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I.  INFORMAŢIE DE IDENTIFICARE A CURSULUI 
Facultatea: Drept şi Ș tiinţe Sociale 

Catedra: Drept 

Domeniul general de studiu: 38 Drept 

Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: 381 Drept 

Denumirea specialităţii/specializării: 381.1 Drept 

Administrarea unităţii de curs: 

 
Codul unităţii de curs Anul predării Semestrul Numărul de ore Evaluarea Responsabili de 

disciplină 
C.F.S 

 
 

 

 

 

С S L/I Credit Examen, 

colocviu 
 

 
F.02.O.14 I II 45 45 

 
90 6 E    S.Gavajuc, 

R.Grigoraş 
F.03.O.21 II III 30 30 60 4 E S.Gavajuc, 

R.Grigoraş 

 

 

II. INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII 
Studenţii facultăţii de Drept studiază unitatea de curs Drept penal (partea generală) în anul I 

(sem.2) şi anul II (sem.3) de studii. După studierea materiilor de bază la facultate în primul an de studii, 

studenţii devin mai iniţiaţi în materie de drept, posedînd noţiunile conceptuale ale ştiinţei “drept”. Astfel, 

în anul I se studiază unităţile de curs: Drept constituţional, Teoria generală a statului şi dreptului, Istoria 

statului şi dreptului în cadrul cărora fac cunoştinţă cu unele principii democratice, cu legea fundamentală 

a statului. 

În cadrul Teoriei generale a statului şi dreptului studenţii iau cunoştinţă cu noţiunile generale, de 

bază a multor discipline, printre care şi cu cele ale dreptului penal. 

În semestrele II-III se studiază “Dreptul penal partea generală”, dobîndindu-se primele şi cele 

mai esenţiale cunoştinţe în materia dreptului penal. Pe parcursul întregului curs, studenţii nu numai că 

studiază  noţiunile generale ale dreptului penal , dar şi se familiarizează cu anumite instituţii ale dreptului 

penal în general. Astfel, ei se familiarizează cu tipicul legii penale (Codul penal R.M), cu noţiunea de 

infracţiune şi componenţă a infracţiunii (cu toate elementele lor), cu etapele activităţii infracţionale 

(internă şi externă), cu noţiunea de pedeapsă penală şi tipurile pedepsei penale, cu răspunderea penală, 

cazurile de înlăturare a caracterului penal al faptei şi al răspunderii penale, aplicarea pedepsei penale, etc. 

Doar posedînd acest bagaj vast de cunoştinţe, studentul poate cu siguranţă să se încadreze în 

studiul viitorului curs de Drept penal-partea specială, în cadrul căruia va efectua analiza componenţelor 

concrete ale infracţiunilor prevăzute de articolele din partea specială a Codului penal şi va rezolva unele 

cazuri sau probleme practice. 

Dreptul penal ocupă un loc important în formarea unor specialişti în domeniul dreptului. 

Această disciplină îşi are menirea de a pune baza viitorului specialist.  

Dreptul penal este o piatră de temelie a ştiinţei dreptului în general. Altfel spus, necunoaşterea 

dreptului penal ca materie de bază din ramura  dreptului public, influenţează aptitudinea de cunoaştere şi 

înţelegere în continuare  cel puţin a următoarelor discipline: criminalistica, criminologia, dreptul 

procesual penal, dreptul penitenciar, medicina legală sau psihiatria judiciară, etc. 

Astfel,  nu este greşit să afirmăm că dreptul penal este o materie esenţială, de bază din 

ansamblul disciplinilor care se studiază la facultate şi cea mai expresivă disciplină din disciplinile 

dreptului public. 

În urma studiului asupra dreptului penal - partea generală, în măsura pătrunderii în esenţa 

materialului şi conexiunile logice, cît şi teoretice ale acestuia, studentul dobîndeşte capacitatea de a corela 

noţiunile studiate anterior cu noţiunile din partea specială a dreptului penal. În aşa sens, problemele 

practice vor primi o calificare de drept, ca un răspuns mai complex, multiaspectual.  

Studiind dreptul penal, şi anume partea generală, studentul, după obiectul de specie, va putea 

determina la calificarea juridică cel puţin capitolul corespunzător din cadrul căruia face parte infracţiunea, 

de asemenea, în situaţia unei stări mai complexe, va putea aprecia corect numărul infracţiunilor care vin 

în concurs din starea de fapt relatată şi va putea evita unele confuzii asupra unor articole cu semne 

calificative asemănătoare sau  relativ asemănătoare. În aceeaşi ordine de idei, se vor putea soluţiona orice 
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probleme de drept penal. 

 

 

III. COMPETENŢE PREALABILE 
La etapa incipientă a cursului, studentul trebuie să cunoască care sunt izvoarele juridice aplicabile 

fiecărei ramuri de drept;  să facă distincț ie între persoana fizică ș i persoana juridică; să opereze cu 

noț iunile de: normă juridică, lege, raport juridic, metode de reglementare, ordine publică, proces penal 

ș .a. În acelaș i timp, studentul anului I şi II trebuie să demonstreze competenț e: - de utilizarea adecvată 

a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic; - de interpretare a legislaţiei 

în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în 

soluţionarea lor.   

 

IV. COMPETENŢELE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI 
La nivel de cunoaştere şi înţelegere studentul trebuie: 

- să se familiarizeze cu instituţiile de bază ale dreptului penal (infracţiunea, răspunderea penală, 

pedeapsa penală, liberarea de răspundere penală, etc.); 

- să caracterizeze evoluţia istorică a dreptului penal; 
- să dobîndească  cunoştinţe privind  normele şi instituţiile ce formează dreptul penal – partea  

generală; 
- să interpreteze normele juridice penale care formează unitatea de curs Drept penal -partea 

generală. 

- să reproducă noţiunile legale şi pe cele doctrinare; 
La nivel de aplicare studentul trebuie : 

- să stabilească legături între normele Părţii Generale a Codului Penal şi normele cuprinse în actele 

normative extrapenale; 

- să determine soluţiile corecte la problemele de ordin practic vizînd materia Părţii Generale a 

dreptului penal; 
- să utilizeze metodele specifice dreptului penal în procesul de elucidare a esenţei juridice a unei 

sau altei instituţii de drept penal; 
- să facă generalizări referitoare la diferite fenomene şi instituţii de drept penal, să sesizeze esenţa 

lor; 

- să dialogheze în permanenţă cu colegii în  legătură cu problemele ce ţin de dreptul penal; 
- să argumenteze temeinicia teoriilor ştiinţifice alese ca suport la clarificarea naturii juridice a unei 

sau altei norme sau instituţii de drept penal; 
- să compare experienţa doctrinară şi practică în vederea atingerii scopurilor dreptului penal; 

- să clasifice categorii de drept penal în funcţie de diverse criterii; 
- să aplice în mod practic cunoştinţele teoretice dobîndite, în vederea rezolvării unor  situaţii din 

practica judiciară. 
La nivel de integrare studentul trebuie: 

- să stabilească locul şi rolul dreptului penal în contextul altor ştiinţe juridice; 

- să aprecieze importanţa dreptului penal în raport cu celelalte ştiinţe juridice; 

- să formuleze propuneri de armonizare a prevederilor normelor penale autohtone cu prevederile 

legislaţiei europene; 
- să determine coraportul dintre Partea Generală şi Partea Specială ale dreptului penal; 
- să aprecieze locul şi importanţa unor norme şi instituţii de drept penal faţă de altele; 
- să creeze diverse situaţii practice în baza cunoştinţelor acumulate şi ţinînd cont de prevederile 

legii penale; 
- să propună noi opinii, concepţii benefice pentru ameliorarea conţinutului normelor sau 

instituţiilor de drept penal; 

- să influenţeze, prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice, asupra procesului de 

creare, interpretare şi aplicare a normelor penale şi a instituţiilor de drept penal; 
- să determine perspectivele dezvoltării dreptului penal ca instrument de realizare a politicii penale 

a statului nostru. 

