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I.

PRELIMINARII

Atitudinea lucidă de respect faţă de legea penală reprezintă o condiţie hotărîtoare a întăririi
continue a statului de drept şi a ocrotirii eficiente a valorilor sociale care stau la baza societăţii la
etapa actuală. Adoptarea unei noi legi penale a constituit un pas semnificativ în efectuarea
reformei de drept, în perfecţionarea sistemului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor
cetăţeanului şi în defetişizarea acestei legislaţii.
Profundele transformări social-economice pe care societatea le-a cunoscut în evoluţia sa au
marcat, cum era şi firesc, în mod direct şi evoluţia dreptului penal. O tendinţă în planul evoluţiei
dreptului a fost şi este apariţia unor norme şi instituţii noi în cadrul ramurilor de drept ce
formează sistemul dreptului. Dreptul penal material, la rîndul său, a fost şi el marcat de
schimbările produse în realitatea socială. Ţinînd cont de faptul că prin intermediul normelor
dreptul penal protejează în modul cel mai eficace ordinea de drept şi, pe cale de consecinţă,
ordinea socială, se recunoaşte că această ramură a dreptului reprezintă în cadrul sistemului unitar
mijlocul principal de apărare a celor mai importante valori sociale.
Din această perspectivă, obiectivul prioritar al formării profesionale a judecătorilor şi
procurorilor trebuie să devină aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind instituţiile
dreptului penal şi aplicarea corectă a acestora. Formarea profesională trebuie să ţină seama de
dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei
interne, a documentelor europene şi internaţionale la care Republica Moldova este parte, a
jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului şi a altor asemenea instrumente de interes cardinal.
Luînd în consideraţie cele menţionate, documentul de faţă, curriculumul la disciplina Drept
penal, se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere,
aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea
bazei conceptuale în domeniul Dreptului penal. Aplicarea presupune formarea abilităţilor tipice
disciplinei Drept penal, dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de
transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor
de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor
personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea
procesului de învăţămînt la disciplina Drept penal, formată prin realizarea obiectivelor de
cunoaştere şi aplicare.
În momentele de cotitură ale istoriei, în conjunctura de tranziţie de la un stat autoritar spre un
stat democratic, structura dreptului penal este supusă unei metamorfoze inevitabile. Desigur,
dreptul penal în ansamblul său este dinamic, adică în continuă schimbare. Dar, dacă în Partea
Generală ritmul schimbărilor este mai lent, normele ce compun Partea Specială a dreptului penal
se caracterizează printr-un dinamism mai accentuat. Din această perspectivă, concepţia de
predare a disciplinei „Drept penal” trebuie să dovedească spirit prospectiv, astfel încît să propună
nu doar viziunea asupra actualelor probleme care însoţesc cercetarea naturii juridice a diverselor
fapte infracţionale.
În context, curriculumul la modulul „Drept penal” se prezintă ca un document de politică
educaţională şi, în acelaşi timp, drept un instrument juridic ce sintetizează stadiul gîndirii
juridico-penale în societatea moldovenească. El reprezintă o strategie viabilă de dezvoltare a
învăţămîntului juridico-penal, anticipînd în acest mod tendinţele specifice celui de-al III-lea
mileniu.
Nu poţi cere audientului în permanenţă cunoaştere şi precizie fără a-i oferi în schimb un
resort funcţional şi temeinic, care să-i emuleze capacităţile de interpretare reproductivă, analiză,
sinteză, argumentare, valorizare şi elaborare de noi idei. Tocmai reieşind din necesitatea
prevenirii unor asemenea disfuncţionalităţi se propune un model eficient de orientare a
tehnologiilor şi strategiilor didactice în învăţămîntul juridico-penal, un reputat indicator de
analiză a rezultatelor, de evaluare a randamentului de studiu al materiei. În acest sens,
curriculumul este conceput ca document reglator ce determină competenţele profesionale
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necesare integrării în cîmpul muncii. Conştienţi de faptul că „Dreptul penal” constituie una din
disciplinele fundamentale pentru viitorii procurori şi judecători, autorii curriculumului au acordat
suficientă atenţie nu doar ideii de acumulare a cunoştinţelor teoretice, dar şi celei de formare a
abilităţilor tipice domeniului de activitate, precum şi a capacităţii de a transfera cunoştinţele
teoretice şi abilităţile practice în situaţii nestandarde.
Din această perspectivă, studiul disciplinei este orientat spre: familiarizarea audienţilor cu
importanţa şi valorile promovate de ştiinţa dreptului penal; cultivarea spiritului de respect pentru
lege; familiarizarea cu modificările şi completările din legislaţia în vigoare; valorificarea deplină
a potenţialului intelectual al audientului; prezentarea practicii judiciare relevante în sensul unei
bune asimilări a doctrinei penale; formarea abilităţilor practice ale viitorilor procurori şi
judecători; lărgirea orizontului intelectual al viitorilor procurori şi judecători.
Formarea profesională a judecătorilor şi procurorilor se canalizează pe următoarele
direcţii: realizarea unor programe de formare profesională moderne şi flexibile (care presupun, în
special, atît eliminarea progresivă a metodologiei de examinare care verifică abilităţile de
memorare, cît şi personalizarea programelor de formare); accentuarea pregătirii practice a
audienţilor; formarea profesională a judecătorilor şi procurorilor astfel încît să facă faţă
provocărilor presupuse de pre-aderarea la Uniunea Europeană, dar şi de modificarea pe care o
suferă dreptul intern ca urmare a presiunii jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.
În acest sens, prin prelegerile, organizate în baza curriculumului de faţă, se urmăreşte
fixarea cadrului general al instituţiilor dreptului penal, pe baza teoriei şi a practicii unitare
statornicite de Curtea Supremă de Justiţie, Curtea Constituţională şi Curtea Europeană a
Drepturilor Omului. Se va realiza o caracterizare de ansamblu a legii penale în vigoare, o
examinare comparativă a noilor instituţii introduse atît în Partea Generală a Codului penal, cît şi
în Partea Specială a acestuia. În acelaşi registru concepţional, se va întreprinde o analiză a
soluţiilor ce se impun în rezolvarea cazurilor concrete deduse judecăţii.
Discuţiile din cadrul seminarelor presupun: soluţionarea unor dosare; întocmirea unor
referate, care cuprind un examen teoretic al practicii judiciare privind unele soluţii controversate;
formularea de recomandări privind actualizarea unor hotărîri explicative ale Plenului Curţii
Supreme de Justiţie etc. De asemenea, se va acorda atenţie prioritară: soluţionării de speţe;
redactării de rechizitorii şi hotărîri; realizării de îndrumări metodice de calificare a unor categorii
de infracţiuni; elaborări de referate, axate pe studiul unor probleme cu o pronunţată actualitate
practică etc. Prin intermediul acestor sarcini se testează capacitatea de interpretare şi de aplicare
corectă a legii penale, spiritul de analiză şi sinteză şi, nu în ultimul rînd, însuşirea, în scopul
folosirii corecte, a termenilor tehnico-juridici de specialitate.
Cît priveşte evaluarea disciplinei, aceasta va cunoaşte trei ipostaze: evaluarea curentă (în
cadrul fiecărui seminar); evaluarea sumativă periodică (realizarea cu prilejul finalizării studiului
unei sau mai multor instituţii ale dreptului penal); evaluarea sumativă finală (care presupune
verificarea în ansamblu a aptitudinilor însuşite pe parcursul semestrului de studii).
Răspunsurile verbale sau scrise ale audienţilor trebuie să demonstreze abilitatea de a
aplica cunoştinţele teoretice în practică. Audientul trebuie să prezinte formulări juridice precise,
să-şi enunţe lizibil şi clar ideile şi concepţiile. Urmează a se reieşi din faptul că circumstanţele
faptice, expuse de către formator cu prilejul evaluării, sînt stabilite. Oricare derogări de la aceste
circumstanţe trebuie special menţionate şi motivate.
Răspunsurile la întrebări şi soluţionarea speţelor trebuie să fie desfăşurate, fundamentate
teoretic, să conţină referinţe la punctele concrete ale hotărîrilor explicative în materie ale
Plenului Curţii Supreme de Justiţie. După necesitate, pot fi invocate prevederile relevante ale
Curţii Constituţionale, ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, ale Curţii Europene de Justiţie
etc. În privinţa calificării celor săvîrşite, legate de soluţionarea speţelor, este necesară efectuarea
analizei infracţiunii în funcţie de elementele constitutive ale acesteia: obiectul, latura obiectivă,
latura subiectivă, subiectul.
Totodată, audientul trebuie să realizeze delimitarea infracţiunii respective de faptele
penale şi nepenale conexe. Dacă în speţă se consemnează comiterea cîtorva infracţiuni, toate
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acestea urmează a fi calificate, fiind efectuată analiza juridică integrală a fiecărei fapte
infracţionale. În ipoteza unei infracţiuni unice, alcătuite dintr-un şir de episoade ale activităţii
infracţionale, analiza juridică a infracţiunii trebuie realizată în ansamblu. Dacă acţiunile
participanţilor la infracţiune se califică neunitar, calificarea se va face individual, cu referire la
fiecare persoană care a luat parte la săvîrşirea infracţiunii.
În variantele speţelor urmează să se explice de ce s-a modificat sau nu s-a modificat
calificarea în comparaţie cu soluţia iniţială. În ipoteza dată, analiza juridică se va face doar în
raport cu acele infracţiuni care nu au fost specificate în enunţarea soluţiei iniţiale.
II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI


















