
  



Anexa nr. 1 la Hotărârea CNAJGS nr. 39 din 27 decembrie 2016 

Lista de subiecte pentru instruirea avocaților care acordă asistență juridică garantată de 

stat pentru anul 2017 în conformitate cu propunerile parvenite de la avocații care acordă 

asistență juridică garantată de stat 

1. Subiecte ce vizează sistemul de asistență juridică garantată de stat 

 Remunerarea avocaților; 

 Cursuri de instruire pentru procurori, ofițeri de urmărire penală, judecători privind 

sistemul de asistență juridică garantată de stat; 

 Modul de calcul al remunerării avocaților de stat; 

 Modalitate de remunerare a avocaților; 

 Instrucțiuni de îndeplinire corectă a rapoartelor; 

 Întocmirea rapoartelor. Corectitudinea; 

 Remunerarea avocaților. 

 

2. Tematici ce vizează activitatea avocaților înscriși în listele specializate: 

 Acordarea asistenței juridice garantate de stat victimelor infracțiunilor 

(Reglementări generale, victime ale infracțiunilor sexuale, victime ale torturii, TFU); 

 Acordarea asistenţei  juridice garantate de stat copiilor implicaţi în sistemul de 

justiție penală; 

 Acordarea asistenței juridice garantate de stat în cauzele de violență în familie; 

 Acordarea asistenței juridice garantate de stat persoanelor cu dizabilități mentale; 

 Acordarea asistenței juridice garantate de stat solicitanţilor de azil, refugiaţilor, 

beneficiarilor de protecţie umanitară, apatrizilor şi solicitanţilor al statutului de 

apatrid; 

 Instrumentele  internaționale pe marginea dosarelor migraționale; 

 Probleme în examinarea cauzelor privind minorii. 

 

3.  Subiecte ce țin de dreptul procesual penal 

 Drepturile persoanei în procesul reținerii. Reținerea ; 

 Prezentarea probelor in cadrul UP; 

 Expertize; 

 Probele în dosar penal. Judecata pe baza probelor administrate în faza de UP; 

 Procedura de instrumentare a demersurilor procurorului cu privire la masurile speciale de 

investigație; 

 Amnistia; 

 Contestarea refuzului procurorului în baza art. 313 CPP; 

 Calitatea persoanei de bănuit ; 

 Încălcarea drepturilor de către OUP; 

 Urmărirea penală (pornirea, desfășurarea, încetarea), contestarea actelor procesuale în 

cadrul UP; 

 Masuri preventive. Arestul preventiv; 

 Particularitățile UP și judecării cazurilor de evaziune fiscală. Expertiza judiciar-contabilă în 

procesul penal; 

 Metodica investigării infracțiunilor economice; 

 Particularitățile UP și judecării cauzelor privind infracțiunile informatice; 



 Cheltuielile judiciare în procesul penal: calculare, probare și încasare; 

 Investigarea si judecarea infracțiunilor de escrocherie și delapidare; 

 Particularitățile instrumentării și judecării cauzelor de contrabandă. Crima organizată; 

 Examinare cauzelor penale în ordine de apel. Procedura examinării recursurilor ordinare;  

 Schimbările în Codul de procedură penală; 

 Acordarea asistenței juridice în cazul reținerii, aplicarea măsurilor preventive; 

 Măsuri speciale de investigatie aplicate în cauzele de corupție. Provocare sau nu?!; 

 Nulitatea probelor în procesul penal; 

 Participarea avocaților în urmărirea penală; 

 Temeiurile de prelungire a arestului; 

 Aplicarea cumulului de sentințe. Corectitudinea; 

 Temeiurile de înlocuire a măsurii preventive; 

 Admisibilitatea probelor în procesul penal; 

 Probleme ce apar în cadrul examinării cauzei penale conform art.364 CPP; 

 Modificările CPP. Temeiurile reținerii; 

 

 

4.  Subiecte de țin de dreptul procesual civil 

 Probele dosarului civil; 

 Criteriile de admitere a cererilor la CEDO (cauze penale/civile); 

 Procedura cauzelor civile în prima instanța; 

 Căile de atac – apel, recurs; căile extraordinare de atac, anulare; 

 Aplicarea legislației la examinarea cauzelor  de succesiune; 

 Particularitățile aplicării noului mecanism de reparare de către stat a prejudiciului cauzat 

prin încălcarea dreptului la judecarea sau executarea in termini rezonabili a hotărârilor 

judecătorești; 

 Procedura de judecare a cererilor privind contestarea actelor executate întocmite de 

executorul judecătoresc. Contestarea autorizărilor demersurilor executorului judecătoresc 

privind aplicarea interdicțiilor de a părăsi țara, pătrunderea forțată și anunțarea în căutare ; 

 Recuperarea cheltuielilor de judecată de la condamnat în ordine civilă ; 

 Acțiunea civilă în ordine de regres conform art.1163 Cod Civil. 