- să contribuie educarea juridică a populaţiei în materia dreptului penal. 
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V. FINALITĂŢILE CURSULUI 
În urma studierii cursului Drept penal – partea generală, studenţii trebuie să fie capabili: - să 

identifice raporturile juridice de drept penal; - să cunoască metodele de soluț ionare a conflictelor de legi 

în timp şi spaţiu; -  să determine instituț iile dreptului penal; - să aplice în practică prevederile Codului 

Penal în materia răspunderii penale; - să stabilească ce efecte produc hotărîrile judecătoreș ti de 

condamnare; - să perceapă direcţiile de armonizare a legislaț iei Republicii Moldova cu normele 

internaţionale în domeniu; - să identifice problemele de cercetare în domeniul jurisprudenț ei. 
 

 

VI. CONŢINUTURI 

1. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de prelegeri şi seminare  la unitatea de curs 

Drept penal (partea generală) I. 
 

  prelegeri seminare 

1.  Noţiuni generale privind dreptul penal 2 2 

2.  Principiile şi izvoarele dreptului penal 2 2 

3.  Legea penală: noţiune şi categorii 2 2 

4.  Aplicarea legii penale în spaţiu 4 4 

5.  Aplicarea legii penale în timp 4 4 

6.  Raportul juridic penal 2 2 

7.  Noţiunea de infracţiune şi trăsăturile acesteia 3 3 

8.  Componenţa de infracţiune 2 2 

9.  Obiectul infracţiunii 2 2 

10.  Subiectul infracţiunii 4 4 

11.  Latura obiectivă a infracţiunii 6 6 

12.  Latura subiectivă a infracţiunii 6 6 

13.  Etapele activităţii infracţionale 6 6 

Total 45 45 

 

2. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de prelegeri şi seminare  la unitatea de curs 

Drept penal (partea generală) I. 
 

  prelegeri seminare 

1.  Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 2 2 

2.  Cauzele care înlătură caracterul penal al 

infracţiunii 
4 4 

3.  Participaţia la infracţiune 4 4 

4.  Răspunderea penală 1 1 

5.  Liberarea de răspundere penală 2 2 

6.  Pedeapsa penală: noţiunea şi scopurile ei 1 1 

7.  Sistemul şi categoriile pedepsei penale 4 4 

8.  Individualizarea pedepselor 2 2 

9.  Măsurile de siguranţă 2 2 

10.  Liberarea de pedeapsă penală 4 4 

11.  Cauzele care înlătură răspunderea penală sau 

consecinţele condamnării 
2 2 

12.  Calificarea infracţiunilor 2 2 

Total 30 30 

 
 

VII. CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CURSULUI 

 

1. Drept penal (partea generală) I 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUTUL UNITĂŢII DE CURS 
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 să definească noţiunea Dreptului penal; 

 să definească obiectul Dreptului penal; 

 să determine scopul Dreptului penal; 

 să stabilească sarcinile Dreptului penal; 

 să determine locul şi rolul Dreptului penal în 

cadrul politicii penale a statului;  

 să elucideze noţiunea, obiectul şi sarcinile ştiinţei 

Dreptului penal; 
 să descrie sistemul Dreptului penal; 

 să sesizeze principalele concepte privind Dreptul 

penal care s-au formulat de-a lungul timpului; 

 să caracterizeze evoluţia Dreptului penal in 

Republica Moldova; 

 să determine importanţa Dreptului penal în raport 

cu alte ramuri de drept; 

Noţiuni introductive: 
1. Noţiunea, obiectul, scopul şi sarcinile dreptului 

penal. 

2. Ştiinţa dreptului penal. 

3. Şcoli şi curente de politică penală. 

4. Legătura dreptului penal cu alte ramuri de drept. 

 să definească principiile generale ale Dreptului 

penal; 

 să definească principiile speciale ale Dreptului 

penal;  

 să estimeze principalele izvoare ale Dreptului 

penal care sunt specifice altor sisteme de drept. 

Principiile şi izvoarele dreptului penal; 

1. Principiile dreptului penal. 

2. Izvoarele dreptului penal. 

 

 să definească noţiunea de lege penală; 

 să clasifice legile penale; 

 să identifice scopul legii penale; 

 să definească norma juridico-penală; 

 să caracterizeze structura normei juridico-penale; 

 să definească noţiunea de interpretare a legii 

penale;  

 să distingă formele interpretării legii penale. 

Legea penală: noţiune şi categorii  

1. Noţiunea de lege penală. 

2. Categorii de legi penale. 

3. Scopul legii penale. 

4. Norma penală: noţiune şi structură. 

5. Noţiunea,  importanţa  şi  formele  interpretării 

legii penale. 

 

 să definească noţiunea de aplicare a legii penale; 

 să definească noţiunea de teritoriu al ţării; 

 să explice noţiunea de loc al săvîrşirii infracţiunii; 

 să explice conceptul de infracţiune săvîrşite pe 

teritoriul ţării; 

 să arate excepţiile de la principiul teritorialităţii; 

 să determine criteriile de aplicare a principiilor 

cetăţeniei şi realităţii; 

 să elucideze condiţiile de fond şi de formă ale 

extrădării; 

 să explice care este ordinea de preferinţă in 

acordarea extrădării; 

 să stabilească cazurile în care extrădarea nu poate 

fi acordată. 

Aplicarea legii penale în spaţiu 

1. Principiul teritorialităţii. 

2. Principiul cetăţeniei şi principiul realităţii. 

3. Extrădarea: noţiune şi condiţii. 

4. Ordinea de preferinţă in acordarea extrădării. 

 

 

 să explice noţiunea de timp al săvîrşirii 

infracţiunii; 

 să sesizeze momentele de intrare şi de ieşire din 

vigoare ale legii penale; 

 să explice însemnătatea efectului retroactiv al 

legii penale; 
 să stabilească cazurile în care legea penală nu 

retroactivează. 

Aplicarea legii penale în timp 

1. Principiul activităţii legii penale în timp. 

2. Extraactivitatea legii penale. 
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 să definească noţiunea de raport juridic penal; 

 să caracterizeze elementele raportului juridic 

penal de conflict şi de conformare; 

 să deosebească momentele naşterii, modificării şi 

stingerii raportului juridic penal de conflict; 

 să deosebească momentele naşterii, modificării şi 

stingerii raportului juridic penal de conformare; 

 să definească noţiunea de fapte penale şi 

modalităţile lor. 

Raportul juridic penal 

1. Noţiunea raportului juridic penal. 

2. Structura raportului penal. 

3. Naşterea, modificarea şi stingerea raportului 

penal. 

4. Faptele penale. 

 

 să definească noţiunea de infracţiune sub aspect 

legal şi doctrinar; 
 să caracterizeze trăsăturile esenţiale ale 

infracţiunii; 
 să clasifice infracţiunile; 

 să deosebească categoriile de infracţiuni 

clasificate de legiuitor la art. 16 CP al RM; 

 să distingă infracţiunile de alte încălcări ale legii. 

Noţiunea de infracţiune şi trăsăturile acesteia 

1. Noţiunea de infracţiune. 

2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. 