La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să descrie dispoziţiile penale în vigoare;
să definească noţiunile legale şi doctrinare utilizate în domeniul dreptului penal;
să interpreteze normele de drept penal;
să distingă infracţiunile care comportă anumite similitudini;
să descrie semnele obiective şi subiective ale faptelor incriminate în Partea Specială a Codului
penal;
să identifice acele elemente constitutive ale infracţiunilor, care nu sînt specificate în mod
expres în dispoziţiile de incriminare corespunzătoare.
La nivel de aplicare:
să determine soluţiile corecte pentru problemele de ordin practic vizînd materia dreptului
penal;
să stabilească legăturile dintre normele legii penale şi normele de referinţă din actele
normative extrapenale;
să traducă în limbajul dreptului penal faptele ilegale de relevanţă penală, desprinse din
realitatea socială;
să determine criteriile de delimitare dintre infracţiuni şi faptele ilegale nepenale;
să aplice hotărîrile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în procesul de
interpretare a normelor de drept penal;
să compare noile instituţii introduse atît în Partea Generală, cît şi în Partea Specială a Codului
penal, din perspectiva legii penale mai favorabile, precum şi a soluţiilor ce se impun în
rezolvarea cazurilor concrete deduse judecăţii;
să determine modelele de alternativă pentru normele penale speciale, caracterizate prin
disfuncţionalităţi tehnico-juridice;
să organizeze într-un mod eficient procesul de studiere a unei componenţe de infracţiune
concrete;
să utilizeze metodele specifice dreptului penal în procesul de elucidare a esenţei juridice a
unei sau altei componenţe de infracţiune;
să clasifice infracţiunile conform unor criterii fundamentate ştiinţific.

La nivel de integrare:
 să demonstreze temeinicia teoriilor ştiinţifice alese ca suport la clarificarea naturii juridice a
unei sau altei norme sau instituţii de drept penal;
 să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor penale autohtone cu
prevederile legislaţiei europene;
 să selecteze instrumentarul teoretico-practic necesar ca suport la clarificarea naturii juridice a
unei sau altei componenţe de infracţiune;
 să prezică evoluţia pe termen scurt, mediu şi lung a „literei şi spiritului” normelor de drept
penal;
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 să programeze algoritmuri de calificare în cazul unor infracţiuni determinate;
 să propună soluţii funcţionale pentru eficientizarea aplicării normelor şi instituţiilor dreptului
penal;
 să contribuie la culturalizarea juridică a beneficiarilor şi destinatarilor legii penale;
 să determine perspectivele dezvoltării dreptului penal ca instrument de realizare a politicii
penale în Republica Moldova;
 să realizeze redactarea rechizitoriilor şi hotărîrilor, elaborate de procurori şi judecători în
funcţie, în planul verificării corespunderii acestora cu legea penală.
III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Formatori

Semestrul

Sergiu Brînză
Valeria Şterbeţ
Adriana Eşanu

I

Numărul de ore
C

S

20

48

Evaluarea

Examen

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs
Nr.
TEMA:
crt.
1.
Componenţa infracţiunii şi pluralitatea de infracţiuni

Realizarea în
timp (ore)
2

2.

Participaţia

2

3.

Pedeapsa penală şi individualizarea pedepselor

2

4.

Liberarea de răspundere penală şi liberarea de pedeapsă penală

2

6.

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei şi cauzele care înlătură
răspunderea penală sau consecinţele condamnării
Măsurile de siguranţă

7.

Infracţiuni contra vieţii persoanei

2

8.

Infracţiuni contra sănătăţii persoanei

2

9.

Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei

-

10.

Infracţiuni privind viaţa sexuală

2

11.

4

13.

Infracţiuni contra patrimoniului
Infracţiuni legate de traficul de substanţe narcotice, psihotrope,
analoage sau precursori ai acestora
Infracţiuni economice

14.

Infracţiuni în domeniul transporturilor

2

15.

Banditismul, huliganismul

-

16.

Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică

-

5.

12.

TOTAL

-

-

20
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b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar
Nr.
TEMA:
crt.

Realizarea în
timp (ore)

1.

Componenţa infracţiunii şi pluralitatea de infracţiuni

4

2.

