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                         M O L D C O O P 

 

 

UNIVERSITATEA  COOPERATIST - COMERCIALĂ  DIN 

MOLDOVA   ( UCCM ) 

 

 

 

Fişa disciplinei 

         

Denumirea disciplinei PROCEDURĂ CONTRAVENȚIONALĂ 

Titularul curs/seminar conferenţiar universitar, doctor în drept, Osoianu Tudor 

 
 

Ciclul  
  I.  L - licenţa,  
II. M - masterat  

M 
Codul 

cursului 
F.01.O.002 Anul I Semestrul I 

Nr. credite 
 
5 
 

Limba de 
instruire 

Română/rusă 
 

Forma de evaluare finală  
E – examen,   
V- verificare 

E 

Ore din planul de învăţământ 150 
Ore studiu 
individual 

106 
Total ore pe 
semestru 

44 

 
 

Facultatea 
Management şi 

Drept 

Specializarea 381.1 Drept PUBLIC 

Catedra Drept  

           
                                                                                                                                                                                                                           

Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate,    
U-socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu) 

F 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 

 
 

Discipline 
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

drept contravențional;  

Recomandate drept procesual penal 
 

Aprobat la şedinţa catedrei 

„Drept”, 

proces-verbal 

nr. _1_ din  _28.08.2014__ 

 

Aprobat la Consiliul Facultăţii Management şi Drept 

proces-verbal 

nr._1__ din    __29.08.2014__ 

Şef catedră, 

 

_____________ 

 

Decan 

 

_____________ 

 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul 
de învăţământ 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 

44 14 30   
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Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 
10 
 

 
 

8. Pregătire prezentări orale 
3 
 

2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 

 

10. Consultaţii 3 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 

10 11. Documentare pe teren 
 

5. Activitate specifică de pregătire 
seminar şi/sau laborator 

10  12. Documentare pe INTERNET 10 

6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 

10  
13. Alte activităţi (solitionarea spețelor 
de practică judiciară) 

10 

7. Pregătire teste, lucrări de control 10  14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 106 ore 

 
 

Competenţe generale 
(competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe 
specifice  

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a 
noţiunilor specifice disciplinei) 
 Cunoaşterea specificului procedurii contravenționale 
 Însuşirea cadrului normativ care reglementează procedura 

contravențională 
 Însuşirea terminologiei juridice relevante procedurii 

contravenționale.  

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, 
proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale 
disciplinei) 
 Explicarea noţiunilor care au natură juridică apropiată 
 Interpretarea dispoziţiilor actelor normative ce reglementează 

procedura contravențională. 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea 
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi 
instrumente de investigare şi aplicare) 
 Analiza prevederilor codului contravențional ce reglementează 

procedura contravenţională; 
 Concursul dintre normele codului contravențional și a codului de 

procedură penală care reglementează procedura 
contravențională (în materia probatoriului) 

 Sinteza Jurisprudenței CtEDO în materie contravențională. 
Impactul acesteia asupra jurisprudenței naționale la examnarea 
și judecarea cauzelor contravenționale; 

 Analiza tezelor de doctorat în materia contravențională  
 Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în 

practică (soluţionarea speţelor selectate din practica judiciară) 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă 
de domeniul ştiinţific/ cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori 
şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, 
morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativa a propriului potenţial 
în activităţile ştiinţifice/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în 
promovarea inovaţiilor ştiinţifice/ angajarea în relaţii de parteneriat 
cu alte persoane-instituţii cu responsabilităţi similare/ participarea la 
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propria dezvoltare profesională) 
 Înţelegerea importanţei pentru asigurarea respectării drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale la diferite etape şi faze 
contravenţional. 

 Implementarea ideii de independenţă şi imparţialitate a justiţiei şi 
a necesităţii promovării şi respectării legalităţii în cadrul statului 
de drept 

 Promovarea regulilor de deontologie profesională a partenerilor 
la înfăptuirea actului de justiţie 

 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea 
continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a 
modificărilor legislative şi a jurisprudenţei naţionale, precum şi a 
jurisprudenţei CtEDO 

 
 
 

Conţinuturi 
 

Planul tematic de predare a cursului de procedură 
contravențională este structurat în 8 teme, care se află în legătură 
strânsă logico-juridică, cuprinzând tot aspectul de probleme legat de 
obiectul de studiu al disciplinei: 

 

1. Considerații generale privind procedura contravențională 
(2/2/10) 

2. Participanții procesului contravențional (4/4/12). 
3. Autoritățile competente de a constata și a examina cauzele 

contravenționale (2/2/12) 
4. Probatoriul în procesul pontravențional (6/6/12). 
5. Măsurile procesuale de constrângere (4/4/12). 
6. Constatarea faptei contravenţionale. (4/4/12). 
7. Judecarea cauzei contravenţionale în instanţă (4/4/10). 
8. Exercitarea căilor de atac în cauza contravenţională. (4/4/10) 

  

 

Bibliografia 
minimală 

BIBILIOGRAFIE  

Acte normative: 
1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 // MO, 1994, nr. 1. 
2. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, adoptată la 4 noiembrie 1950, şi 

Protocoalele adiţionale. Documente adoptate de organisme internaţionale.  
- Chişinău: 1997. 

3. Codul Contravenţional al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 218-
XVI din 24 octombrie 2008, Monitor Oficial 2009, nr. 3-6, art. 15, promulgat 
prin Decretul nr. 2046-IV.  

4. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat la 14.03.2003, 
intrat în vigoare la 12.06.2003 // MO, 2003, nr. 104 -l 10 (1197 - 1203). 