3. Clasificarea infracţiunilor. 

4. Delimitarea infracţiunilor de alte încălcări de 

lege. 

 să definească noţiunea de componenţă a 

infracţiunii; 

 să arate importanţa componenţei de infracţiune; 

 să caracterizeze elementele şi semnele 

componenţei de infracţiune; 

 să clasifice componenţele infracţiunii; 

 să evidenţieze legătura existentă dintre infracţiune 

şi componenţă de infracţiune.  

Componenţa de infracţiune 

1. Noţiunea de componenţă a infracţiunii. 

2. Importanţa componenţei de infracţiune. 

3. Structura componenţei de infracţiune. 

4. Clasificarea componenţelor de infracţiune. 

5. Coraportul dintre infracţiune şi componenţa 

infracţiunii. 

 

 

 să definească noţiunea de obiect al infracţiunii; 
 să evidenţieze importanţa obiectului infracţiunii; 
 să deosebească categoriile obiectului infracţiunii; 
 să caracterizeze obiectul material al infracţiunii; 
 să aprecieze care este coraportul dintre obiectul 

juridic şi obiectul material al infracţiunii; 
 să deosebească obiectul material al infracţiunii de 

mijlocul (instrumentul) de săvîrşire a infracţiunii, 

de produsul infracţiunii şi de corpurile delicte. 

Obiectul infracţiunii 

1. Noţiunea şi importanţa obiectului infracţiunii. 

2. Categoriile obiectului infracţiunii. 

 

 să definească noţiunea de subiect al infracţiunii; 
 să definească noţiunile de responsabilitate şi 

iresponsabilitate; 
 să caracterizeze condiţiile generale ale subiectului 

activ – persoană fizică; 
 să indice criteriile iresponsabilităţii; 
 să arate vîrsta de la care este posibilă tragerea la 

răspundere penală a persoanei fizice; 
 să releve importanţa posibilităţii tragerii la 

răspundere penală a persoanei juridice; 

 să caracterizeze condiţiile în care este posibilă 

tragerea la răspundere penală a persoanei juridice; 
 să formuleze noţiunea de subiect special. 

Subiectul infracţiunii 
1. Noţiunea de subiect al infracţiunii. 

2. Subiectul activ. 

3. Subiectul pasiv. 

4. Subiectul special. 

 să definească noţiunea de latură obiectivă a 

infracţiunii; 
 să releve importanţa laturii obiective a 

infracţiunii; 
 să caracterizeze elementele obligatorii ale laturii 

obiective a infracţiunii; 

 să caracterizeze teoriile formulate în doctrină 

privind legătura de cauzalitate 

Latura obiectivă a infracţiunii 
1. Noţiunea, importanţa şi structură laturii 

obiective. 

2. Elementul material (fapta infracţională). 

3. Urmarea imediată sau rezultatul socialmente 

periculos. 

4. Legătura de cauzalitate. 

5. Trăsăturile facultative ale laturii obiective. 
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 să caracterizeze trăsăturile facultative ale laturii 

obiective a infracţiunii. 
 

 să definească noţiunea laturii subiective a 

infracţiunii; 

 să explice conceptul de vinovăţie în Dreptul 

penal; 

 să formuleze noţiunea legală a intenţiei; 

 să facă deosebire dintre intenţia directă şi cea 

indirectă; 

 să formuleze noţiunea legală a imprudenţei; 

 să facă deosebire dintre sineîncrederea exagerată 

şi neglijenţa criminală; 

 să formuleze noţiunea legală de vinovăţie mixtă; 

 să explice noţiunea de  faptă săvîrşită fără 

vinovăţie; 

 să caracterizeze motivul şi scopul infracţiunii ca 

elemente facultative ale laturii subiective. 

Latura subiectivă a infracţiunii 
1. Noţiunea de latură subiectivă a infracţiunii. 

2. Vinovăţia – element de bază al laturii 

subiective. 

3. Intenţia şi modalităţile ei. 

4. Imprudenţa şi modalităţile ei. 

5. Praeterintenţia (vinovăţia mixtă). 

6. Motivul şi scopul infracţiunii. 

 

 să definească noţiunea de etape ale activităţii 

infracţionale; 
 să formuleze noţiunea de perioadă internă a 

activităţii infracţionale; 

 să definească noţiunea de pregătire de infracţiune; 

 să caracterizeze modalităţile pregătirii de 

infracţiune; 
 să definească noţiunea de tentativă de infracţiune; 
 să caracterizeze formele tentativei de infracţiune; 
 să elucideze regimul sancţionator al pregătirii şi 

tentativei de infracţiune; 
 să caracterizeze trăsăturile infracţiunii consumate; 
 să caracterizeze trăsăturile infracţiunii epuizate. 

Etapele activităţii infracţionale 

1. Noţiunea de etape ale activităţii infracţionale. 

2. Perioada internă a activităţii infracţionale. 

3. Pregătirea de infracţiune. 

4. Tentativa de infracţiune. 

5. Infracţiunea fapt consumat. 

6. Infracţiunea fapt epuizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Drept penal (partea generală) II 

 să definească noţiunea de infracţiune unică; 
 să caracterizeze modalităţile infracţiunii unice; 

 să definească noţiunea de pluralitate de 

infracţiuni; 
 să caracterizeze modalităţile pluralităţii de 

infracţiuni. 

Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 
1. Noţiunea şi modalităţile a unităţii de  

infracţiune. 

2. Noţiunea şi modalităţile a pluralităţii de 

infracţiune. 

 

 să definească noţiunea de cauză care înlătură 

caracterul penal al faptei; 

 să determine natura juridică a cauzelor care 

înlătură caracterul penal al faptei; 

 să arate condiţiile în care cauzele care înlătură 

caracterul penal al faptei sunt legale; 

 să efectueze o analiză comparativă dintre cauzele 

care înlătură caracterul penal al faptei; 

 să sesizeze alte cazuri (altele decît cele prevăzute 

la art. 35-40 CP al RM) în care caracterul penal al 

faptei este înlăturat. 

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei 
1. Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal 

al faptei. 

2. Legitima apărare. 

3. Starea de extremă necesitate. 

4. Reţinerea infractorului. 

5. Constrîngerea fizică sau psihică. 

6. Riscul întemeiat. 
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 să definească noţiunea şi condiţiile participaţiei; 

 să caracterizeze categoriile de participanţi la 

infracţiune; 

 să caracterizeze formele participaţiei; 

 să caracterizeze noţiunea şi modalităţile excesului 

de autor; 

 sa delimiteze implicarea la infracţiune de 

participaţia penală 

 să determine particularităţile răspunderii penale a 

participanţilor la infracţiune. 

Participaţia la infracţiune 

1. Noţiunea şi condiţiile participaţiei. 

2. Categoriile de participanţi la infracţiune. 

3. Formele participaţiei. 

4. Excesul de autor. 

5. Implicarea la infracţiune. 

 
 

 să definească noţiunea de răspundere penală; 

 să arate care sunt temeiurile răspunderii penale; 

 să analizeze principiile răspunderii penale; 

 să explice mecanismul de realizare a răspunderii 

penale. 

Răspunderea penală 

1. Noţiunea de răspundere penală. 

2. Temeiul răspunderii penale. 

3. Principiile răspunderii penale. 

 

 să definească noţiunea de liberare de răspundere 

penală; 
 să arate temeiul liberării de răspundere penală; 
 să caracterizeze modalităţile liberării de 

răspundere penală. 
 să efectueze o analiză comparativă a modalităţilor 

de liberare de răspundere penală. 
 

Liberarea de răspundere penală 
1. Noţiunea şi temeiul liberării de răspundere 

penală. 

2. Modalităţile liberării de răspundere penală. 

 să definească noţiunea de pedeapsă penală; 
 să caracterizeze semnele pedepsei penale; 
 să identifice scopul pedepsei penale; 
 să caracterizeze funcţiile pedepsei penale. 

