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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Instituţii de drept procesual penal comparat 

2.2 Titularul activităţilor de curs doctor în drept, conf.univ., Iurie FRUNZĂ  

2.3 Titularul activităţilor de seminar doctor în drept, conf.univ., Iurie FRUNZĂ  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 80 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  10 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 4 

3.7 Total ore studiu individual 138 

3.9 Total ore pe semestru 180 

3. 10 Numărul de credite 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ”DUNAREA DE JOS” DIN GALATI 

1.2 Facultatea  Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti 

1.3 Departamentul Stiinte juridice 

1.4 Domeniul de studii  Drept/Științe Administrative 

1.5 Ciclul de studii Ciclul II - studii universitare de Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Ştiinţe Penale şi Criminalistica 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  n/a 

n/a 

 

4.2 de competenţe  

n/a 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, avand caracter 

interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de 

lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi indvidual, sub îndrumarea şi controlul cadrului 

didactic. Masteranzii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor si modul 

propriu de gandire si definire a conceptelor 
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6. Competenţele specifice acumulate  
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1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare : 

Cunoaştere şi înţelegere  

• Se urmăreşte cunoaşterea elementelor de bază ale instituţiilor procesual penale din legislaţia Republicii 

Moldova, dar şi a altor state din Europa.cunoaşterea măsurilor procesuale în reglementarea legislaţiei 

procesual penale în vigoare din România şi Rep. Moldova. 

• înţelegerea corelaţiei dintre scopul procesului penal și scopul măsurilor procesuale în România şi Rep. 

Moldova; 

• însuşirea regulilor de aplicare a normelor de procedură privind măsurile procesuale în cadrul diferitelor 

etape procesuale potrivit CPP România şi Rep. Moldova. 

Explicare şi interpretare  

 înţelegerea şi însuşirea mecanismului măsurilor procesuale în România şi Rep. Moldova;  

 explicarea rolului fiecărei măsuri procesuale;  

 interpretarea normelor de procedură aplicabile în rezolvarea incidentelor aferente probatoriului, măsurilor 

procesuale şi a textelor care reglementează sancţiunile pentru nerespectarea acestor reguli de procedură în 

România şi R.Moldova.  
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Instrumental – aplicative  

 analiza şi calificarea institutiilor procedural penale;  

 corelarea normelor generale cu normele speciale;  

 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

Atitudinale 

  înţelegerea importanţei măsurilor procesuale pentru asigurarea respectării drepturilor si libertatilor 
fundamentale; 

  implementarea ideii de independenţă şi imparţialitate a justiţiei şi a necesităţii promovării şi respectării 
legalităţii în procesul penal;  

 respectarea reciprocă a poziţiei şi drepturilor diferiţilor participanţi la procesul penal;  

 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 noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei în România şi Rep.Moldova. 

• manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de legea procesial-penală; 

• Capacitate de analiză şi sinteză 

• cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice; 

• autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de identificare 

şi asimilare de noi cunoştinţe în domeniu; 
•   dezvoltarea aptitudinilor de creaţie ştiinţifică  -  să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi 

documentarea, nevoia permanentă de perfecţionare; 

• să definească decizie celebră a Curţii Europene a Drepturilor Omului; 

• Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare, pentru a fi în măsură să explice și să 

interpreteze procese, norme de drept procesuale, programe, proiecte, concepte, metode și teorii specifice 

domeniului jurisprudenţă penală în contextul internațional, în special celor cu referință la Europa  în 

general și Europa de est (Republica Moldova) în special; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina «Instituţii de drept procesual penal comparat» este 

destinată pentru a familiariza masteranzii de la drept, specializaţi în domeniul 

științelor penale, cu specificul principalelor instituții de drept procesual-penal în 

sistemele de drept ale diferitor state pînă la momentul actual. 