Practică Judiciară: 
1. Hotărîre CtEDO din 01.02.2005 Zilberberg c. Moldovei (Cererea nr. 

61821/00); 
2. Hotărîre CtEDO din 12.05.2005 Masaev c Moldovei (Cererea nr.6303/05); 
3. Hotărîre CtEDO din 06.10.2009 Petru Roşca c Moldovei (Cererea nr. 

2638/05); 
4. Hotărîre CtEDO din 15.12.2009 Gavrilovici c Moldovei (Cererea 

nr.25464/05) 
5. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire 

la aplicarea prevederilor art. 400 Cod Contravenţional după intrarea în 
vigoare a Legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului nr.48 
din 04 iunie 2013”. 

6. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova  „Cu 
privire la examinarea cauzei contravenţionale în cazul existenţei corpurilor 
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delicte nr.57 din 29 noiembrie 2013”. 
7. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova  „Cu 

privire la judecarea cauzei contravenţionale în privinţa judecătorului nr.55 
din 30 octombrie 2013”. 

8. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova  „Cu 
privire la aplicarea prevederilor art. 448 Cod Contravenţional, contestaţia 
împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie nr.41 din 21 mai 
2013”. 

9. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova  „ Cu 
privire la soluţionarea cauzelor de înlocuire a amenzii contravenţionale 
aplicate persoanei fizice de către agentul constatator nr.30 din 
01.11.2012”. 

Literatură juridică: 
1. Beatrice Damașcanu, Procedura contravențională judiciară în lumina 

jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului // THEMIS, Revistă a 
Institutului Național al Magistraturii, Nr.2, 2005, p.1-8; disponibil: 
http://www.inm-lex.ro/arhiva/fisiere/pag_33/det_133/448.pdf  

2. Comarniţcaia Elena. „Răspunderea contravenţională ca modalitate a 
constrîngerii statale în domeniul asigurării ordinii de drept”. Teză pentru 
obţinerea gradului ştiinţific de doctor în drept. Specialitatea: 12.00.02 – 
Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de 
drept. Chişinău, 2013; disponibilă: 
http://www.cnaa.md/files/theses/2012/21897/elena_comarnitscaia_abstract
.pdf.  

3. Furdui Sergiu, Dreptul contravenţional, Chişinău: Cartier Juridic, 2005. 
4. Guţuleac V. Tratat de Drept contravenţional. Chişinău: Tipografia Centrală, 

2009. 
5. Hotca M. A. Regimul juridic al contravențiilor. Ed.III-a. Bucureşti, 2008  
6. M. Ursuța, Procedura contravenţională, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2008. 
7. Maria Orlov, Ștefan Belecciu, Drept administrative, Ch.2005 
8. Spînu Igor. „Contravenţia şi contravenţionalitatea. Căi de combatere”. Teză 

pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în drept. Specialitatea: 
12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor de drept. Chişinău, 2014; disponibilă; 
http://www.cnaa.md/files/theses/2014/25875/igor_spinu_thesis.pdf  

9. Vîzdoagă T., Nicolaev Gh. și Ababii E. Manualul judecătorului, Chișinău 
2013 // Titlul 12. Particularitățile examinării contravențiilor; 

10. Vladislav Gribincea, Executarea hotărârilor CtEDO de către Republica 
Moldova, 1997-2012 // 2.5.2 Cauze contravenționale; 5.3.2.1 
redeschiderea procedurii ca urmare a hotărîrii Curții, 5.3.2.2 redeschiderea 
procedurii ca urmare a a comunicării cererii către Guvern CRJM, Ch., 
2012, p.140-142; disponibil: 
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Executarea%20hotararilor%20CtEDO
%20de%20catre%20RM%201997%20-%202012.pdf 

 
 

 
 
 

Tehnologiile didactice 

- Metode de predare – învăţare : prelegere interactivă, 
demonstraţia.Rezolvarea unor speţe. Propunerea unor teme 
ca aplicaţii ale rezultatelor teoretice expuse şi prezentare lor 
la seminar.  

- Mijloacele didactice – note de curs şi alte publicaţii ale 
titularului, cunoaşterea şi aplicarea practică a sit-ului 
www.justice.md, calculatorul, proiectorul. 

 
 

http://www.inm-lex.ro/arhiva/fisiere/pag_33/det_133/448.pdf
http://www.cnaa.md/files/theses/2012/21897/elena_comarnitscaia_abstract.pdf
http://www.cnaa.md/files/theses/2012/21897/elena_comarnitscaia_abstract.pdf
http://www.cnaa.md/files/theses/2014/25875/igor_spinu_thesis.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Executarea%20hotararilor%20CtEDO%20de%20catre%20RM%201997%20-%202012.pdf
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Executarea%20hotararilor%20CtEDO%20de%20catre%20RM%201997%20-%202012.pdf
http://www.justice.md/
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Modalitatea evaluării 
finale 

Evaluarea cunoştinţelor se efectuează în două etape : evaluare 
curentă şi evaluare finală. 
Evaluare curentă: 
- Discuţiile pe temele programate şi soluţionare a speţelor; 
- Lucrări de control, care se scriu de studenţi la temele desemnate    
  de cadru didactic; 
- Scrierea şi audierea a cel puţin unui referat la o temă aleasă sau  
   stabilită; 
- Efectuarea obligatorie a două testări pentru evaluarea curentă. 
Evaluare finală – examen. 

 
 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  60% 
 Reuşita curentă (evaluarea formativă) 

Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 
Standard minim de 
performanţă 

  

  
 
 
 
 

 

 