Pedeapsa penală 
1. Noţiunea de pedeapsă penală. 

2. Semnele pedepsei penale. 

3. Scopul pedepsei penale. 

4. Funcţiile pedepsei penale. 

 să clasifice pedepsele penale în funcţie de diverse 

criterii; 

 să analizeze categoriile de pedepse penale 

aplicabile persoanelor fizice; 

 să analizeze categoriile de pedepse penale 

aplicabile persoanelor juridice; 

 să elucideze considerentele în baza cărora a fost 

abolită pedeapsa cu moartea. 

Sistemul şi categoriile pedepsei penale 

1. Clasificarea pedepselor penale. 

2. Categoriile de pedepse aplicabile persoanelor 

fizice. 

3. Categoriile de pedepse aplicabile persoanelor 

juridice care desfăşoară activitate de 

întreprinzător. 

 

 să definească noţiunea de individualizare a 

pedepselor; 

 să determine importanţa individualizării 

pedepselor; 

 să caracterizeze formele de individualizare a 

pedepselor; 

 să caracterizeze criteriile generale de 

individualizare a pedepselor; 

 să clasifice şi să caracterizeze circumstanţele 

agravante; 

 să clasifice şi să caracterizeze circumstanţele 

atenuante; 

 să caracterizeze regulile de aplicare a pedepsei 

penale. 

Individualizarea pedepselor 
1. Noţiunea de individualizare a pedepselor. 

2. Forme de individualizare a pedepselor. 

3. Circumstanţele atenuante şi circumstanţele 

agravante. 

4. Aplicarea pedepsei penale. 

 

 să definească noţiunea de măsuri de siguranţă; 

 să arate importanţa măsurilor de siguranţă; 

 să caracterizeze măsurile de siguranţă cu caracter 

medical; 

 să caracterizeze măsurile de siguranţă cu caracter 

educativ; 

Măsurile de siguranţă 

1. Noţiunea şi importanţa măsurilor de siguranţă. 

2. Clasificarea măsurilor de siguranţă. 

3. Măsurile de constrîngere cu caracter medical. 

4. Măsurile de constrîngere cu caracter educativ. 

5. Expulzarea şi confiscarea specială. 
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 să indice condiţiile în care este posibilă 

expulzarea; 

 să indice care bunuri pot fi supuse confiscării 

speciale; 

 să efectueze analiza comparativă a măsurilor de 

siguranţă cu pedepsele penale. 

 
 

 să definească noţiunea de liberare de pedeapsă 

      penală; 

 să determine importanţa instituţiei liberării de 

pedeapsă penală; 

 să caracterizeze categoriile liberării de pedeapsă 

penală; 

 să efectueze o analiză comparativă a cazurilor de 

liberare de pedeapsă penală şi a celor de liberare 

de răspundere penală. 

Liberarea de pedeapsă penală 
1. Noţiunea de liberare de pedeapsă penală. 

2. Categoriile liberării de pedeapsă penală. 

 

 să definească noţiunea de cauze care înlătură 

răspunderea penală sau consecinţele condamnării; 

 să indice scopul cauzelor care înlătură 

răspunderea penală sau consecinţele condamnării; 

 să arate condiţiile în care este posibilă aplicarea 

cauzelor care înlătură răspunderea penală sau 

consecinţele condamnării; 

 să indice efectele aplicării cauzelor care înlătură 

răspunderea penală sau consecinţele condamnării. 

 să efectueze o analiză comparativă a cauzelor date 

cu cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. 

Cauzele care înlătură răspunderea penală sau 

consecinţele condamnării 

1. Noţiunea şi scopul cauzelor care înlătură 

răspunderea penală sau consecinţele 

condamnării. 

2. Amnistia. 

3. Graţierea. 

4. Împăcarea părţilor. 

5. Stingerea antecedentelor penale. 

6. Reabilitarea judecătorească. 

 să definească noţiunea calificării infracţiunii; 

 să determine etapele calificării; 

 să explice regulile calificării infracţiunilor în 

cazul unui concurs de infracţiuni; 

 să explice regulile calificării infracţiunilor în 

cazul concurenţei normelor penale. 

Calificarea infracţiunii 
1. Noţiunea de calificare a infracţiunilor. 

2. Modalităţile de calificare a infracţiunilor. 

 

 

 

VIII. ACTIVITĂŢI DE LUCRU INDIVIDUAL 

1. Drept penal (partea generală) I 
Nr.d/o Conţinutul lucrului individual Nr. de 

ore 

1.  Analiza evoluţiei istorice a dreptului penal.  4  

2. Caracterizarea principalelor şcoli şi curente de politică penală. 4 

3.  Analiza Principiilor doctrinare ale dreptului penal şi corelaţia lor cu principiile generale şi 

speciale ale dreptului penal. 

2 

4. Studierea izvoarelor specifice dreptului penal în alte state. 2  

5. Efectuarea clasificării legilor penale şi normelor penale.  

Delimitarea normei penale de alte categorii de norme juridice. 

4 

6. Caracterizarea elementelor noţiunii de teritoriu al ţării şi a principiului teritorialităţii legii 

penale.  

Excepţii de la principiul teritorialităţii legii penale.  

Analiza altor principii care guvernează aplicarea legii penale în spaţiu.  

Rezolvarea speţelor. 

8 

7. Analiza situaţiilor în care este imposibilă extrădarea.  

Rezolvarea speţelor. 

4 

8.  Determinarea posibilităţii operării principiului ultraactivităţii legii în cadrul dreptului 

penal.  

Delimitarea retroactivităţii legii penale de ultraactivitatea acesteia. Rezolvarea speţelor. 

4 

9. Descrierea caracterelor noţiunii de infracţiune şi a concepţiilor expuse în doctrină privind 

noţiunea de infracţiune. 

Analiza aprofundată a trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii. 

6 
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Delimitarea infracţiunii de alte încălcări ale legii.  

Rezolvarea speţelor. 

10. Analiza importanţei componenţei de infracţiune.  

Efectarea clasificării componenţelor de infracţiune după variate criterii.  

4 

11. Descrierea categoriilor de obiect al infracţiunii.  

Relevarea importanţei determinării corecte a obiectului material al infracţiunii.  

Rezolvarea speţelor. 

4 

12. Analiza comparativă a condiţiilor generale şi obligatorii ale subiectului activ persoană 

fizică şi persoană juridică.  

Delimitarea subiectului activ de subiectul pasiv. 

 Delimitarea subiectului general de subiectul special. 

Rezolvarea speţelor. 

8 

13. Studierea elementului material al componenţei de infracţiune şi a formelor sale de 

realizare.  

Rezolvarea speţelor. 

4 

14. Analiza rezultatului social-periculos ca semn obligatoriu al componenţei de infracţiune. 

Determinarea influenţei rezultatului social-periculos asupra momentului consumativ al 

infracţiunii.  

Rezolvarea speţelor. 

4 

15. Studierea doctrinei de specialitate în materia legăturii de cauzalitate.  

Teorii privind legătura cauzală şi importanţa stabilirii acesteia.  

Rezolvarea speţelor. 

4 

16. Analiza vinovăţiei ca element obligatoriu al laturii subiective.  

Caracterizarea formelor şi modalităţilor vinovăţiei în dreptul penal.  

Delimitarea intenţiei indirecte de imprudenţa în forma sineîncrederii exagerate.  

Descrierea elementelor facultative ale laturii subiective. 

Rezolvarea speţelor. 

12 

17. Importanţa practică a determinării perioadei interne a activităţii infracţionale.  

Forme de manifestare a perioadei interne în plan extern.  

Rezolvarea speţelor. 