Mai simplu, menirea cursului este analiza comparativă a celor mai 

importante instituţii ale dreptului procesual-penal al României în comparaţie cu 

legislaţia procesual-penală a altor state (îndeosebi în comparaţie cu Republica 

Moldova, dar, tangential, cu Franța,  Germania, Marea Britanie, SUA, Rusia.) 

Or, în condițiile actuale,   în aceasta etapa de constructie a unui 

adevarat stat de drept si de deschidere a țarii spre cooperare internatională si 
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masurile preventive si procedurile speciale 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Instituţii de drept procesual penal comparat - ca disciplină 

de studiu și  instrument la îndemâna practicienilor dreptului 

 

Prelegerea, curs 

interactiv 
- 

2. Competenţa organelor judiciare  în materie penală şi 

participanţii în procesul penal (România și Republica 

Moldova) 

- Competenţa organelor judiciare şi instituţii conexe competenţei 

(Prorogarea de competenţă.Incompatibilitatea şi remediile 

acesteia. Strămutarea. Declinarea de competenţă.). 

prelegerea, discursul 

interactiv, dezbaterea 

unor texte de lege, 

descoperirea dirijată 

Se utilizează pentru toate 

cursurile 

supranatională, în care raporturile juridice se internationalizează (de 

intensificare  a colaborărilor interstatale atât în cadrul Uniunii Europene, cât și 

în afara ei)  pentru un jurist român nu e îndeajuns cunoașterea doar a legislației 

Țării sale.  

Totodată, menționăm că  modificarea legislaţiei naţionale este un 

proces obiectiv, de aceea este stringent de necesar un studiu profund şi 

multilateral al ştiinţei şi legislaţiei procesual-penale în plan comparativ, 

elucidându-se astfel trăsăturile specifice ale fiecărui sistem de drept procesual-

penal, apoi la nivelul legislaţiei fiecărei ţări. 

Studiul prin comparare a diferitor instituţii din dreptul procesual-

penal mai permite şi schimbul de experienţă cu alte sisteme de drept şi, totodată, 

ajută la evitarea erorilor în asigurarea juridico-penală a valorilor sociale şi a 

relaţiilor sociale din propria ţară. 

Altfel spus, scopul cursului este prezentarea sub un aspect mai larg a 

celor mai imortante instituții de drept procesual-penal din sistemul de drept al 

statelor, unde, în special, diaspora românească este în creștere.  

Or, relațiile de colaborare ale juriștilor români cu colegii din 

străinătate,  care în ultimul decenii au devenit tot mai frecvente și active, 

participarea lor la determinarea măsurilor comune în lupta cu criminalitatea, dar 

și  la asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie  penală, necesită cunoștințe, 

deprinderi dar și disponibilitate  de înțelegere reciprocă. Mai mult,  întru găsirea  

soluțiilor bilateral prielnice,  de a compara instituțiile înrudite de drept 

procesual-penal existente în diferte state.  

Prin aceasta, cursul ajută la utilizarea diferitor surse şi materiale 

recent apărute, precum şi acordarea de ajutor masteranzilor  prin faptul operării 

cu metodele de comparare ale sistemelor de drept procesual-penal reprezentante 

ale familiilor juridice romano-germanică (continentală) și anglo-americană. 
- La baza studiului  a fost pus, în special, Dreptul procesual penal al 

României și Republicii Moldova. Însă, în procesul predării cursului se va 

face trimitere și la dreptul procesual penal din sistemul de drept al  

Franţiei, Germaniei,  Rusiei, practica CtEDO etc. 

7.2 Obiectivele specifice  • să definească cercetările şi modificările deja efectuate atât în România, 

cât și în legislaţiile altor ţări, cu preponderență a celor învecinate 

precum Republica Moldova;  

• să caracterizeze condiţiile generale în practica judiciară a acestora şi 

respectiv în doctrina respectivelor ţări;  

•  să sintetizeze obiectul, scopurile şi limitele metodei comparativ - 

istorică care permite a determina şi aprecia în mod corespunzător 

instituţii de drept procesual-penal şi în planul altor sisteme de drept pe 

plan regional şi internaţional;  

• să deosebească temeiurile de utilizare a diferitor surse şi materiale 

recent apărute, precum şi acordarea de ajutor masteranzilor  prin faptul 

operării cu metodele de comparare ale sistemelor de drept procesual-

penal.  

