Fişa modulului / disciplinei
Denumirea modulului /
Probleme teoretico-practice la aplicarea dreptului procesual penal
disciplinei
Anul de studiu
Tipul de evaluare finală Ex
I Semestrul
I
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F –
Numărul de credite 10
S
fundamentale, S – de specialitate
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A O
opţională, F-facultativă, LA – liber alese
Total ore din planul de
Total ore de studiu 250 Total ore de auditoriu 50
300
învăţământ
individual
Titularul modulului /
Dolea Igor/Vîzdoagă Tatiana/ Roman Dumitru
disciplinei
Facultatea
Departamentul Drept
Procedural
Domeniul general de studiu
Domeniul de formare
profesională (specialitate)

Competenţe
specifice
disciplinei

Drept
Drept procesual penal
şi criminalistică
Drept Penal 554
Drept procesual penal
554.03

Numărul total de ore auditoriale
(pe semestru)
din planul de învăţământ
Total
C
S
L
T
50
40
10

Obiectivele standard ale modulului / disciplinei
Cunoaştere şi înţelegere
• să interpreteze normele juridice procesual penale ce reglementează procesul
penal
• să stabilească rolul procesului penal în cadrul realizării politicii penale a
statului în vederea combaterii faptelor prejudiciabile
• să determine corelaţia dintre doctrina procesual penală şi practica judiciară
• să relateze despre evoluţia instituțiilor dreptului procesual penal la diferite
etape istorice de dezvoltare
Aplicare
• să poată aplica instituţiile Dreptului procesual penal în contextul apariţiei şi
dezvoltării lor istorice şi în concordanţă cu reformele judiciare
• să clasifice categoriile de drept procesual penal în dependenţă de criteriiile
legale şi doctrinare.
• să aplice cunoştinţele teoretice faţă de situaţiile din practica judiciară
• să aplice metode științifice eficiente la identificara soluțiilor în situațiile
controversate
Integrare
• să stabilească locul dreptului procesual penal în cadrul sistemului de drept
• să stabilească corelaţia între doctrina şi practica dreptului procesual penal
• să elaboreze propuneri de lege ferenda
• să-şi asume responsabilitatea faţă de consecinţele erorilor determinate de
aplicarea incorectă a legii
• să determine perspectivele dezvoltării dreptului procesual penal ca
instrument de realizare a politicii penale
• să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor
procesual-penale autohtone cu prevederile legislaţiei europene şi prevederile
convenţiilor internaţionale ratificate de Republica Moldova.

Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut)
Probleme procesual penale în jurisprudenţa Curţii Constituţionale
Probleme procesual penale în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
Mecanisme eficiente de aplicare uniformă a dreptului procesual penal
Instituțiile acuzării și apărării în procedura penală
Evoluţia şi dezvoltarea dreptului probant procesual penal
Instituția măsurilor procesual-penale de constrîngere în procesul penal
Studiu individual pretins studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de
7. Studierea practicii judiciare relevante şi
curs, manualelor) şi documentare
50
întocmirea rapoartelor relevante.
suplimentară în bibliotecă, pe internet, etc.
2. Activităţi specifice de pregătire pentru
8. Studierea Directivelor UE şi a literaturii
20
seminar/laborator
relevante acestora.
3. Realizare de articole ştiinţifice, referate,
9. Formarea unui portofoliu de documente
50
eseuri, traduceri etc.
ce se referă la o activitate practică;
4. Activităţi practice
0
10. Alte activităţi...
5. Pregătirea pentru testări, lucrări de
30
11. Alte activităţi...
control, atestări semestriale
6. Consultaţii
10
12. Examinare finală
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2009
14 Hotarîrile Curții Constituționale-- Hotărârea privind controlul
constituţionalităţii art.2 alin.(1) şi alin.(4) din Codul de procedură penală nr. 1 din
22.01.2008.
15. Hotărârea pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi legale referitoare
la imunitatea judecătorului nr26 11.11.2014 .
16. Hotărârea pentru controlul constituţionalităţii articolului 234 din Codul

contravenţional al Republicii Moldova Nr. 28 din 18.11.2014.
17. Hotărârea privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 37
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III Chișinău 2006
19. Sursă electronică - http://hudoc.echr.coe.int
20. Deciziile Curţii Supreme de Justiţie privind soluţionarea recursului în interesul
legii, Hotărîrile Plenului Colegiului penal al CSJ, Recomandările CSJ, Deciziile
Colegiului Penal privind aplicarea normelor procesuale penale.