Participaţia

2

3.

Pedeapsa penală şi individualizarea pedepselor

2

4.

4

6.

Liberarea de răspundere penală şi liberarea de pedeapsă penală
Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei şi cauzele care înlătură
răspunderea penală sau consecinţele condamnării
Măsurile de siguranţă

7.

Infracţiuni contra vieţii persoanei

4

8.

Infracţiuni contra sănătăţii persoanei

2

9.

Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei

2

10.

Infracţiuni privind viaţa sexuală

2

11.

6

13.

Infracţiuni contra patrimoniului
Infracţiuni legate de traficul de substanţe narcotice, psihotrope,
analoage sau precursori ai acestora
Infracţiuni economice

14.

Infracţiuni în domeniul transporturilor

2

15.

Banditismul, huliganismul

2

16.

Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică

2

5.

12.

TOTAL

4
2

2
6

48
V. OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ
 să definească noţiunea legală de
componenţă a infracţiunii;
 să realizeze caracterizarea elementelor
componenţei infracţiunii;
 să determine importanţa semnelor componenţei infracţiunii;
 să clasifice semnele componenţei
infracţiunii;
 să clasifice componenţele infracţiunilor în
funcţie de diverse criterii;
 să argumenteze importanţa componenţei
infracţiunii;
 să evalueze coraportul dintre infracţiune şi
componenţa infracţiunii;
 să definească în plan comparativ noţiunile

CONŢINUTURI
Subiectul 1. Componenţa infracţiunii şi
pluralitatea de infracţiuni
 Noţiunea şi importanţa componenţei
infracţiunii;
 Elementele şi semnele componenţei
infracţiunii;
 Tipologia componenţei infracţiunii;
 Coraportul dintre infracţiune şi
componenţa infracţiunii;
 Implicaţiile unor prevederi din CEDO
privind componenţa infracţiunii;
 Pluralitatea de infracţiuni: noţiune şi forme;
 Trăsăturile comune ale formelor de
pluralitate de infracţiuni;
6













de infracţiune unică şi de pluralitate de
infracţiuni;
să distingă formele pluralităţii de
infracţiuni;
să determine natura juridică a repetării
infracţiunii;
să compare concursul de infracţiuni cu
repetarea infracţiunii;
să compare recidiva cu concursul de
infracţiuni;
să determine condiţiile stării de recidivă.
să relateze despre participaţia penală ca
formă a pluralităţii de infractori;
să distingă participanţii la infracţiune şi
formele participaţiei;
să determine particularităţile răspunderii
penale a participanţilor la infracţiune;
să delimiteze implicarea la infracţiune de
participaţia penală;
să determine natura juridică a actelor de
coautorat;
să recunoască în practică participaţia
nereuşită, participaţia la infracţiunile cu
subiect special, excesul de autor.

 să determine specificul pedepsei penale în
raport cu alte sancţiuni juridice;
 să determine trăsăturile pedepsei penale;
 să identifice scopul şi funcţiile pedepsei
penale;
 să clasifice categoriile pedepselor penale
în funcţie de diverse criterii;
 să determine categoriile pedepselor penale
aplicate persoanelor fizice;
 să determine categoriile pedepselor penale
aplicate persoanelor juridice;
 să argumenteze soluţia alegerii categoriei
de pedeapsă penală în cazul unei sancţiuni
alternative;
 să argumenteze necesitatea individualizării
pedepselor;
 să distingă formele de individualizare a
pedepselor;
 să determine mijloacele şi criteriile de
individualizare a pedepselor;
 să clasifice şi să determine circumstanţele
agravante şi cele atenuante;
 să estimeze pericolul social al
infracţiunilor săvîrşite cu circumstanţe
atenuante şi al celor săvîrşite cu
circumstanţe agravante;

 Condiţiile concursului de infracţiuni;
 Condiţiile stării de recidivă;
 Forme şi modalităţi ale concursului de
infracţiuni şi ale recidivei.

Subiectul 2. Participaţia
 Conceptul, natura juridică şi condiţiile
participaţiei;
 Participanţii la infracţiune: noţiune şi
diferenţe specifice;
 Formele participaţiei: noţiune şi diferenţe
specifice;
 Răspunderea penală a participanţilor la
infracţiune;
 Favorizarea infractorului;
 Gradul de dependenţă între participanţi;
 Contribuţia creatoare şi contribuţia
combativă de coautor.
Subiectul 3. Pedeapsa penală şi
individualizarea pedepselor
 Conceptul de pedeapsă penală;
 Scopul şi funcţiile pedepsei penale;
 Clasificarea categoriilor pedepselor
penale;
 Caracterizarea categoriilor pedepselor
penale aplicabile persoanei
fizice/persoanei juridice;
 Modalitatea de executare a pedepselor
aplicabile persoanei fizice/persoanei
juridice;
 Criteriile generale de individualizare a
pedepselor;
 Individualizarea judiciară a pedepselor;
 Aplicarea pedepsei:
- aplicarea pedepsei mai blînde decît cea
prevăzută de lege;
- aplicarea pedepsei în cazul încheierii
acordului de recunoaştere a vinovăţiei;
- aplicarea pedepsei pentru infracţiunea
neconsumată;
- aplicarea pedepsei pentru recidiva de
infracţiuni;
- aplicarea pedepsei pentru participaţie;
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 să determine efectele circumstanţelor
agravante şi ale celor atenuante;
 să argumenteze soluţia alegerii pedepsei în
cazul concursului dintre circumstanţele
agravante şi cele atenuante;
 să utilizeze adecvat prevederile normative
privind aplicarea pedepsei penale;
 să realizeze calcularea termenilor pedepsei
şi computarea arestului preventiv.
 să definească noţiunea de liberare de
răspundere penală;
 să identifice temeiul şi condiţiile liberării
de răspundere penală;
 să caracterizeze tipurile liberării de
răspundere penală;
 să realizeze analiza comparativă a
reglementării liberării de răspundere
penală în legea penală în vigoare, în raport
cu reglementarea în legea penală
anterioară;
 să estimeze eficienţa diferitelor tipuri de
liberare de răspundere penală;
 să distingă categoriile liberării de pedeapsă
penală;
 să transfere cunoştinţele, referitoare la
instituţia liberării de pedeapsă penală, în
situaţiile din practica juridică;
 să argumenteze alegerea categoriei
liberării de pedeapsă penală;
 să estimeze eficienţa aplicării unei sau altei
categorii a liberării de pedeapsă penală;
 să compare liberarea de răspunderea
penală cu liberarea de pedeapsa penală;
 să aplice regulile prescripţiei executării
sentinţei de condamnare.
 să compare trăsăturile diferitelor cauze
care înlătură caracterul penal al faptei;
 să identifice condiţiile în care fiecare dintre
cauzele, care înlătură caracterul penal al
faptei, este legală;
 să determine efectul fiecăreia dintre cauzele
care înlătură caracterul penal al faptei;
 să determine natura juridică a fiecărei
cauze care înlătură caracterul penal al
faptei;
 să sintetizeze asemănările şi deosebirile
dintre cauzele care înlătură caracterul
penal al faptei şi cauzele care înlătură
răspunderea penală;
 să clasifice cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării;