• să aplice jurisprudența reprezentativa a Curții Europene a Drepturilor 

Omului în cauzele privind Romania Republica Moldova și a altor state. 
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- Participanţii în procesul penal. 

  Subiecti procesuali. 

 - Părţile.  

-  Apărătorul. 

3. Aspecte general-comparative privind probele, mijloacele de 

probă şi procedeele probatorii 

Declaraţiile, înscrisurile. Comisia rogatorie, delegarea şi martorii 

asistenţi. 

Metode speciale de supraveghere sau cercetare. Constatările şi 

expertizele. 

Studii comparate de caz din practica judiciară recentă 

  

4. Analiza măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale 

penale de constrângere în sistemul national şi al Republicii 

Moldova 

- Cadrul legislativ actual privind măsurile preventive: Aspecte 

privind categoria juridică de măsuri procesuale. Condiţiile 

generale ale măsurilor preventive. Dimensiunea actuală a 

scopului în baza căruia se pot dispune măsuri preventive. 

- Luarea, înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor 

preventive: Organele care pot dispune măsuri preventive şi actele 

în care se materializează voinţa acestora. 

- Căile de atac împotriva actelor procesuale prin care se dispune 

cu privire la măsurile preventive. Natura controlului exercitat cu 

privire la actele de dispoziţie în materie. Exigenţele europene în 

materie 

Studii comparate de caz din practica judiciară recentă 

  

5. Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal – 

aspect comparativ România-Republica Moldova-Franţa. 

- Organele de urmărire penală şi competenţa lor. 
- Efectuarea urmăririi penale. Trimiterea în judecată. Reluarea 

urmăririi penale. 
- Supravegherea urmăririi penale. 
- Sancţiuni procedurale penale. Nulităţile. 
Jurisprudenţă comparată. 

  

6. Judecata în primă instant – aspect comparativ România-

Republica Moldova. 

Etape procesuale.  

Jurisprudenţă. 

  

7. Judecata în căile ordinare de atac 

Apelul. (/Recursul – pentru Rep. Moldova) 

Jurisprudenţă comparată. 

  

8. Judecata în căile extraordinare de atac.  

Revizuirea.  

Contestaţia în anulare.  

Recursul în casatie si recursul in interesul legii.  

Jurisprudenţă comparată. 
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проблемы теории и практики” , Chişinău, Universitatea Slavonă,  2005. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Instituţii de drept procesual penal comparat - ca disciplină 

de studiu și  instrument la îndemâna practicienilor dreptului 

 

- Se utilizează pentru toate 

seminariile 

2. Competenţa organelor judiciare  în materie penală şi 

participanţii în procesul penal (România și Republica 

Moldova) 

- Competenţa organelor judiciare şi instituţii conexe competenţei 

(Prorogarea de competenţă.Incompatibilitatea şi remediile 

acesteia. Strămutarea. Declinarea de competenţă.). 

- Participanţii în procesul penal. 

  Subiecti procesuali. 

 - Părţile.  

-  Apărătorul. 

Metode interogative 

(conversative, 

dialogate); 

Analiză comparativă 

Dezbatere euristică 

Studii de caz  

 

 

3. Aspecte general-comparative privind probele, mijloacele de 

probă şi procedeele probatorii 

Declaraţiile, înscrisurile. Comisia rogatorie, delegarea şi martorii 

asistenţi. 

Metode speciale de supraveghere sau cercetare. Constatările şi 

expertizele. 

