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I.

PRELIMINARII

Dreptul execuţional penal apare în unele sisteme de drept, ca de exemplu în sistemul
fostelor republici sovietice, drept al muncilor corecţionale. Această ramură de drept a cărei
existenţă de sine stătătoare este discutabilă, cuprinde acele norme juridice ce reglementează
relaţiile sociale ce iau naştere în procesul executării sancţiunilor de drept penal.
Aceste relaţii se nasc între organele de stat specializate însărcinate cu executarea acestor
sancţiuni şi persoanele condamnate, sancţiuni ce sunt aplicate de instanţele de judecată.
Executarea actelor de procedură penală face parte indispensabilă din cadrul procesului de
înfăptuire a justiţiei. Pedepsele se realizează în baza hotărârilor judecătoreşti de condamnare
ramase definitive, pedeapsa se execută în condiţii care să asigură respectarea demnităţii umane,
interzicând orce formă de discriminare.
Cu adoptarea Legii nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune, apare un nou organ de
monitorizarea executării pedepselor neprivative de libertate cum este Serviciul de probaţiune
care joacă un rol foarte important la reintegrarea în comunitate a infractorilor şi protejarea
societăţii de criminalitate şi recidivă.
Curricumul în cauză, cu referire la elemente de drept execuţional în probaţiune, derivă din
abordarea celor mai caracteristice deficienţe de ordin procesual privitor la faza de punere în
executare a hotărârilor judecătoreşti. În acest context, au ca scop cultivarea la audienţii cursului a
abilităţilor de a se orienta corect în diverse situaţii practice ajutându-i la luarea unor soluţii
procesuale corecte în vederea punerii în executare a pedepselor penale neprivative de libertate,
precum şi în activitatea de probaţiune.
Realizarea cursului este preconizată în formula celor două forme de instruire – prelegeri
(4 ore) şi lecţii practice (6 ore) pentru fiecare componentă: elemente de drept execuţional în
probaţiune.
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II. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Obiective generale:
- dezvoltarea aptitudini în evaluarea faptelor şi evenimentelor prin prisma legii;
- aprofundarea, actualizarea cunoştinţelor şi măiestrii în domeniul executării pedepsei penale
neprivative de libertate;
- dezvoltarea abilităţilor de punere şi monitorizare a executării pedepselor neprivative de
libertate;
- să formeze devotament şi stimă faţă de profesia consilier de probaţiune;
- formarea unei conduite potrivit normelor deontologice al consilierului de probaţiune.
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să descrie procedurii de executare a pedepselor penale neprivative de libertate;
- să identifice cadrului normativ - juridic al instituţiei probaţiunii în Republica Moldova;
- să stabilească corelaţia dintre dreptul execuţional şi probaţiune;
- să explice particularităţile procedurale de executare a pedepselor neprivative de libertate;
- să determine metodele şi tehnicele de lucru a consilierului de probaţiune la stabilirea
surselor de informaţie ;
- să identifice chestiunile care apar la punerea în aplicare a pedepsei penale;
- să caracterizeze efectele şi consecinţele nerespectării legii în procesul de punere în executare
a hotărârilor judecătoreşti;
La nivel de aplicare:
- să aplice corect normele de executare a hotărârilor la lecţiile practice;
- să înainteze propuneri de perfecţionare a legislaţiei execuţional-penale;
- să cunoască competenţa instanţele şi altor actori implicaţi în procesul de punere în
executare a pedepselor neprivative de libertate;
La nivel de integrare:
- să formuleze propuneri de lege lata şi de lege ferendă cu privire la perfecţionarea cadrului
legislativ şi a cadrului judiciar în domeniul legislaţiei execuţional-penale;
- să analizeze practica judiciară şi să întocmească proiecte de hotărâri judecătoreşti motivate
în baza unui studiu de caz concret;
- să rezolve speţe şi să soluţioneze studii de caz.
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III.
Numărul de ore
C

S

4
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ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Metodologia de evaluare

Resposabil de
disciplină

Teste pentru verificarea cunoştinţelor

Sandu Igor

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs
Nr.
Realizarea
Tematica şi repartizarea orientativă a orelor
crt.
în timp (ore)
Legislaţia execuţional-penală. Acţiunea în timp, spaţiu şi asupra
1.
1
persoanei. Principiile legislaţiei execuţional-penale.
2.

Statul juridic al condamnatului, drepturile şi obligaţiile condamnatului.

1

3.

Mijloacele principale de dirijare a acţiunilor condamnatului.

1

4.

Prescripţia executării sentinţei de condamnare.

1

În total

4

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminare:
Nr.
Tematica şi repartizarea orientativă a orelor
crt.
1.
2.
3.

Procedura de executare a pedepselor penale neprivative de libertate.
Executarea pedepsei privind privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate.
Executarea pedepsei retragerea gradului militar sau special, a gradul de
calificare(clasificare) şi a distincţiilor de stat

Realizarea în
timp (ore)
1
1
1

4.

Executarea pedepsei muncii neremunerată în folosul comunităţii.

1

5.

Executarea hotărârilor privind condamnarea cu suspendare
condiţionată de pedeapsă înainte de termen.

1

6.

Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă

1

În total

6
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V. EVALUAREA DISCIPLINEI
A. Mostră de evaluare curentă
Mostră:
1.
Indicaţi varianta corectă ce reflectă momentul devenirii definitive a hotărârii judecătoreşti
de apel:
a
la data pronunţării deciziei în apel;
b
la data expirării termenului de recurs;
c
la data retragerii recursului ordinar.
2.
Delimitaţi conceptual noţiunea de dreptul execuţional-penal;
3.
Corelaţi norma juridică cu o situaţie concretă de executare a legii execuţionale-penale în
spaţiu şi timp.
4.
Enumeraţi 5 principi ale probaţiunii reglementate în actele normativ- juridice;
Speţă. Cetăţeanul Nichifor Petru anul naşterii 1975 prin hotărârea instanţei de judecată a fost
recunoscut culpabil de comiterea infracţiunii prevăzute de art.2641 alin.2 Cod penal şi
condamnat la 240 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Instanţa de judecată a
pronunţat hotărârea în lipsa condamnatului data de 11.05.2012 şi a expediat spre executare în
adresa organului de probaţiune la data de 12.07.2012. Condamnatul la citaţia organul de
probaţiune nu s-a prezentat.
Sarcini:
a.
Identificaţi erorile admise de instanţa de judecată la stabilirea pedepsei?
b.
Identificaţi care vor acţiunile întreprinse de consilierul de probaţiune?
c.
Care este termenul de punere în executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată
în folosul comunităţii ?
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