- aplicarea pedepsei în cazul unui concurs
de infracţiuni;
- aplicarea pedepsei în cazul unui cumul
de sentinţe; aplicarea pedepsei în cazul
executării hotărîrii unui stat străin;
 Modul determinării termenului pedepsei
definitive în cazul cumulării diferitelor
pedepse, al înlocuirii pedepselor, precum
şi al computării arestului preventiv.
Subiectul 4. Liberarea de răspundere
penală şi liberarea de pedeapsă penală
 Noţiunea, temeiul şi condiţiile liberării
de răspundere penală;
 Tipurile liberării de răspundere penală.
 Prescripţia tragerii la răspundere penală:
termene şi efecte;
 Aplicarea prescripţiei tragerii la
răspundere penală în unele situaţii
concrete;
 Noţiunea şi semnificaţia liberării de
pedeapsă penală;
 Categoriile liberării de pedeapsă penală;
 Prescripţia executării sentinţei de
condamnare.

Subiectul 5. Cauzele care înlătură
caracterul penal al faptei şi cauzele care
înlătură răspunderea penală sau
consecinţele condamnării
 Conceptul cauzelor care înlătură
caracterul penal al faptei;
 Noţiunea, natura juridică, condiţiile şi
efectele cauzelor care înlătură caracterul
penal al faptei prevăzute la art.36 –
art.401 CP RM;
 Comparaţia cauzelor care înlătură
răspunderea penală sau consecinţele
condamnării;
 Amnistia;
 Graţierea;
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 să descrie condiţiile aplicării cauzelor care
înlătură răspunderea penală sau
consecinţele condamnării;
 să utilizeze instrumentarul dreptului penal
pentru aplicarea adecvată a cauzelor care
înlătură răspunderea penală sau
consecinţele condamnării;
 să estimeze efectele aplicării cauzelor care
înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării.
 să distingă măsurile de siguranţă de pedepsele penale;
 să argumenteze necesitatea aplicării
măsurilor de siguranţă;
 să determine natura juridică a măsurilor de
siguranţă;
 să relateze despre principiile de aplicare şi
executare a măsurilor de siguranţă.
 să definească noţiunea de omor;
 să distingă omorul de faptele conexe
penale şi nepenale;
 să stabilească trăsăturile caracteristice ale
obiectului, laturii obiective, laturii
subiective şi subiectului infracţiunilor
contra vieţii persoanei;
 să utilizeze instrumentarul dreptului penal
în interpretarea şi aplicarea normelor privind
infracţiunile contra vieţii persoanei;
 să efectueze analiza juridico-penală a
fiecăreia dintre infracţiunile contra vieţii
persoanei;
 să aplice regulile de calificare a
infracţiunilor contra vieţii persoanei la
soluţionarea cazurilor practice.
 să definească noţiunea de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
 să clasifice vătămările integrităţii corporale
sau ale sănătăţii;
 să interpreteze criteriile (indicatorii)
vătămărilor de orice grad ale integrităţii
corporale sau ale sănătăţii;
 să compare infracţiunile contra sănătăţii
persoanei cu infracţiunile contra vieţii
persoanei;
 să aplice regulile de calificare a
infracţiunilor contra sănătăţii persoanei.

 Împăcarea;
 Noţiunea de antecedente penale.
Stingerea antecedentelor penale;
 Reabilitarea judecătorească. Deosebirea
de reabilitarea persoanei în procesul
penal.

Subiectul 6. Măsurile de siguranţă
 Scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă;
 Aplicarea măsurilor de siguranţă cu
caracter medical;
 Aplicarea măsurilor de siguranţă cu
caracter educativ;
 Expulzarea;
 Confiscarea specială.
Subiectul 7. Infracţiuni contra vieţii
persoanei
 noţiunea doctrinară de omor;
 argumentarea pericolului social sporit al
infracţiunilor contra vieţii persoanei;
 elementele constitutive ale infracţiunilor
contra vieţii persoanei;
 circumstanţele legale care agravează sau
atenuează răspunderea pentru omor;
 comparaţia între infracţiunile contra
vieţii persoanei;
 soluţionarea controverselor privind
incriminarea, calificarea infracţiunilor
contra vieţii persoanei.
Subiectul 8. Infracţiuni contra sănătăţii
persoanei
 indicatorii de vătămare a integrităţii
corporale sau a sănătăţii;
 determinarea gradului de gravitate a
vătămării integrităţii corporale sau a
sănătăţii în conformitate cu
Regulamentul Ministerului Sănătăţii
nr.199/2003;
 analiza juridico-penală a infracţiunilor
contra sănătăţii;
 delimitarea infracţiunilor contra sănătăţii
de faptele conexe penale şi nepenale;
 comparaţia între infracţiunile contra
sănătăţii persoanei.
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 să aplice regulile de calificare a infracţiunilor
prevăzute în Capitolul III al Părţii Speciale;
 să utilizeze termenii tehnico-juridici de
specialitate la aplicarea răspunderii penale
pentru infracţiunile contra libertăţii, cinstei
şi demnităţii persoanei;
 să distingă răpirea unei persoane de privaţiunea ilegală de libertate, traficul de fiinţe
umane – de traficul de copii etc.;
 să utilizeze prevederile instrumentelor
internaţionale la interpretarea dispoziţiilor
din Capitolul III al Părţii Speciale;
 să interpreteze prevederile din Capitolul III
al Părţii Speciale în conformitate cu
hotărîrile explicative relevante ale Plenului
Curţii Supreme de Justiţie.
 să sintetizeze asemănările şi deosebirile
dintre infracţiunile prevăzute în Capitolul
IV al Părţii Speciale;
 să clasifice infracţiunile privind viaţa
sexuală;
 să aplice regulile de calificare a
infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale
şi libertăţii sexuale a persoanei la
soluţionarea cazurilor practice;
 să aplice hotărîrea explicativă în materie a
Plenului Curţii Supreme de Justiţie la
interpretarea dispoziţiilor din Capitolul IV
al Părţii Speciale;
 să distingă infracţiunile contra
inviolabilităţii sexuale a minorilor de
celelalte infracţiuni privind viaţa sexuală,
avînd ca victimă minorul;
 să recomande perfecţionarea normelor
privind infracţiunile contra inviolabilităţii
sexuale a minorilor.

 să formuleze noţiunea de sustragere;
 să distingă sustragerea de faptele conexe
penale şi nepenale;
 să determine formele sustragerii;
 să recomande perfecţionarea terminologică
a reglementărilor privind sustragerile;
 să aplice regulile de calificare a
infracţiunilor săvîrşite prin sustragere;
 să utilizeze întreaga gamă a metodelor de
interpretare la identificarea înţelesului normelor care incriminează sustragerile;