Studii comparate de caz din practica judiciară recentă 

  

4. Analiza măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale 

penale de constrângere în sistemul national şi al Republicii 

Moldova 

- Cadrul legislativ actual privind măsurile preventive: Aspecte 

privind categoria juridică de măsuri procesuale. Condiţiile 

  

http://bibliotecahamangiu.ro/cauta?FilterByAuthor=2033
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generale ale măsurilor preventive. Dimensiunea actuală a 

scopului în baza căruia se pot dispune măsuri preventive. 

- Luarea, înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor 

preventive: Organele care pot dispune măsuri preventive şi actele 

în care se materializează voinţa acestora. 

- Căile de atac împotriva actelor procesuale prin care se dispune 

cu privire la măsurile preventive. Natura controlului exercitat cu 

privire la actele de dispoziţie în materie. Exigenţele europene în 

materie 

Studii comparate de caz din practica judiciară recentă 

5. Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal – 

aspect comparativ România-Republica Moldova-Franţa. 

- Organele de urmărire penală şi competenţa lor. 
- Efectuarea urmăririi penale. Trimiterea în judecată. Reluarea 

urmăririi penale. 
- Supravegherea urmăririi penale. 
- Sancţiuni procedurale penale. Nulităţile. 
Jurisprudenţă comparată. 

  

6. Judecata în primă instant – aspect comparativ România-

Republica Moldova. 

Etape procesuale.  

Jurisprudenţă comparativă. 

  

7. Judecata în căile ordinare de atac 

Apelul. (/Recursul – pentru Rep. Moldova) 

Jurisprudenţă comparată. 

  

8. Judecata în căile extraordinare de atac.  

Revizuirea.  

Contestaţia în anulare.  

Recursul în casatie si recursul in interesul legii.  

Jurisprudenţă comparată. 

  

Bibliografie 

1. Anastasiu Crisu , Bogdan Micu , Andrei Zarafiu,  Instituții de drept procesual penal – curs 

aprofundat,  Bucureşti, Ed-ra Hamangiu, 2010, ISBN/ISSN: 978-606-522-305-9. 

2. A. CRIŞU, Drept procesual penal, Parte generală, Ed.Hamangiu, 2016. 

3. Dvoracek Maria V., Lupu Gheorghe, Teoria generală a dreptului, Iaşi, 1996.  

4. Dolea Ig., Dm. Roman, I. Sedleţchi, T. Vizdoagă, V. Rotaru, A. Cerbu, S. Ursul, Drept procesual penal, Cartier 

juridic, 2005.  

5. Dolea Ig., Dm. Roman, T. Vîzdoagă, V. Rotaru, A. Cerbu, S. Ursu, R. Botezatu, V. Şterbeţ, E. Erjiu. Codul de 

procedură penală. Comentariu, Cartier juridic. 2005. 

6.  Frunză Iu., et.al. Teoria generală a statului şi dreptului  (în întrebări şi răspunsuri). Bălți, 2003, ISBN 9975-9631-

7-X. 

7. GUŢAN Manuel, Sisteme de drept comparate, Întroducere în teoria generală a dreptului comparat. București, 

2014. ISBN print: 978-606-27-0078-2. 

8. Mateuţ Gh., Tratat de drept procesual penal, Bucureşti , 1999. 

9. Mole Nuala, Harby Catarina, Dreptul la un proces echitabil. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 6 al 

Convenţiei europene pentru Drepturile Omului, Chişinău, 2003.  

10. Neagu I., Damaschin Mircea, Tratat de procedură penală (În lumina noului Cod de procedură penală), Partea 

generală, Ediția a II-a,   Bucureşti, 2015. 