2 

18. Analiza etapelor perioadei externe a activităţii infracţionale.  

Delimitarea tentativei de actele pregătitoare.  

Analiza teoriilor exprimate în doctrină privind sancţionarea tentativei şi a actelor 

pregătitoare.  

Rezolvarea speţelor. 

6 

19. Importanţa determinării momentului consumativ al infracţiunii.  

Delimitarea momentului consumativ de cel al epuizării a activităţii infracţionale. 

Rezolvarea speţelor. 

4 

  Total 

90ore 

 

2. Drept penal (partea generală) II 
Nr.d/o Conţinutul lucrului individual Nr. de 

ore 

1.  Analiza comparativă a formelor unităţii infracţionale şi a pluralităţii de infracţiuni. 

Studierea formelor unităţii infracţionale şi a pluralităţii de infracţiuni reglementate de 

legislaţia penală a altor state. 

Determinarea influenţei stării de recidivă asupra unor instituţii de drept penal. 

Rezolvarea speţelor. 

 4 

2.  Analiza condiţiilor de bază ale cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 

Analiza comparativă a legitimei apărări şi a stării de extremă necesitate. 

Analiza comparativă a stării de extremă necesitate şi a riscului întemeiat. 

Studierea cauzelor de înlăturare a caracterului penal al faptei reglementate de legislaţia 

penală a altor state. 

Rezolvarea speţelor. 

8 

3. Studierea condiţiilor de bază ale participaţiei. 

Determinarea categoriilor de participanţi la infracţiune şi analiza cerinţelor impuse de lege 

fiecărei categorii în parte. 

Delimitarea complicelui de favorizator. 

Analiza formelor de participaţie la infracţiune prevăzute de Codul penal al RM şi de 

codurile penale ale altor state. 

Calificarea acţiunilor autorului în raport cu acţiunile celorlalţi participanţi la infracţiune în 

8 
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cazul excesului de autor. 

Rezolvarea speţelor. 

4. Studierea definiţiilor date de doctrina juridică de specialitate instituţiei răspunderii penale. 

Determinarea importanţei  instituţiei răspunderii penale. 

2 

5.  Analiza formelor liberării de răspundere penală. 

Analiza comparativă a liberării de răspundere penală a minorilor şi a liberării de 

răspundere penală cu tragere la răspundere contravenţională. 

Determinarea cazurilor în care operează liberarea de răspundere penală în legătură cu 

căinţa activă. 

Delimitarea întreruperii cursului prescripţiei exctinctive de suspendarea acestuia. 

Caracterizarea modului de operare a prescripţiei în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă. 

Rezolvarea speţelor. 

4 

6. Determinarea importanţei, scopului şi sarcinilor pedesei penale. 

Studierea opiniilor doctrinare în materia clasificării pedepselor penale. 

Analiza comparativă a pedepselor aplicabile persoanelor fizice şi a celor aplicabile 

persoanelor juridice. 

Caracterizarea tipurilor de penitenciare în care se execută pedeapsa închisorii. 

Caracterizarea pedepselor neprivative de libertate prevăzute de legislaţia penală a altor 

state. 

Rezolvarea speţelor. 

10 

7. Caracterizarea formelor de individualizare a pedepselor. 

Analza circumstanţelor atenuante şi agravante, precum şi a influenţei acestora asupra 

aplicării pedepsei. 

Studierea modurilor de aplicare a pedepsei în cazul infracţiunilor consumate şi în cazul 

formelor atipice ale infracţiunii. 

Rezolvarea speţelor. 

4 

8. Determinarea rolului măsurilor de siguranţă în cadrul procedeului de combatere a 

infracţionalităţii. 

Analiza comparativă a măsurilor de siguranţă cu caracter medical. 

Analiza constituţionalităţii confiscării speciale. 

Studierea opiniilor pro şi contra exprimate de doctrina juridică privind sterilizarea chimică. 

Rezolvarea speţelor. 

4 

9. Determinarea importanţei instituţiei liberării de pedeapsă penală. 

Studierea modalităţilor de liberare de pedeapsă penală. 

Analiza comparativă a suspendării condiţionate a executării pedepsei şi a liberării de 

pedeapsă înainte de termen. 

Exprimarea opiniilor pro şi contra amînării executării pedepsei pentru femeile gravide şi 

cele care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani. 

Analiza comparativă a prescripţiei tragerii la răspundere penală şi a prescripţiei executării 

pedepsei. 

Rezolvarea speţelor. 

8 

10. Studierea aspectelor procesual-penale ale împăcării părţilor. 

Analiza actelor de clemenţă ce pot fi adoptate potrivit legislaţiei penale a altor state. 

Studierea aspectelor procesuale privind actele de clemenţă. 

4 

11. Analiza doctrinei juridice de specialitate în materia calificării infracţiunilor. 

Stabilirea importanţei practice a calificării infracţiunilor. 

Rezolvarea speţelor. 

4 

  Total 

60ore 

 

 

XI.    EVALUARE 

Evaluarea curentă are loc la seminarii prin note acumulate pentru sarcinile de lucru independent, 

lucrări de control, teste, prezentări de referate, comunicări.  

Evaluarea finală se va desfăşura sub forma unui examen oral (zi / f/r). Biletul de examinare va 

cuprinde trei subiecte ce rezultă din conţinuturile cursului. Subiectele de examinare vor fi 

formulate reieşind din finalităţile cursului şi competenţele speciale. Nota de la examen constituie 

40% din nota finală, iar 60 % revin notei medii acumulate la seminarii, N_f= 0,4xn_i+ 0,6xn_e, 

unde N_f – nota finală; n_i – media notelor pentru sarcinile de lucru independent, n_e – nota de la 

examen. 
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1.   Evalurea curentă: testări, lucrări de control (modele) 

 A. Testări: 

Model Nr.1: 

I. Indicaţi condiţiile generale ale subiectului activ al infracţiunii – persoană fizică. 

1.Indicaţi vîrsta de la care este posibilă tragerea la răspundere penală. 

2.Definiţi responsabilitatea şi iresponsabilitatea. 

3.Explicaţi conceptul de „libertate de voinţă şi acţiune”. 

II. Încercuiţi răspunsul  corect 

1.Principiul democratismului presupune: 

a. egalitatea tuturor în faţa legii 

b. nimeni nu poate fi supus torturii sau altor tratamente inumane sau degradante 

c. nu există pedeapsă fără lege 

2.Pentru a se acorda extrădarea unei persoane, infracţiunea săvîrşită de aceasta trebuie: 

a. să nu fie săvîrşită pe teritoriul statului solicitat; 

b. să fie de orice natură şi gravitate; 

c. să fie prevăzută în legile penale ale celor două state – solicitat şi solicitant. 

3.Subiecţii raportului juridic de conflict sunt: 

a. nedeterminaţi; 

b. determinaţi; 

c. statul, persoana vătămată sau persoana celui care a săvîrşit infracţiunea. 

III. Soluţionaţi şi argumentaţi speţa: 

A, B şi C, cetăţeni străini, au fast surprinşi în timp ce transportau pe teritoriul ţării noastre o cantitate de 

heroină pe care intenţionau să o desfacă în unele ţări occidentale. Să se arate: 

a) Dacă făptuitorii pot fi traşi la răspundere penală, potrivit legii noastre, pentru fapta săvîrşită; 

b) Dacă făptuitorii pot fi extrădaţi la cererea statului ai cărui cetăţeni sunt sau a statelor pe al căror 

teritoriu au transportat substanţele stupefiante. 

IV. Arătaţi plusurile şi minusurile principiului conform căruia cetăţenii proprii nu pot fi extrădaţi. 

1.Faceţi referire la dispoziţiile Constituţiei şi ale Codului penal. 

