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Toate articolele sunt din Codul de procedură civilă.
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Renunțarea la urmărirea penală. 318
Cuprinsul rechizitoriului. Actul de sesizare a instanței. 328–329
Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală. 336–341
Camera preliminară. 342–348
Judecata în primă instanţă. 349–407
Apelul. 408–425
Contestaţia. 4251
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 478–488
Contestaţia privind durata procesului penal. 4881–4886
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. 489–496
Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de
privare nelegală de libertate ori în alte cazuri. 538–542
Hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii şi cu privire la
dezlegarea unor chestiuni de drept şi deciziile pronunţate de Curtea Constituţională a României în
materia normelor procedurale de la punctele 1–21 până la data publicării anunţului de declanşare a
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3.
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Pentru candidaţii procurori
Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale. 1–13
Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. 14–28
Incompatibilitatea. 64–70
Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii;
a. Reguli generale. 97–103
b. Metode speciale de supraveghere sau cercetare. 138–153
c. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri. 156–171
d. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea. 192–195
5. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
a. Dispoziţii generale. 202-2081
b. Reţinerea. 209–210
c. Controlul Judiciar. 211–2151
d. Arestul la domiciliu. 218–222
e. Arestarea preventivă. 223 – 224
f. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.
249–256
6. Termenele. 268–271
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Toate articolele sunt din Codul de procedură penală.
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7. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite. 277–
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8. Nulităţile. 280–282
9. Urmărirea penală. 285–341
10. Camera preliminară. 342–348
11. Judecata în primă instanţă. 396–399;
12. Apelul. 408-423, 425
13. Contestaţia. 4251
14. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 478–488
15. Contestaţia privind durata procesului penal. 4881–4886
16. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. 489–496;
17. Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de
privare nelegală de libertate ori în alte cazuri. 538–542.
18. Hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii şi cu privire la
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