C. procurorul poate renunţa la exercitarea acţiunii penale dac , în raport cu 

elementele concrete ale cauzei, nu exist  un interes public în realizarea obiec-

tului acesteia.

8. În procesul penal:
A. onorariul interpretului r mâne, în toate situaţiile, în sarcina statului;

B. cet ţenii români aparţinând minorit ţilor naţionale au dreptul s  se exprime 

în limba matern  în faţa instanţelor de judecat , actele procedurale întocmin-

du-se în limba matern ;

C. se folosesc interpreţi sau traduc tori autorizaţi, potrivit legii. 



TITLUL II. ACȚIUNEA PENALĂ ȘI ACȚIUNEA CIVILĂ 
ÎN PROCESUL PENAL ART. 14 28

Capitolul I. Acțiunea penală (art. 14-18)

1. Ac iunea penal  are ca obiect:
A. tragerea la r spundere a persoanelor potrivit legii pentru prejudiciul produs 

prin comiterea faptei;

B. tragerea la r spundere penal  a persoanelor care au s vârşit fapte pena-

le;

C. tragerea la r spundere penal  a persoanelor care au s vârşit infracţiuni.

2. Ac iunea penal  în procesul penal:
A. are ca obiect tragerea la r spundere penal  a suspectului, inculpatul, p rţii 
responsabile civilmente;

B. se pune în mişcare şi se exercit  când exist  probe din care rezult  presu-

punerea rezonabil  c  o persoan  a s vârşit o infracţiune şi nu exist  cazuri 

care împiedic  punerea în mişcare sau exercitarea acesteia;

C. nu poate fi  pus  în mişcare, iar când a fost pus  în mişcare nu mai poate fi  

exercitat  dac  a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii.

3. Ac iunea penal  nu poate fi  pus  în mişcare, iar când a fost pus  în 
mişcare nu poate fi  exercitat , atunci când:
A. fapta nu a fost s vârşit  cu vinov ţia prev zut  de lege;

B. p rţile s-au împ cat, în condiţiile legii;

C. s-a încheiat o tranzacţie, în condiţiile legii. 

4. Ac iunea penal :
A. poate fi  pus  în mişcare chiar dac  fapta nu a fost s vârşit  cu vinov ţia 

prev zut  de lege;

B. se pune în mişcare prin actul de inculpare prev zut de lege;

C. se stinge prin ordonanţa procurorului de încetare a urm ririi penale.

5. În cursul procesului penal, ac iunea penal : 
A. se poate pune în mişcare doar de procuror;

B. se poate pune în mişcare de judec torul de camer  preliminar  care admite 

plângerea împotriva soluţiilor de neurm rire sau netrimitere în judecat  şi dis-

pune începerea judec ţii;
C. se stinge prin clasare. 
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6. Ac iunea penal  se poate pune în mişcare:
A. prin ordonanţ ;

B. prin rechizitoriu; 

C. prin declaraţia oral  a procurorului. 

7. În cazul în care în cursul urm ririi penale intervine o lege de gra iere 
aplicabil  infrac iunii pentru care este început  urm rirea penal :
A. procurorul dispune clasarea;

B. dac  nu exist  alte impedimente, procurorul dispune punerea în mişcare a 

acţiunii penale şi trimiterea în judecat ;

C. procurorul dispune renunţarea la urm rirea penal .

8. Ac iunea penal :
A. se pune în mişcare şi se exercit  când exist  indicii temeinice din care re-

zult  presupunerea rezonabil  c  o persoan  a s vârşit o infracţiune şi nu 

exist  cazuri care împiedic  punerea în mişcare sau exercitarea acesteia;

B. se stinge prin renunţare la urm rirea penal ;

C. se poate pune în mişcare de instanţ , prin încheiere.

9. Ac iunea penal  nu poate fi  pus  în mişcare, iar când a fost pus  în 
mişcare nu mai poate fi  exercitat  dac :
A. a intervenit amnistia sau prescripţia execut rii pedepsei;

B. s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoan  juridic ;

C. mituitorul a denunţat fapta înainte ca organul de urm rire penal  s  fi  fost 

sesizat cu privire la aceasta.

10. Instan a dispune încetarea procesului penal ca urmare a împ c rii 
p r ilor:
A. numai dac  inculpatul şi persoana v t mat  se împac  personal, în faţa 

instanţei;

B. dac  inculpatul depune la dosar un înscris autentifi cat de notar din care re-

zult  inculpatul şi persoana v t mat  s-au împ cat;

C. doar în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale 

s-a f cut din ofi ciu, dac  legea prevede posibilitatea împ c rii p rţilor în mod 

expres.

11. Ac iunea penal  nu poate fi  pus  în mişcare, iar când a fost pus  în 
mişcare nu mai poate fi  exercitat  dac :
A. persoana v t mat  şi-a retras plângerea prealabil  formulat  sub aspectul 

s vârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, îns  numai dac  retragerea 

plângerii a fost însuşit  de procuror;

B. împ carea p rţilor are loc pân  la citirea actului de sesizare a instanţei;

C. a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat.