Subiectul 9. Infracţiuni contra libertăţii,
cinstei şi demnităţii persoanei
 elementele constitutive ale infracţiunilor
prevăzute în Capitolul III al Părţii
Speciale;
 compararea unor infracţiuni prevăzute în
Capitolul III al Părţii cu unele infracţiuni
contra familiei şi minorilor, contra
justiţiei etc.;
 comparaţia între infracţiunile contra
libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei;
 utilizarea prevederilor extrapenale la
aplicarea răspunderii penale pentru
infracţiunile prevăzute în Capitolul III al
Părţii Speciale.
Subiectul 10. Infracţiuni privind viaţa
sexuală
 conceptul de infracţiuni privind viaţa
sexuală;
 trăsăturile caracteristice ale infracţiunilor
prevăzute în Capitolul IV al Părţii
Speciale;
 tipologia infracţiunilor privind viaţa
sexuală;
 comparaţie între infracţiunile privind
viaţa sexuală;
 caracterul complex al infracţiunilor
contra inviolabilităţii sexuale şi libertăţii
sexuale a persoanei;
 coautoratul, complicitatea, tentativa etc.
în cazul infracţiunilor contra
inviolabilităţii sexuale şi libertăţii
sexuale a persoanei;
 elementele constitutive ale infracţiunilor
contra inviolabilităţii sexuale a minorilor;
 problema corelării vîrstei victimei cu
vîrsta subiectului în cazul infracţiunilor
contra inviolabilităţii sexuale a minorilor
Subiectul 11. Infracţiuni contra
patrimoniului
 criteriile de sistematizare a infracţiunilor
contra patrimoniului;
 noţiunea doctrinară de sustragere;
 cadrul reglementar şi tipologia
componenţelor de sustragere;
 problemele practicii judiciare privind
infracţiunile săvîrşite prin sustragere;
 influenţele calităţii textului incriminărilor
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 să se servească de hotărîrea explicativă în
materie a Plenului Curţii Supreme de
Justiţie;
 să identifice specificul infracţiunilor contra
patrimoniului avînd scop de cupiditate,
care nu sînt săvîrşite prin sustragere sau
care au o natură mixtă, în raport cu
sustragerile;
 să stabilească trăsăturile particulare ale
infracţiunilor contra patrimoniului, comise
fără scop de cupiditate, faţă de celelalte
infracţiuni contra patrimoniului;
 să distingă şantajul de samavolnicie şi de
alte infracţiuni conexe;
 să determine corect semnele obiective şi
subiective ale şantajului;
 să realizeze corect calificarea infracţiunilor
contra patrimoniului, altele decît cele săvîrşite
prin sustragere.
 să sintetizeze asemănările şi deosebirile
dintre infracţiunile prevăzute la art.217,
2171-2176, 218 şi 219 CP RM;
 să evalueze gradul de pericol social al fiecăreia dintre faptele incriminate la art.217,
2171-2176, 218 şi 219 CP RM;
 să aplice regulile de calificare a infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176,
218 şi 219 CP RM.

 să formuleze noţiunea de infracţiuni
economice;
 să identifice tipurile infracţiunilor
economice;
 să efectueze caracterizarea generală a
faptelor infracţionale incriminate în
Capitolul X din Partea Specială;
 să aplice arsenalul actelor normative extrapenale la interpretarea normelor privind
infracţiunile economice;
 să distingă infracţiunile economice de faptele
conexe penale şi nepenale;
 să utilizeze adecvat hotărîrile explicative în
materie a Plenului Curţii Supreme de Justiţie;
 să prognozeze evoluţia cadrului







cu privire la infracţiunile săvîrşite prin
sustragere asupra procesului de aplicare a
acestor incriminări;
comparaţia între infracţiunile contra
patrimoniului săvîrşite prin sustragere;
analiza juridico-penală a infracţiunilor
contra patrimoniului, altele decît cele
săvîrşite prin sustragere;
rezolvarea controverselor privind
încadrarea juridică a infracţiunilor contra
patrimoniului, altele decît cele săvîrşite
prin sustragere;
problemele optimizării cadrului normativ
al infracţiunilor contra patrimoniului.

Subiectul 12. Infracţiuni legate de
traficul de substanţe narcotice,
psihotrope, analoage sau precursori ai
acestora
 elementele constitutive ale faptelor
infracţionale incriminate la art.217, 21712176, 218 şi 219 CP RM;
 interpretarea normelor care prevăd
răspunderea pentru infracţiunile
prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi
219 CP RM;
 disocierea unor infracţiuni prevăzute la
art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM;
 soluţionarea controverselor privind
aplicarea răspunderii penale pentru
traficul ilicit de droguri şi precursori.
Subiectul 13. Infracţiuni economice
 tipurile infracţiunilor economice;
 elementele constitutive ale faptelor
infracţionale prevăzute în Capitolul X al
Părţii Speciale;
 criteriile de distincţie dintre infracţiunile
economice şi faptele conexe penale şi
nepenale;
 coautoratul, complicitatea şi tentativa la
infracţiunile economice;
 problemele calificării faptelor incriminate în Capitolul X al Părţii Speciale a
Codului penal a RM.
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reglementar privind infracţiunile din
Capitolul X al Părţii Speciale;
să optimizeze procesul de calificare a
infracţiunilor economice;
să propună îmbunătăţirea calităţii dispoziţiilor incriminatoare referitoare la
infracţiunile economice.
să utilizeze actele internaţionale şi
naţionale relevante la interpretarea
prevederilor din Capitolul XII al Părţii
Speciale;
să utilizeze adecvat prevederile
extrapenale şi hotărîrea explicativă în
materie a Plenului Curţii Supreme de
Justiţie la aplicarea răspunderii penale
pentru infracţiunile în domeniul
transporturilor;
să clasifice infracţiunile în domeniul transporturilor;
să distingă infracţiunile în domeniul transporturilor de faptele conexe penale şi
nepenale;
să construiască algoritmul de calificare
pentru fiecare dintre infracţiunile în
domeniul transporturilor.
să formuleze noţiunea de bandă;
să aplice regulile de calificare a
infracţiunilor de banditism şi de
huliganism;
să utilizeze hotărîrile explicative relevante
ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie la
interpretarea art.283 şi 287 CP RM;
să delimiteze infracţiunea de huliganism de
contravenţia de huliganism nu prea grav;
să delimiteze infracţiunea de banditism de
infracţiunea de tîlhărie săvîrşită cu
aplicarea armei, de un grup criminal
organizat.
să sintetizeze asemănările şi deosebirile
dintre infracţiunile prevăzute în Capitolul
XV al Părţii Speciale;
să clasifice infracţiunile prevăzute la
art.324-332 CP RM;
să argumenteze necesitatea incriminării
faptelor contra bunei desfăşurări a
activităţii în sfera publică;
să aplice regulile de calificare a
infracţiunilor prevăzute la art.324, 327-329,
332 CP RM la soluţionarea cazurilor
practice;
să determine trăsăturile subiectului

Subiectul 14. Infracţiuni în domeniul
transporturilor
 tipologia infracţiunilor în domeniul
transporturilor;
 metodologia încadrării juridice a faptelor
infracţionale incriminate în Capitolul XII
al Părţii Speciale;
 disocierea infracţiunilor în domeniul
transporturilor de infracţiunile de alt gen
şi de unele contravenţii administrative;
 comparaţia între infracţiunile în
domeniul transporturilor;
 soluţionarea controverselor legate de
aplicarea răspunderii penale pentru
infracţiunile în domeniul transporturilor.