2.Formulaţi propuneri de lege ferenda în această materie. 

 

Model Nr.2: 
I. Încercuiţi răspunsul  corect: 

1.Infracţiunea este: 

a)o faptă prejudiciabilă;  b)o faptă social-utilă ;  c)o faptă săvîrşită cu vinovăţie; 

d)o faptă prevăzută de orice lege;  e)o faptă prevăzută de legea penală;  f)o abatere unitatea de cursră. 

2.Infracţiunile pot fi: 

a)uşoare;  b)grave;  c)deosebit de grave;  d)deosebit de uşoare;  e)excepţionale;  f)mai puţin                

grave; g)normale; h)excepţional de grave. 

3.Reţinerea infractorului este o cauză care înlătură caracterul penal al faptei dacă: 

a)se efectuează pentru a se răzbuna pe infractor; 

b)se efectuează pentru a-l preda pe infractor organelor de drept; 

c)temeiul reţinerii este corespunzător legii; 

d) temeiul reţinerii nu există la momentul efectuării sale; 

e)este însoţită obligatoriu de violenţă fizică. 

4.Autorul infracţiunii este persoana care 

a)acordă ajutor la săvîrşirea infracţiunii; 

b)săvîrşeşte nemijlocit fapta infracţională; 

c)organizează săvîrşirea infracţiunii; 

d) săvîrşeşte fapta prin intermediul persoanelor care nu răspund penal; 

e)determină alte persoane să comită infracţiunea; 

f)creează un grup criminal organizat. 

II. Continuaţi ideea: 

1.În cadrul participaţiei simple toţi participanţii trebuie să aibă calitatea  de……………………….........  

2.Pentru existenţa legitimei apărări apărarea trebuie să fie………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………………............ 

3.Organizatorul unei asociaţii criminale va răspunde penal pentru infracţiunile ...................................... 

III. Indicaţi asemănările şi deosebirile dintre activitatea complicelui şi cea a favorizatorului. 
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1.Arătaţi condiţiile în care o persoană are calitatea de complice. 

2.Definiţi noţiunea de favorizare a infracţiunii. 

3.Indicaţi persoanele care nu răspund penal pentru favorizare. 

IV. Soluţionaţi şi argumentaţi speţa: 

      S-a reţinut în fapt că inculpaţii E.G. şi N.O. au atacat împreună victima I.T.În timpul atacului, E.G. a 

lovit-o pe victimă cu cuţitul, pe cînd N.O. imobilizat-o  şi a încercat să o dezarmeze atunci cînd aceasta se 

pregătea să se apere. În urma acestor acţiuni simultane şi conjugate, a rezultat moartea victimei. 

     Să se arate cum trebuie calificate contribuţiile celor doi făptuitori în săvîrşirea infracţiunii de omor. 

 

B. Lucrări de control  

Model  Nr.1 

1.Analizaţi principiul teritorialităţii legii penale. 

1.1 Definiţi noţiunea teritorialitate a legii penale. 

1.2 Arătaţi excepţiile de la acest principiu. 

1.3 Stabiliţi locul acestui principiu printre alte principii de aplicare a legii penale în spaţiu. 

2. Analizaţi principiul personalităţii legii penale  
2.1 Definiţi principiul personalităţii legii penale  

2.2 Indicaţi condiţiile în care operează acest principiu. 

2.3 Efectuaţi o comparaţie a principiului personalităţii legii penale cu cel al teritorialităţii legii penale 

3.Soluţionaţi speţa: 

   E.K., membru al personalului diplomatic al unei ambasade străine la Chişinău, conducînd neatent 

autoturismul pe şoseaua Chişinău – Cahul, a comis un accident de circulaţie în urma căruia victima I.G., a 

suferit o vătămare gravă a integrităţii corporale. 

Să se arate dacă E.K., poate fi tras la răspundere penală pentru infracţiunea săvîrşită. 

 

Model  Nr.2 

1.Explicaţi conceptul de prescripţie a tragerii la răspundere penală. 

1.1 Definiţi noţiunea de liberare de răspundere penală. 

1.2. Definiţi noţiunea prescripţie a tragerii la răspundere penală. 

1.3 Arătaţi termenii  de prescripţie a tragerii la răspundere penală. 

2.Caracterizaţi întreruperea şi suspendarea prescripţiei de tragere la răspundere penală. 

2.1 Definiţi întreruperea prescripţiei de tragere la răspundere penală. 

2.2 Definiţi suspendarea prescripţiei de tragere la răspundere penală. 

2.3 Efectuaţi o comparaţie dintre întreruperea şi suspendarea prescripţiei de tragere la răspundere penală. 

3. Soluţionaţi speţa: 

A.M. a săvîrşit o infracţiune de distrugere intenţionată a bunurilor, prevăzută la al. 1 al art. 197 CP al RM,      

la data de 21 iulie 2004. Dar pînă la data de 28 septembrie 2006 identitatea făptuitorului nu a putut fi 

stabilită de către organele de urmărire penală. Aceasta s-a stabilit ca rezultat al autodenunţării lui A.M. 

Să se arate dacă A.M. poate fi tras la răspundere penală. 

 

2. Evaluarea finală  

Model Nr. 1 
1. Aplicarea legii penale în timp. 

2. Latura subiectivă a infracţiunii. 

3.Soluţionaţi speţa: 

S-a reţinut că numitul D.I.,şofer de autobuz,a plecat din staţie cu uşile deschise, contrar regulamentului, 

iar victima C.N.a călătorit, în stare de ebrietate, pe scara autobuzului, de unde a căzut pe asfalt, 

accidentîdu-se mortal. 

  Să se arate: 

a)Dacă şoferul este vinovat  de moartea victimei (ce formă de vinovăţie); 

b)Ce influenţă are conduita culpabilă a victimei asupra răspunderii penale a şoferului. 

 

Model Nr. 2 
1.Aplicarea legii penale în spaţiu 

2.Arătaţi asemănările şi deosebirile existente între extrădare şi expulzare 

3.Soluţionaţi speţa: 
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În fapt, inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a intenţionat să sustragă un autovehicul, în scopul de folosirii 

acestuia pe nedrept. În realizarea intenţiei sale, inculpatul a tras geamul din faţă, căutînd să deschidă 

portiera, fără să reuşească. Apoi, după ce a încercat, tot fără succes, să pornească autoturismul prin 

legătură directă, a procedat la împingerea acestuia, scoţîndu-l din locul de parcare, moment în care a fost 

surprins de organele poliţiei.  

Să se arate cum trebuie calificată fapta inculpatului în raport cu faza acţiunii infracţionale. 

 

Model Nr. 3 
1.Arătaţi asemănările şi deosebirile existente între amnistie şi graţiere. 

2. Închisoarea şi detenţiunea pe viaţă 

3.Soluţionaţi speţa: 

Inculpata V.V. deţinînd funcţia de şef de secţie în cadrul Spitalului de Psihiatrie a fost condamnată 

pentru comiterea infracţiunii de corupere pasivă. În calitate de pedeapsă complementară obligatorie i-a 

fost aplicată privarea de dreptul de a practica activitate medicală pe un termen de 3 ani.  

Avînd în vedere faptul că inculpata a săvîrşit infracţiunea de corupere pasivă nu în legătură strictă 

cu profesia sa de medic, dar în legătură cu activitatea administrativă de dispoziţie de coordonare a secţiei 

de nemopsihiatrie infantilă pe care o conducea. 

 Să se arate dacă interzicerea dreptului de a exercita profesia de medic a fost legal aplicată. 