11. Neagu I., Damaschin Mircea, Tratat de procedură penală,Partea specială, Ediția a II-a,   Bucureşti, 2015. 

12. Nictoreanu Gh., Apetrei M., Nae L., Paraschiv C., Dumitru A. Drept procesual penal. – Bucureşti, 1996. 

13. Păvăleanu V., Drept procesual penal. Partea generală, Bucureşti, 2001.  

14. Pintea A., Drept procesual penal, Bucureşti, 2002. 

15. Tulbure A.Ş., Tatu A.M., Tratat de drept procesual penal, Bucureşti, 2001. 

16. Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, Universul Juridic, Bucureşti, 

2014 

17. Tudorel Toader, Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală și legile de punere în aplicare. Actualizat 

octombrie 2016. Cuprinde modificările aduse prin O.U.G. nr. 6/2016, prin Legea nr. 75/2016 și prin O.U.G. nr. 

18/2016, Ed. Hamangiu, București, 2016 

18. N. VOLONCIU, A.S. UZLĂU, R. MOROŞANU, V. VĂDUVA, D. ATASIEI, C. GHIGHECI, C. VOICU, G. 

TUDOR, T.-V. GHEORGHE, C.M. CHIRIŢĂ, Noul Cod de procedură penală comentat, ediţia a 2-a, Ed. 

http://www.hamangiu.ro/crisu-anastasiu
http://www.hamangiu.ro/micu-bogdan
http://www.hamangiu.ro/zarafiu-andrei
http://bibliotecahamangiu.ro/cauta?FilterByAuthor=2033
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Hamangiu, 2015. 

19. A. ZARAFIU, Procedură penală, Parte generală, Culegere de teste grilă comentate şi explicate, Ed. C.H.Beck, 

2016 

20.  Culegeri de practică judiciară în materie penală. 

Reviste de specialitate 

1. Revista de Drept Penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti  

2. Revista Dreptul, Lex Expert, Bucureşti  

3. Revista Universul Juridic, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, http://revista.universuljuridic.ro/ 

4. Revista Legea şi viaţa, Chişinău ,Rep. Moldova. 

5. Revista Naţională de drept, Chişinău. Rep. Moldova. 

 

Adrese web  

- www.cdep.ro;  

- www.jurisprudenta.org;  

- www.scj.ro;  

- www.jurisprudenta.com;  

- www.ccr.ro;  

- www.euroavocatura.ro;  

- www.avocatura.com ;  

- www.dreptonline.ro;  

 - www.noulportal.just.ro;  

- http://eur-lex.europa.eu; 

-  www.drespre. csj.md 

Lista materialelor didactice necesare 

1. Convenţia Europeană a drepturilor omului; 

 2. Coduri de Procedură Penală cu modificările şi completările la zi ; 

 3. Legea nr.302/2004, Legea nr.304/2004 ; Decizia nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene 

 4. Culegeri de practică judiciară în materie penală a instanţelor judecătoreşti din România şi Republica Moldova. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Gradul de înţelegere şi 

însuşire a materiei – evaluare 

finală sumativă 

Examen scris 90% 

10.5 Seminar/laborator 

Gradul de cunoaştere a 

materiei predate a bibliografiei 

şi jurisprudenţei comparate 

Evaluare continuă, potrivit temelor de 

seminar 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Data completării:             Semnătura titularului de curs,                  Semnătura titularului de seminar,  

10.09.2017   Conf. univ. dr. Iurie Frunză         Conf. univ. dr. Iurie Frunză 

    

  

 Data avizării în departament     Semnătura şefului de departament

 01.10.2017 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre 

universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului 

procesual penal, şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală specifică domeniului dreptului 

procesual-penal din România şi Republica Moldova. 

- S-a asigurat concordanţa cu cerinţele reformeelor de drept, potrivit cerinţelor şi standardelor Uniunii Europene 

 

http://revista.universuljuridic.ro/
http://www.jurisprudenta.org/
http://www.scj.ro/
http://www.jurisprudenta.com/
http://www.ccr.ro/
http://www.euroavocatura.ro/
http://www.noulportal.just.ro/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.drespre/