Subiectul 15. Banditismul. Huliganismul
 elementele constitutive ale infracţiunilor
prevăzute la art.283 şi 287 CP RM;
 problema concursului de infracţiuni şi a
concurenţei de norme în cazul
infracţiunilor de banditism şi huliganism;
 respectarea principiului legalităţii la
aplicarea răspunderii penale pentru
banditism şi huliganism;
 criteriile de distincţie dintre infracţiunea
de huliganism şi faptele conexe penale şi
nepenale.
Subiectul 16. Infracţiuni contra bunei
desfăşurări a activităţii în sfera publică
 tipologia faptelor infracţionale
incriminate în Capitolul XV al Părţii
Speciale;
 trăsăturile caracteristice ale infracţiunilor
prevăzute la art.324-332 CP RM;
 elementele constitutive ale infracţiunilor
prevăzute la 324, 327-329, 332 CP RM;
 elementele constitutive ale infracţiunilor
prevăzute la art.325, 326 şi 3301 CP RM;
 disocierea infracţiunilor contra bunei
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infracţiunilor contra bunei desfăşurări a
activităţii în sfera publică;
 să utilizeze metodele ştiinţei dreptului
penal în studiul semnelor obiective şi
subiective ale infracţiunilor incriminate la
art.325, 326 şi 3301 CP RM.

desfăşurări a activităţii în sfera publică
de faptele conexe penale şi nepenale.

VI. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL AUDIENŢILOR
SUBIECTE/
PROBLEME
1. Aplicarea legii penale în
timp:
principii
şi
reglementări

2. Persoana
juridică
ca
subiect al infracţiunii:
trăsături individualizante

3. Pregătirea de infracţiune şi
tentativa de infracţiune:
asemănări şi deosebiri
4. Răspunderea penală
participanţilor
infracţiune

a
la

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

FORME DE
REALIZARE
Referate/rezumate.
Studiu de caz.
Analiza
generalizărilor
practicii judiciare.
Analiza datelor statistice.
Elaborarea tezelor anuale.
Studiu de caz.
Studii.
Proiecte.
Referate.
Studiu de caz.
Proiecte.
Referate.
Portofoliu.
Studiu de caz.
Referate/rezumate.
Proiecte.

5. Locul
motivului
şi 1. Referate/rezumate.
scopului în mecanismul 2. Proiecte.
psihologic al vinovăţiei
3. Portofoliu.
6. Eroarea de drept penal: 1. Referate/rezumate.
esenţă şi modalităţi
2. Proiecte.
3. Studiul practicii judiciare
7. Măsurile de siguranţă: 1. Referate/rezumate.
natura
juridică
şi 2. Proiecte.
principiile de aplicare
3. Studiul practicii judiciare
8. Reflecţii asupra declarării 1. Referate/Articole
neconstitu-ţionalităţii
ştiinţifice.
măsurii
de
siguranţă 2. Portofoliu
„castrarea chimică”
9. Aplicarea pedepsei în 1. Studiul practicii judiciare.
cazul unui concurs de 2. Proiecte.
infracţiuni
3. Referate/Rezumate
10. Cauzele care înlătură 1. Referate/rezumate.
caracterul penal al faptei: 2. Studii.
condiţii şi efecte



















MODALITĂŢI DE
EVALUARE
prezentarea rezultatelor;
elaborarea articolelor;
publicarea rezumatelor;
participarea la conferinţe
ştiinţifice;
prezentarea rezultatelor;
participarea la conferinţe
ştiinţifice;
elaborarea şi publicarea
articolelor.
participarea la conferinţe
ştiinţifice;
elaborarea articolelor;
prezentarea rezultatelor
participarea la conferinţe
ştiinţifice;
elaborarea articolelor;
prezentarea rezultatelor
participarea la conferinţe
ştiinţifice;
prezentarea rezultatelor
prezentarea rezultatelor;
elaborarea articolelor.

 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea articolelor;
 prezentarea rezultatelor.
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea articolelor;
 prezentarea rezultatelor.
 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor.
 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice.
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11. Liberarea de răspunderea
penală:
concept
şi
tipologie

1. Referate/rezumate.
2. Studiu de caz.
3. Analiza
generalizărilor
practicii judiciare.
4. Portofoliu.
1. Proiecte.
2. Referate/rezumate

 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor;
 publicarea rezumatelor.

13. Calcularea
termenelor
pedepsei şi computarea
arestului preventiv

1. Studiu de caz.
2. Referate/rezumate.
3. Proiecte.

14. Condamnarea
cu
suspendarea condiţionată
a executării pedepsei

1.
2.
3.
4.

15. Liberarea de pedeapsă a
minorilor

1. Referate/rezumate.
2. Proiecte.

14. Categoriile de pedepse
aplicate
persoanelor
juridice, cu excepţia
autorităţilor publice
15. Individualizarea
pedepselor

1. Referate/rezumate.
2. Proiecte.

16. Aplicarea pedepsei în
cazul unui cumul de
sentinţe

1. Referate/rezumate.
2. Proiecte.
3. Studiul practicii judiciare.

17. Aplicarea măsurilor de
constrîngere cu caracter
educativ: regimul juridic
18. Reabilitarea
judecătorească: condiţii şi
efecte
19. Împăcarea
părţilor:
condiţii şi efecte

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

20. Controverse
privind
protecţia
produsului
concepţiunii în legea
penală a Republicii
Moldova
21. Probleme şi soluţii de
unificare semantică a

1. Referate/rezumate.
2. Studii.
3. Portofoliu.

 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea articolelor;
 prezentarea rezultatelor.
 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea şi publicarea
articolelor.
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea articolelor;
 prezentarea rezultatelor.
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea articolelor;
 prezentarea rezultatelor.
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea articolelor;
 prezentarea rezultatelor
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea articolelor;
 prezentarea rezultatelor.
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 prezentarea rezultatelor.
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 prezentarea rezultatelor.
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea articolelor;
 prezentarea rezultatelor.
 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice.