 

 
  X. CHESTIONARE PENTRU EXAMEN 

1. Chestionar pentru examen la unitatea de curs Drept penal (partea generală) I : 

1. Noţiunea, obiectul şi sarcinile dreptului penal. 

2. Legătura dreptului penal cu alte ramuri de drept. 

3. Principiile generale ale dreptului penal. 

4. Principiile speciale ale dreptului penal. 

5. Ştiinţa dreptului penal. 

6. Evoluţia dreptului penal în R.M. 

7. Izvoarele dreptului penal. 

8. Noţiunea, importanţa şi formele legilor penale. 

9. Caracterizare generală a sistemului legilor penale existent în R.M. 

10. Structura normelor juridice penale. 

11. Clasificarea normelor juridice penale. 

12. Aplicarea legii penale în spaţiu. 

13. Extrădarea. 

14. Situaţii în care extrădarea nu este posibilă. 

15. Aplicarea legii penale în timp şi efectul retroactiv al legii penale. 

16. Interpretarea legii penale. 

17. Noţiunea şi elementele raportului juridic penal. 

18. Naşterea, modificarea şi stingerea raportului juridic penal. 

19. Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. 

20. Clasificarea infracţiunilor. 

21. Deosebirea infracţiunilor de alte încălcări de lege. 

22. Noţiunea componenţei de infracţiune şi importanţa ei. 

23. Elementele şi semnele componenţei de infracţiune. 

24. Modalităţile componenţei de infracţiune. 

25. Obiectul infracţiuni  - noţiunea şi importanţa. 

26. Modalităţile obiectului infracţiunii. 

27. Noţiunea de obiect material. 

28. Noţiunea şi semnele laturii obiective a infracţiunii. 

29. Fapta (acţiunea sau inacţiunea) infracţională. 

30. Urmările social-periculoase. 

31. Legătura de cauzalitate. 

32. Semnele facultative ale laturii obiective a infracţiunii. 

33. Noţiunea şi semnele subiectului infracţiunii. 

34. Responsabilitatea şi iresponsabilitatea. 

35. Responsabilitatea redusă. 



 15 

36. Vîrsta – condiţie a răspunderii penale. 

37. Subiectul pasiv al infracţiunii. 

38. Subiectul special al infracţiunii. 

39. Persoana juridică – subiect al infracţiunii. 

40. Corelaţia dintre răspunderea penală a persoanei fizice şi a persoanei juridice. 

41. Noţiunea şi semnele laturii subiective a infracţiunii. 

42. Vinovăţia – element de bază al laturii subiective. 

43. Intenţia şi modalităţile ei. 

44. Imprudenţa şi modalităţile ei. 

45. Vinovăţia mixtă. 

46. Motivul şi scopul infracţiunii. 

47. Noţiunea de etape ale activităţii infracţionale. 

48. Perioada internă a activităţii infracţionale. 

49. Pregătirea de infracţiune. 

50. Tentativa de infracţiune. 

51. Delimitarea tentativei de infracţiune de pregătirea de infracţiune. 

52. Infracţiunea- fapt consumat. 

 

 

   2. Chestionar pentru examen la unitatea de curs Drept penal (partea generală) II : 

1. Unitatea naturală de infracţiune: noţiune şi forme. 

2. Unitatea legală de infracţiune: noţiune şi forme. 

3. Noţiunea pluralităţii de infracţiune şi formele ei. 

4. Concursul de infracţiuni şi modalităţile lui. 

5. Recidiva şi modalităţile sale. 

6. Noţiuni generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. 

7. Legitima apărare. Condiţii referitoare la atac şi apărare.  

8. Starea de extremă necesitate şi condiţiile ei. 

9. Deosebiri dintre legitima apărare şi extrema necesitate. 

10. Reţinerea infractorului. 

11. Constrîngerea fizică sau psihică. 

12. Riscul întemeiat. 

13. Executarea ordinului sau a dispoziţiei superiorului. 

14. Noţiunea şi condiţiile generale ale participaţiei penale. 

15. Autorul. 

16. Organizatorul. 

17. Instigatorul. 

18. Complicele. 

19. Formele de participaţie. 

20. Excesul de autor. 

21. Favorizarea şi tolerarea infracţiunii. 

22. Noţiunea, semnele şi scopurile pedepsei penale. 

23. Amenda. 

24. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. 

25. Retragerea gradului militar, a unui titlu special, a gradului de calificare (clasificare) şi a 

distincţiilor de stat. 

26. Munca neremunerată în folosul comunităţii. 

27. Închisoarea. 

28. Detenţiunea pe viaţă. 

29. Pedepsele aplicabile persoanelor juridice. 

30. Individualizarea pedepselor: noţiune şi forme. 

31. Criteriile generale de individualizare a pedepsei. 

32. Circumstanţele atenuante. 

33. Circumstanţele agravante. 

34. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante. 

35. Aplicarea pedepsei mai blînde decît cea prevăzută de lege. 

36. Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 
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37. Aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată. 

38. Aplicarea pedepsei pentru recidivă de infracţiuni. 

39. Aplicarea pedepsei pentru participaţie. 

40. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni. 

41. Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe. 

42. Aplicarea pedepsei în cazul executării hotărîrii unui stat străin. 

43. Modul determinării termenului pedepsei difinitive în cazul cumulării diferitelor pedepse. 

44. Calcularea termenilor pedepsei şi computarea arestului preventiv. 

45. Răspunderea penală: noţiunea şi temeiul ei. 

46. Noţiunea şi categoriile liberării de răspundere penală. 

47. Liberarea de răspundere penală a minorilor. 

48. Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspunderea contravenţională. 

49. Liberarea de răspundere penală în legătură cu renunţarea benevolă la săvîrşirea infracţiunii sau în 

legătura cu căinţa activă. 

50. Liberarea condiţionată de răspundere penală. 

51. Liberarea de răspundere penală datorită schimbării situaţiei. 

52. Prescripţia tragerii la răspunderea penală. 

53. Noţiunea şi categoriile liberării de pedeapsă penală. 

54. Condamnarea cu suspendare condiţionată a executării pedepsei. 

55. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. 

56. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă. 

57. Liberarea de pedeapsă penală a minorilor. 

58. Liberarea de pedeapsă penală datorită schimbării situaţiei. 

59. Liberarea de la executarea pedepsei  a persoanelor grav bolnave. 

60. Amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care au copii  în vîrstă de pînă la 8 

ani. 

61. Prescripţia executării sentinţei de condamnare.  

62. Noţiunea şi scopul măsurilor de siguranţă. 

63. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical. 

64. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ. 

65. Expulzarea. 

66. Confiscarea specială. 

67. Amnistia şi graţierea. 

68. Împăcarea. 

69. Stingerea antecedentelor penale. 

70. Reabilitarea. 

71. Calificarea infracţiunilor. 

 

XI. RESURSE INFORMAŢIONALE ALE CURSULUI 

 

Acte normative 

1.Constituţia Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul R.Moldova la 29.07.1994), Monitorul 

Oficial al R.Moldova 1994, nr.1. 

2.Codul penal al R. Moldova din 18.04.2002, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 128-

129 din 13.09.2002  

3.Codul de procedură penală  al R. Moldova din 14.03.2003, publicat în Monitorul Oficial al R. 

Moldova nr. 104-110, din 07.06.2003  

 

 
Comentarii 

1. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu /Sub red. A. Barbăneagră. - Chişinău: Centrul de 

Drept al Avocaţilor, 2003. - 836 p. 

2. S.Brînză, X.Ulianovschi, V.Stati, V.Grosu,I.Ţurcanu, Drept penal. Partea specială,vol.II, Edit. 

Cartier juridic, Chişinău, 2005.- 804 pag. 

