FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept public
Drept
Master, ciclul II de studii
Ştiinţe Penale

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Jurisdicţii speciale în dreptul penal

2.2 Titularul activităţilor de curs

Dr. CĂŞUNEANU Florin Daniel

2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
I
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

Dr. CĂŞUNEANU Florin Daniel
2.6 Tip de evaluare
I
E 2.7 Regimul discipinei

OB.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3. seminar/laborator
3
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

1
14
ore
35
10
35
1
2
-

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

83
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Condiţia acumulării a minim 30 de credite pe durata studiilor
de licenţă la disciplinele de specialitate (Drept penal general,
Drept penal special, Drept procesual penal)
---

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Prelegeri interactive
Alternativ: activităţi pe platforma de e-learning; activităţi
desfăşurate online în sisteme de videoconferinţă
Prelegeri interactive
Alternativ: activităţi pe platforma de e-learning; activităţi
desfăşurate online în sisteme de videoconferinţă

Competenţe
profesionale

C1. Capacitatea de a înţelege şi de a analiza noţiunile caracteristice sferei jurisdicţiilor speciale din
dreptul penal;
C2. Capacitatea de a identifica rolul jurisdicţiilor speciale în cadrul realizării scopului procesului
penal;
C3. Capacitatea de a interpreta şi de a corobora textele legale incidente în materie.

Competenţe
transversale

6. Competenţe specifice acumulate

CT1. Identificarea situaţiilor în care se impune aplicarea regulilor privind jurisdicţiile speciale;
CT2. Însuşirea aptitudinii de a a evidenţia situaţiile practice care cad sub incidenţa normelor privind
jurisdicţiile speciale.

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Disciplina îşi propune să prezente principalele aspecte privind jurisdicţiile speciale din dreptul
penal şi aprofundarea cunoştinţelor acumulate în timpul studiilor de licenţă din acelaşi domeniu.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Expună motivele pentru care existenţa jurisdicţiilor speciale este necesară;
 Descrie condiţiile necesare pentru a fi incidente normele privind jurisdicţiile speciale;
 Identifice situaţiile practice în care se aplică jurisdicţiile speciale.

8. Conţinut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1.

Procesul penal. Principii, limite, fazele
procesului penal.

Prelegere interactivă

2 ore

2.

Proceduri comune şi proceduri speciale.
Urmărire penală.

Prelegere interactivă

2 ore

3.

Procedura în cazul plângerilor împotriva
actelor şi măsurilor dispuse de procuror.

Prelegere interactivă

2 ore

4.

 Acordul de recunoaştere a vinovăţiei.
 Renunţarea la urmărirea penală

Prelegere interactivă

2 ore

5.

Camera preliminară.

Prelegere interactivă

2 ore

6.

Proceduri comune şi proceduri speciale.
Cercetare judecătorească.

Prelegere interactivă

2 ore

7.

Reabilitarea judecătorească.

Prelegere interactivă

2 ore

8.

Procedurile în cazul căilor extraordinare de
atac.

Prelegere interactivă

2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

9.

10.

11.
12.

13.

14.

 Dispoziţii speciale privind urmărirea şi
judecarea infracţiunilor de corupţie.
 Dispoziţii speciale privind urmărirea şi
judecarea
infracţiunilor
de
crimă
organizată (Legea nr. 39/2003)
 Dispoziţii speciale privind urmărirea şi
judecarea persoanelor juridice trase la
răspundere penală.
 Procedura dării în urmărire penală
Dispoziţii speciale privind urmărirea şi
judecarea în cauzele cu infractori minori
Repararea pagubei în cazul condamnării
sau al luării unei măsuri preventive pe
nedrept;
 Procedura în caz de dispariţie a
înscrisurilor judiciare.
 Procedura de confiscare sau desfiinţare a
unui înscris în cazul clasării
Contestaţia privind durata rezonabilă a
procesului penal

Bibliografie
Referinţe principale:
- Vintilă Dongaroz, S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de
procedură penală român, vol. II, Ed. Academiei, 1976;
- Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
- Angela Eugenia Nicolae, Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2002;
- Crişu Atanasiu, Procedura în cauzele cu infractori minori, în Dreptul nr. 2/2005.
Referinţe suplimentare:
8.2

1.

2.

3.

Seminar / Laborator
 Procesul penal. Principii, limite, fazele
procesului penal.
 Proceduri comune şi proceduri speciale.
Urmărire penală.
 Procedura în cazul plângerilor împotriva
actelor şi măsurilor dispuse de procuror.
 Acordul de recunoaştere a vinovăţiei.
 Renunţarea la urmărirea penală
 Camera preliminară.
 Proceduri comune şi proceduri speciale.
Cercetare judecătorească.

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

2 ore

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

2 ore

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

2 ore

4.

5.

6.

7.

 Reabilitarea judecătorească.
 Procedurile în cazul căilor extraordinare
de atac.
 Dispoziţii speciale privind urmărirea şi
judecarea infracţiunilor de corupţie.
 Dispoziţii speciale privind urmărirea şi
judecarea
infracţiunilor
de
crimă
organizată (Legea nr. 39/2003)
 Dispoziţii speciale privind urmărirea şi
judecarea persoanelor juridice trase la
răspundere penală.
 Procedura dării în urmărire penală
 Dispoziţii speciale privind urmărirea şi
judecarea în cauzele cu infractori minori
 Repararea pagubei în cazul condamnării
sau al luării unei măsuri preventive pe
nedrept;
 Procedura în caz de dispariţie a
înscrisurilor judiciare
 . Procedura de confiscare sau desfiinţare
a unui înscris în cazul clasării
 Contestaţia privind durata rezonabilă a
procesului penal

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

2 ore

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

2 ore

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

2 ore

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

2 ore

Bibliografie
- Vintilă Dongaroz, S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de
procedură penală român, vol. II, Ed. Academiei, 1976;
- Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
- Angela Eugenia Nicolae, Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2002;
- Crişu Atanasiu, Procedura în cauzele cu infractori minori, în Dreptul nr. 2/2005.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina poate duce la perfecţionarea celor care profesează sau care urmează să profeseze în
domeniul juridic.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Înţelegerea şi însuşirea
noţiunilor specifice din sfera
10.4 Curs
de aplicare a jurisdicţiilor
speciale din dreptul penal
Implicarea în cadrul
discuţiilor purtate cu privire
10.5 Seminar/ Laborator
la temele de seminar;Gradul
de înţelegere a noţiunilor
specifice materiei.
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen scris/oral

50%

Evaluare pe baza
răspunsurilor la întrebările
formulate; Prezentare
referat;Teste pe parcursul
semestrului.

50%

Frecvenţă; parcurgerea bibliografiei; participarea la dezbateri la seminar, dovedirea însuşirii noţiunilor
fundamentale

Data completării
17.09.2021

Titular de curs
Dr. CĂŞUNEANU Florin Daniel

Data avizării în departament
24.09.2021

Titular de seminar
Dr. CĂŞUNEANU Florin Daniel

Director de departament
Lect. dr. Carmen Moldovan