1. Referate/rezumate.
2. Studiu de caz.

 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor.

12. Formele participaţiei

Studiu de caz.
Analiza cazurilor de fapt.
Studii.
Portofoliu.

1. Referate/rezumate.
2. Proiecte.
3. Studiul practicii judiciare.

Referate/rezumate.
Proiecte.
Studiul practicii judiciare
Referate/rezumate.
Proiecte.
Portofoliu.
Proiecte.
Studiul practicii judiciare.
Portofoliu.
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terminologiei normative
penale
în
cazul
infracţiunilor
contra
sănătăţii persoanei
22. Impactul
consimţămîntului
victimei traficului de
fiinţe umane asupra
încadrării
şi
individualizării pedepsei
penale
23. Infracţiunile
privind
viaţa sexuală: probleme
de tehnică legislativă

3. Analiza cazurilor de fapt.

24. Impactul
incapacităţii
sexuale a făptuitorului
asupra încadrării faptei
în baza art.171 CPRM
25. Probleme de aplicare a
clauzei de impunitate
pentru fapta de raport
sexual cu o persoană
care nu a împlinit vîrsta
de 16 ani, prevăzute la
alin.(2) art.174 CP RM
26. Răpirea unei persoane
săvîrşită
datorită
vătămării
intenţionate
grave: probleme de
încadrare
27. Probleme de interpretare
ale şantajului soldat cu
alte urmări grave
28. Problema
combaterii
traficului de substanţe
narcotice şi psihotrope în
atenţia legii penale
29. Cauzele de nefuncţionare
a unor norme juridicopenale care stabilesc
răspunderea
pentru
infracţiuni economice
30. Premisele
incriminării
faptei de practicarea
ilegală
a
activităţii
financiare

1. Referate/rezumate.
2. Studiu de caz.
3. Analiza cazurilor de fapt

31. Concurenţa
normelor
penale care stabilesc
răspunderea
pentru

1. Studiu de caz.
2. Analiza cazurilor de fapt.
3. Studii.

1.
2.
3.
4.

Studiu de caz.
Analiza cazurilor de fapt.
Studii.
Portofoliu.

1. Proiecte.
2. Referate/rezumate.

 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea şi publicarea
articolelor.
 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice.
 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor.

1. Referate/rezumate.
2. Studii.
3. Portofoliu.

 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice.

1. Referate/rezumate.
2. Studii.
3. Portofoliu.

 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice.
 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice.
 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor;
 publicarea rezumatelor.

Referate/rezumate.
Studii.
Portofoliu.
Proiecte.
Referate/rezumate.
Studiu de caz.

1. Referate/rezumate.
2. Studiu de caz.
3. Analiza cazurilor
de fapt.
1. Studii.
2. Portofoliu.
3. Referate/rezumate.

 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea şi publicarea
articolelor.
 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
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34. Problemele răspunderii
pentru banditism

1. Referate/rezumate.
2. Studii.

35. Delimitarea
banditismului de tîlhărie,
săvîrşită cu aplicarea
armei, de un grup
criminal organizat
36. Efectele
amendamentelor operate prin
Legea
nr.277
din
18.12.2008
asupra
calităţii aplicării normei
de incriminare prevăzute la art.287 CP RM.
37. Subiectul
coruperii
pasive

1. Referate/rezumate.
2. Studiu de caz.
3. Analiza cazurilor de fapt.

 elaborarea şi publicarea
articolelor.
 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea şi publicarea
articolelor.
 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice.
 prezentarea rezultatelor;
 participarea la conferinţe
ştiinţifice.
 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor;
 publicarea rezumatelor

1. Referate/rezumate.
2. Studiu de caz.
3. Analiza cazurilor de fapt.

 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor;
 publicarea rezumatelor.

1. Studiu de caz.
2. Referate/rezumate.
3. Proiecte.

 participarea la conferinţe
ştiinţifice;
 elaborarea articolelor;
 prezentarea rezultatelor.
 prezentarea rezultatelor;
 elaborarea articolelor;
 publicarea rezumatelor.

infracţiunile economice
32. Erorile judiciare admise
la aplicarea răspunderii
penale pentru unele
infracţiuni în domeniul
transporturilor
33. Infracţiuni în domeniul
transporturilor: probleme
de tehnică legislativă

38. Impactul modifică-rilor
operate
prin
Legea
nr.245 din 02.12.2011 şi
Legea
nr.78
din
12.04.2012
asupra
calităţii
aplicării
normelor de incriminare
prevăzute la Capitolul
XV al Părţii Speciale a
legii penale a RM

4. Portofoliu.
1.
2.
3.
4.

Studiu de caz.
Analiza cazurilor de fapt.
Studii.
Portofoliu.

1. Proiecte.
2. Referate/rezumate

1. Referate/rezumate.
2. Studiu de caz.
3. Analiza cazurilor de fapt.
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VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
A. Mostră evaluare curentă:
Tema seminarului: Banditismul şi huliganismul (2 ore)
I.




II.






Conţinuturi:
Elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art.283 şi 287 CP RM;
Problema concursului de infracţiuni şi a concurenţei de norme în cazul infracţiunilor de
banditism şi huliganism;
Respectarea principiului legalităţii la aplicarea răspunderii penale pentru banditism şi
huliganism;
Criteriile de distincţie dintre infracţiunea de huliganism şi faptele conexe penale şi nepenale.
Obiective de referinţă:
să formuleze noţiunea de bandă;
să aplice regulile de calificare a infracţiunilor de banditism şi de huliganism;
să utilizeze hotărîrile explicative relevante ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie la
interpretarea art.283 şi 287 CP RM;
să delimiteze infracţiunea de huliganism de contravenţia de huliganism nu prea grav;
să delimiteze infracţiunea de banditism de infracţiunea de tîlhărie săvîrşită cu aplicarea
armei, de un grup criminal organizat.

III. Sugestii metodice:
Activităţi de predare-învăţare:
Sarcini de nivelul I (Cunoaştere şi înţelegere)

Modalităţi de realizare

1. Formulaţi noţiunea de bandă.
2. Relataţi despre modalităţile normative ale infracţiunii de
banditism.
3. Interpretaţi sintagma „acţiuni care, prin conţinutul lor, se
deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită ” 
utilizată în art.287 CP RM.

4. Definiţi noţiunea „alte obiecte pentru vătămarea integrităţii 
corporale sau sănătăţii” în contextul infracţiunilor prevăzute
la alin.(3) art.287 CP RM.
5. Descrieţi modalităţile normative ale infracţiunii de
huliganism.
6. Relataţi despre momentul de consumare a infracţiunii de
banditism şi huliganism

Modalităţi de realizare

Sarcini de nivelul II (Aplicare )
1. Delimitaţi infracţiunea de huliganism de contravenţia de
huliganism nu prea grav.
2. Aplicaţi regulile de calificare pentru infracţiunile de
banditism şi de huliganism.
3. Caracterizaţi elementele constitutive ale infracţiunii de
banditism şi huliganism.
4. Determinaţi deosebirile dintre infracţiunea de banditism
(art.283 CP RM) şi infracţiunea de tîlhărie (art.188 CP RM).
5. Argumentaţi dacă se încalcă sau nu principiul non bis in

Expunere;
Dezbateri;
Explicaţie.