 

5. Subiecte de țin de dreptul penal 

 Trafic de ființe umane ; 

 Infracțiunile privind circulația ilegală a substanțelor narcotice (masuri de investigație); 

 Tortura; 

 Infracțiuni privind viața sexuală; 

 Individualizarea pedepsei. Pedepse complimentare ; 

 Infracțiunile in baza art. art. 264 si 2641  din Codul Penal; 

 Huliganismul;  

 Infracțiunea prevăzută la art. 287 CP, huliganismul în contextul ultimelor tendințe și a 

aplicării pe larg a organului de urmărire penală a articolului dat, cu participarea 

judecătorilor de la Curtea de Apel și a procurorilor ; 

 Aplicarea legii cu privire la amnistie; 

 Cercetarea judecătorească în cadrul cauzelor penale; 

 Traficul de ființe umane; 

 Punerea in vânzare a substanțelor narcotice. Pedeapsa; 



 Urmărirea penala(legea materiala); 

 

6. Subiecte ce țin de dreptul civil 

 Drepturile reale: gajul si ipoteca; 

 Procedura de mediere; 

 Constatarea faptului ce are valoare juridică; 

 Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, așteptarea moștenirii ; 

 Nulitatea contractelor; 

 Dreptul de proprietate si buna credință; 

 Particularitățile aplicării legislației funciare; 

 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. 

Repararea despăgubirilor în urma accidentelor rutiere; 

 Aplicarea Legislației la examinarea cauzelor despre succesiune; 

 Acțiunile ce reies din aplicarea Legii cu privire la asigurări nr. 407 din 21.12.2006 cu 

privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de 

autovehicule. Repararea despăgubirilor în urma accidentelor rutiere ; 

 Moștenirea; 

 Lipsa moștenitorilor. Soluționarea ; 

 Consolidarea cadrului legal și practicii judiciare pentru aplicarea CEDO; 

 Dreptul civil. Succesiunea. 

 

7. Subiecte ce țin de dreptul familiei: 

 Decăderea din drepturile părintești; 

 Partajul averii ; 

 Soluționarea litigiilor ce țin de partajarea bunurilor proprietate in devălmășie si 

determinarea cotelor-parți din acestea; 

 Particularitățile soluționării litigiilor ce țin de partajarea bunurilor proprietate în devălmășie 

și determinarea cotelor-părți din acestea; 

 Adopția. 

 

 

8. Subiecte ce țin de dreptul contravențional: 

 Modificări a contravenției - violența in familie ; 

 Violența in familie; 

 Reforme din Codul Contravențional. 

 

9. Contencios administrativ 

 Practica aplicării de către instanța de contencios administrativ a noilor prevederi ale 

Legii contenciosului administrativ . 

 

10. Subiecte ce țin de drept funciar: 

 Dreptul funciar. Cum se determina cotele-părți; 

 Cum sa excluzi un coproprietar, care a fost inclus din greșeală; 

 Dreptul funciar. 

 

11. Subiecte ce țin de protecția drepturilor consumatorului: 

 Particularitățile de examinarea a litigiilor ce rezultă din prevederile Legii privind 

protecția consumatorului; 



 Particularități de examinare a litigiilor ce rezulta din prevederile Legii privind 

protecția consumatorului. 

 

12. Subiecte ce țin de dreptul muncii: 

 Neglijenta in serviciu. Unde e depășirea atribuțiilor de serviciu; 

 Dreptul muncii. 

 

13. Subiecte ce vizează activitatea avocatului: 

 Pledoarie, formarea pledoariilor; 

 Modul reflectării cheltuielilor in activitatea avocatului; 

 Modificări in legislație; 

 Interacțiunea avocatului cu beneficiarul; 

 Corectitudinea soluțiilor luate de avocații de stat ; 

 Reprezentarea în instanța de judecată. 
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