3. S. Brînză, V. Stati, Drept penal. Partea specială, vol. I, Tipografia centrală, Chişinău, 2011. -1062 

pag. 

4. S. Brînză, V. Stati, Drept penal. Partea specială, vol. II, Tipografia centrală, Chişinău, 2011. -1324 
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pag. 

5. I. Dolea, D. Roman, T. Vîzdoagă, I. Sedleţchi, V. Şterbeţ, V. Rotaru, R. Botezetu, A. Cerbu, S. 

Ursu, E. Erjîu, Codul de procedură penală, Comentariu, Edit. Cartier juridic, Chişinău, 2005, -768 

pag. 

6. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea Generală. Vol. I / Dongoroz V., Fodor I., 

Oancea I., Iliescu N., Bulai C, Stănoiu R., Kahane S. - Bucureşti: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1969.-436 p. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. Кузнецовой Н.Ф. - 

Москва: Зерцало, 1998. - 878 с. 

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. Наумова А.В. - 

Москва: Юристь, 1996. - 822 с. 

9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. Радченко В.И., 

Михлина АС, Шмарова И.В. -Москва: Вердикт, 1996. - 646 с. 

10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. Скуратова Ю.И., 

Лебедева В.М. - Москва: НОРМА –ИНФРА-М, 1998.-814 с. 

 

Tratate, cursuri, monografii, studii de specialitate 

1. Antoniu G., Răspunderea penală a persoanei juridice // Revista de drept penal, 1996, nr. 1. 

Antoniu G., Tentativa (doctrină, jurisprudenţă, drept comparat),Bucureşti, Editura Societăţii Tempus, 

1995. 

2. Antoniu G., Vinovăţia penală, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1995. 

3. Aramă E. Istoria dreptului românesc, Chişinău, 1995. 

4. Barac L. Răspunderea şi sancţiunea juridică, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997. 

5. Basarab M., Drept penal. Partea generală, Voi. I., Iaşi, Editura Chemarea, 1992. 

6. Berger V., Jurisprudenţă Curţii Europene a Drepturilor Omului, Bucureşti, Editura Institutului 

român pentru drepturile omului. 1997. 

7. Boroi A., Drept penal. Partea Generală, Bucureşti, Editura AII Beck, 1999. 

8. Botnaru S., Deosebirile dintre măsurile educative aplicabile minorilor infractori în Republica 

Moldova şi România // Analele Ştiinţifice ale USM., Facultatea de drept, Serie nouă, 1998, nr.l. 

9. Botnaru S., Eroarea în dreptul penal // Analele Ştiinţifice ale USM. Vol.I. , Chişinău, 2001. 

10. Botnaru S., Extrema necesitate - cauză care înlătură caracterul penal al faptei // Analele Ştiinţifice 

ale USM. Vol.I, Seria "Ştiinţe socio-umanistice", Chişinău, 2001. 

11. Botnaru S., Instituţia legitimei apărări şi rolul ei în lupta împotriva criminalităţii în condiţiile 

actuale, Chişinău, Editura Universităţii de Criminologie, 2002. 

12. Botnaru S., Noţiunea şi natura juridică a măsurilor de siguranţă // Analele Facultăţii de Drept, 

2002. 

13. Botnaru S., Prezentare comparativă privind regimul penal al infractorilor minori în dreptul penal 

al României şi în dreptul penal al Republicii Moldova // Analele Ştiinţifice ale USM. Vol.I, Seria 

„Ştiinţe socioumanistice", Chişinău, 2000. 

14. Botnaru S,. Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul belgian // Analele Ştiinţifice ale 

USM, 2003. 

15. Botnaru S., Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul penal al Republicii Moldova // 

Analele Facultăţii de Drept, 2002. 

16. Brînză L., Noţiunea de reabilitare a persoanei în procesul penal // Analele Ştiinţifice ale USM. 

Vol.I. Seria „Ştiinţe Socioumanistice", Chişinău, 2000. 

17. Bulai С., Manual de drept penal. Partea Generală, Bucureşti, Editura AII, 1997. 

18. Bulai C., Filipaş A., Mitrache С Instituţii de drept penal, Bucureşti, EdituraTREI, 2001. 

19. Butiuc С., Elemente de drept penal, Bucureşti, Editura Lumina LEX, 1998. 

20. Cernea E., Molcuţ E., Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, 1998. 

21. Daneş Şt., Papadopol V., Individualizarea juridică a pedepselor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, 1995. 

22. Derşidan C, Abraham P. ,Dicţionar de termeni juridici, Bucureşti, Editura Naţional, 2000. 

23. Diaconescu I., Curs de drept internaţional public, Bucureşti, Casa de editură şi presă "Şansa" 

SRL, 1993. 

24. Dima T., Drept penal. Partea Generală. Vol.I-II., Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2001. 

25. Dobrinoiu V., Pascu I., Molnar I., Nistoreanu Gh., Boroi A., Lazăr V., Drept penal. Partea 

Generală, Bucureşti:,Editura Europa Nova, 1999. 
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26. Florea С., Pedeapsa penală. Scopurile şi aplicarea ei // Analele Ştiinţifice ale USM. Facultatea de 

drept, Chişinău, 1998, nr.l. 

27. Florea C.N., Infracţiunea, vinovăţia şi circumstanţele ce înlătură caracterul penal al faptei, 

Chişinău, 1994. 

28. Giurgiu N., Legea penală şi infracţiunea (doctrină, legislaţie, practică judiciară), Iaşi, Editura 

Gama, 1998. 

29. Giurgiu N. ,Răspunderea şi sancţiunile de drept penal, Focşani, Editura Neuron, 1995. 

30. Gladchi Gh., Conceptul şi structura personalităţii infractorului // Revista Naţională de Drept, 

2002, nr.3. 

31. Grama M. Participanţii la infracţiune şi particularităţile răspunderii lor, Chişinău, CEP USM, 

2004. 
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de Drept, 2003, nr.5. 

33. Grosu V., Persoana juridică şi problematica subiectului în dreptul penal // Revista Naţională de 

Drept, 2001, nr.3. 
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ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice". Vol.I., Chişinău, CE USM, 

2004. 

35. Grosu V., Persoana juridică şi pedeapsa penală // Revista Naţională deDrept., 2002,nr.4(19). 

36. Gurschi C., Botezatu R., Dolea I., Grama M., Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie în materie 

penală 2008-2010, Tipografia centrală, Chişinău, 2012.-916 pag. 

37. Loghin O., Raportul juridic penal şi răspunderea penală // Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. 

I. Cuza, Tomul XXIV, 1978. 

38. Macari I., Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical // Revista Naţională de Drept, 

2002, nr.2. 

39. Macari I. ,Infracţiunea şi semnele ei // Revista Naţională de Drept, 2002, nr.5. 

40. Macari I., Referitor la cauzele ce înlătură caracterul penal al faptei // Revista Naţională de Drept, 

2001, nr.10. 

41. Manualul judecătorului pentru cauze penale,Sub red. Poalelungi M., Dolea I., Stîrcu D., 

Tipografia centrală, Chişinău, 2013.- 1192 pag. 

42. Martin D., Conceptul şi trăsăturile pedepsei penale // Analele Ştiinţifice ale USM. Vol.I, Seria 

"Ştiinţe socioumanistice" , Chişinău, 2001. 

43. Martin D., Munca neremunerată în folosul comunităţii // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de 
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49. Oancea I., Tratat de drept penal. Partea Generală, Bucureşti, Editura ALL, 1995. 
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individualizării şi aplicării pedepsei penale // Analele Ştiinţifice ale USM. Vol.I, Seria "Ştiinţe 
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2002. 
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