Analiză comparativă;
Brainstrorming;
Dezbateri;
Expunere
argumentativă;
Demonstare.
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idem în cazul aplicării concursului de infracţiuni dintre
art.287 şi art.152 CP RM, dacă violenţa aplicabilă cu ocazia
săvîrşirii acţiunilor intenţionate care încalcă grosolan
ordinea publică se concretizează într-o vătămare medie a
integrităţii corporale sau a sănătăţii.
Modalităţi de realizare

Sarcini de nivelul III (Integrare )
1. Selectaţi şi evaluaţi sentinţele de condamnare pronunţate în
baza art.283 şi art.287 CP RM.
2. Estimaţi rolul hotărîrilor explicative relevante ale Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie la interpretarea art.283 şi 287 CP 
RM.

3. Proiectaţi o prevedere normativă care ar conţine definiţia
noţiunii de bandă şi elaboraţi o notă explicativă la acest
proiect.
4. Soluţionaţi problema concursului de infracţiuni şi a
concurenţei de norme în cazul infracţiunilor de banditism şi
huliganism.

Brainstroming;
Demonstrare;
Expunere
argumentativă.

Probleme, abordări care depăşesc cadrul curricular, dar pot constitui sfera de
interes al unor audienţi:
Subiecte / probleme
1. Respectarea principiului legalităţii la aplicarea răspunderii
penale pentru banditism şi huliganism.
2. Examenul critic al art.287 CP RM prin prisma condiţiilor de
legalitate la nivel de incriminare, desprinse din jurisprudenţa
CEDO şi perfecţionarea dispoziţiei art.287 CP RM, astfel
încît aceasta să obţină mai multă precizie.

Modul de realizare
1.
2.
3.

Referat ştiinţific;
Referat aplicativ
Studiul
experienţei
naţionale
şi străine

Activităţi de evaluare
1.
a)
b)
c)

A. Test-grilă
Identificaţi care din următoarele condiţii nu se referă la noţiunea de bandă:
să fie stabilă;
să fie înarmată;
să fie constituită din cel puţin trei persoane.

2. Infracţiunea de banditism se consideră consumată:
a) din momentul organizării bandei armate, chiar dacă n-a fost săvîrşit nici un atac asupra
persoanelor fizice sau juridice;
b) din momentul atacului asupra persoanelor fizice sau juridice;
c) din momentul survenirii unor consecinţe determinate.
3. Identificaţi soluţia de încadrare în ipoteza confecţionării armelor în scopul utilizării
acestora în cadrul atacurilor săvîrşite de către membrii unei bande:
a) art.42 alin.(5) şi art.283 CP RM, adică complice la infracţiunea de banditism;
b) art.290 CP RM, adică purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau
comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor, sustragerea lor;
c) art.283 CP RM, adică banditism.
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4.
a)
b)
c)

În cazul infracţiunii de banditism, forma şi tipul vinovăţiei se exprimă în:
intenţie directă;
intenţie indirectă;
intenţie directă şi indirectă.

Identificaţi care din următoarele variante corespunde modalităţilor normative ale
infracţiunii de huliganism:
a) acţiuni intenţionate care exprimă o lipsă vădită de respect faţă de societate;
b) acţiuni care prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism;
c) acostarea jignitoare în locurile publice a persoanei fizice.
5.

Identificaţi soluţia de încadrare în ipoteza în care violenţa aplicabilă cu ocazia săvîrşirii
acţiunilor intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică se concretizează într-o
vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii:
a) art.287, adică huliganism;
b) art.287 şi art.151 CP RM, adică huliganism în concurs cu vătămare intenţionată gravă a
integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c) art.151 CP şi art.354 Cod contravenţional, adică infracţiunea de vătămare intenţionată gravă
a integrităţii corporale sau a sănătăţii şi contravenţia de huliganism nu prea grav.
6.

7.
a)
b)
c)

Huliganismul este o componenţă de infracţiune:
materială;
formală;
formal-materială.

Linia de demarcare dintre infracţiunea de huliganism (art.287 CP) şi contravenţia de
huliganism nu prea grav (art.354 Cod Contravenţional), rezidă în:
a) modul comiterii infracţiunii;
b) consecinţele ce rezultă din fapta comisă;
c) prezenţa acţiunilor adiacente.
8.

9.
a)
b)
c)

Violenţa în contextul infracţiunii de huliganism, se concretizează în:
vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

10. Care din următoarele semne ale laturii obiective sînt obligatorii în cazul infracţiunii de
huliganism:
a) locul comiterii infracţiunii;
b) modul comiterii infracţiunii;
c) timpul comiterii infracţiunii.
A. Testare
Subiectul I. Huliganismul
1.1. Identificaţi modalităţile normative ale infracţiunii de huliganism.
1.2. Argumentaţi dacă se încalcă sau nu principiul non bis in idem în cazul aplicării concursului
de infracţiuni dintre art.287 şi art.152 CP RM, dacă violenţa aplicabilă cu ocazia săvîrşirii
acţiunilor intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică se concretizează într-o vătămare
medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
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1.3. La 18 decembrie 2012, ora 21:30, Murgoci, aflîndu-se, în stare de ebrietate alcoolică, în
cazinoul „Club Fortuna” din or. Drochia, a înjurat-o pe casiera Andronic din cauză că
aceasta a refuzat să-i dea gratuit o sticlă de vodkă şi i-a aplicat multiple lovituri cu nunciaki
în regiunea craniului, cauzîndu-i traumă cranio-cerebrală deschisă cu plagă a ţesuturilor moi
ale capului, fractură dublă a osului pe dreapta, vătămări ce au necesitat tratament medical
timp de 22 de zile.
Încadraţi cele comise de Murgoci. Argumentaţi răspunsul.
Care vor fi consecinţele pentru Murgoci, dacă se va stabili că anterior el a mai fost
condamnat pentru huliganism?
Subiectul II. Banditismul
2.1. Identificaţi formele de exprimare a laturii obiective ale infracţiunii de banditism.
2.2. Determinaţi cinci deosebiri dintre infracţiunea de banditism (art.283 CP RM) şi infracţiunea
de tîlhărie (art.188 CP RM).
2.3. Decideţi asupra necesităţii calificării prin concurs (art.145 – „Omorul intenţionat” şi art.283
– „Banditismul”), în cazul în care după constituirea unei bande armate, un membru al
acesteia săvîrşeşte un omor intenţionat.
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