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1. Acţiunea civilă în procesul penal 
2. Acţiunea penală în procesul penal 
3. Amânarea și întreruperea executării pedepsei închisorii sau a 

detenţiunii pe viaţă 
4. Apelul în procesul penal 
5. Aprecierea probelor în procesul penal 
6. Aplicarea provizorie a măsurilor cu caracter medical 
7. Arestarea preventivă 
8. Arestarea la domiciliu 
9. Clasarea și renunţarea la urmărirea penală 
10. Competenţa organelor de urmărire penală 
11. Competenţa teritorială și funcţională în procesul penal  
12. Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la amânarea 

pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei 
13. Controlul judiciar și controlul judiciar pe cauţiune 
14. Contestaţia – cale de atac împotriva măsurilor preventive 
15. Contestaţia privind durata procesului penal 
16. Contestaţia în anulare 
17. Declaraţia martorilor – valoarea probatorie 
18. Hotărârile penale 
19. Inculpatul în procesul penal 
20. Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive 
21. Judecarea cazurilor cu infractori minori 
22. Măsurile asigurătorii 
23. Metode speciale de supraveghere sau cercetare 
24. Nulităţile în procesul penal 
25. Organele judiciare 
26. Participanţii în procesul penal 
27. Percheziţia 



28. Principiile dreptului procesual penal 
29. Procedura în cauzele cu infractori minori 
30. Procedura plângerii prealabile 
31. Procedura dării în urmărire 
32. Proceduri speciale – a cordul de recunoaștere a vinovăţiei 
33. Punerea în executare a pedepsei închisorii 
34. Punerea în executare a pedepselor complementare privind infractori 

persoane juridice 
35. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre 
36. Recursul în casaţie 
37. Revizuirea 
38. Subiecţii procesuali penali și drepturile acestora 
39. Tactica ascultării martorilor minori în procesul penal 
40. Trimiterea în judecată 

 

 

ATENŢIE La întocmirea lucrării de licenţă se vor avea în vedere ultimele 
modificări ale Codului de procedură penală aduse prin L 217/2020; L 
228/2020; L 284/2020; L 6/2021; L 130/2021; L 146/2021; L 207/2021; L 
219/2021, precum și eventualele modificări intervenite până la data 
depunerii lucrării pentru susţinere. 

 


