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
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
I
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

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

Cooperarea judiciară europeană în materie penală
Dr. CĂŞUNEANU Florin Daniel
Dr. CĂŞUNEANU Florin Daniel
2.7 Regimul discipinei
II 2.6 Tip de evaluare
E

OB.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2

curs

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

36

din care: 3.5.

curs

24

3.3.
seminar/laborator
3.6.
seminar/laborator

1
12

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...................................

ore
33
20
33
1
2
-

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

89
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 din sfera cooperării judiciare
europene în materie penală;
C2. Capacitatea de a identifica rolul cooperării judiciare europene în materie penală 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 cooperarea judiciară
europeană în materie penală;
CT2. Însuşirea aptitudinii de a a evidenţia situaţiile practice care cad sub incidenţa normelor privind
cooperarea judiciară europeană în materie penală .
CT3.

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Disciplina îşi propune transmiterea de cunoştinţe de ordin conceptual şi tehnico-juridic cu referire la
principalele direcţii din legislaţia, doctrina şi practica în materie penală cu referire la cooperarea
judiciară europeană, abordarea fiind utilă în desfăşurarea profesiei de magistrat, avocat, cercetător
în domeniu, precum şi în vederea elaborării doctoratului în drept.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Expună motivele pentru care este necesară cooperarea judiciară europeană în materie penală;
 Identifice situaţiile concrete în care este necesară cooperarea judiciară europeană în materie
penală;
 Descrie condiţiile necesare pentru a fi incidente normele privind cooperarea judiciară europeană
în materie penală;

8. Conţinut
8.1

1.

2.

3.

4.

Curs
 Evoluţia preocupărilor privind cooperarea
europeană în domeniul justiţiei şi al afacerilor
interne. Calificarea competenţelor europene în
domeniu.
 Principii generale ale cooperării judiciare
internaţionale în materie penală
 Mijloace de realizare a cooperării în domeniul
justiţiei.
 Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii
Europene
Cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor
interne între statele membre ale Uniunii
Europene
Dispoziţiile cuprinse în Tratatul instituind
Constituţia Europeană, privind Cooperarea
judiciară (Cap. IV. Libertate, securitate, justiţie)
şi modalităţile practice de realizare.

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

2 ore
Prelegere interactivă
2 ore
Prelegere interactivă

5.

6.

7.

8.
9.

Principalele direcţii de acţiune în cadrul
cooperării judiciare în materie penală.
Domeniul de aplicare şi principiile generale ale
cooperării judiciare internaţionale în materia
penală stabilite prin legea nr. 302-2004 cu
modificările ulterioare.
Dispoziţiile generale privind procedura de
Cooperare judiciară internaţională în materie
penală prevăzută în Titlul I, Cap.2 al legii nr.
302-2004.
Extrădarea pasivă. Condiţii, procedură, efecte
(art.22-63 din legea nr.302-2004).
Extrădarea activă. Condiţii pentru solicitare;
Procedura de solicitare. Efectele extrădării.

Dispoziţiile generale privind cooperarea cu
statele membre al U.E. în aplicarea Deciziei10.
cadru nr.2002-584-J A I a Consiliului U.E. din 13
04.2002 privind mandatul european de arestare
(art. 77-80 din leg. Nr.302-2004).
 Emiterea mandatului european de arestare
(art. 81-84 din leg. nr.302-2004).
11.
 Executarea
mandatului
european
de
arestare (art. 85-99 din leg. nr.302-2004).
Ordinul european de anchetă.
12.
(art. 2681 - 26828 din leg. nr.302-2004).
Bibliografie

Prelegere interactivă

2 ore
2 ore

Prelegere interactivă
2 ore
Prelegere interactivă

Prelegere interactivă

2 ore
2 ore

Prelegere interactivă
2 ore
Prelegere interactivă
2 ore
Prelegere interactivă

Prelegere interactivă

2 ore

Referinţe principale:
1. Legea nr. 302/2004 cu modificările aduse prin legea nr. 224/2006, privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală;
2. Aurel Ciobanu-Dordea, Legislaţie comunitară privind cooperarea judiciară în materie civilă şi penală, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti ,2007;
3. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – Partea specială- Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex.
Bucureşti, 2007;
4. Nicoleta Diaconu, Sistemul instituţional al Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2001;
5. Nicoleta Diaconu, Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene, Ed, Sylvi, Bucuresti, 2004;
6. Ghevontian Richard, Droit communautaire, 3/edition, Dalloz, Paris;
7. Marcu Viorel, Drept institutional comunitar, editia a II - revazuta si adaugita, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,
2001;
8. Marcu Viorel, Diaconu Violeta, Drept comunitar general, Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 2002;
9. Mazilu Dumitru, Integrare europeană. Drept comunitar şi instituţii europene – curs, Ed. Lumina Lex, 2001.
Referinţe suplimentare:
8.2

1.

Seminar / Laborator
•
Evoluţia
preocupărilor
privind
cooperarea europeană în domeniul justiţiei şi
al
afacerilor
interne.
Calificarea
competenţelor europene în domeniu.
•
Principii generale ale cooperării
judiciare internaţionale în materie penală

Metode de predare

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
1 oră

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

•
Mijloace de realizare a cooperării în
domeniul justiţiei.
•
Cooperarea poliţienească în cadrul
Uniunii Europene
Cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor
interne între statele membre ale Uniunii
Europene
Dispoziţiile cuprinse în Tratatul instituind
Constituţia Europeană, privind Cooperarea
judiciară (Cap. IV. Libertate, securitate,
justiţie) şi modalităţile practice de realizare.
Principalele direcţii de acţiune în cadrul
cooperării judiciare în materie penală.
Domeniul de aplicare şi principiile generale
ale cooperării judiciare internaţionale în
materia penală stabilite prin legea nr. 3022004 cu modificările ulterioare.
Dispoziţiile generale privind procedura de
Cooperare judiciară internaţională în materie
penală prevăzută în Titlul I, Cap.2 al legii nr.
302-2004.
Extrădarea pasivă. Condiţii, procedură, efecte
(art.22-63 din legea nr.302-2004).
Extrădarea activă. Condiţii pentru solicitare;
Procedura de solicitare. Efectele extrădării.
Dispoziţiile generale privind cooperarea cu
statele membre al U.E. în aplicarea Decizieicadru nr.2002-584-J A I a Consiliului U.E. din
13 04.2002 privind mandatul european de
arestare (art. 77-80 din leg. Nr.302-2004).
 Emiterea mandatului european de
arestare (art. 81-84 din leg. nr.302-2004).
 Executarea mandatului european de
arestare (art. 85-99 din leg. nr.302-2004).
Ordinul european de anchetă.
(art. 2681 - 26828 din leg. nr.302-2004).

1 oră
Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.
Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

1 oră
1 oră

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.
Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

1 oră
1 oră

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.
1 oră
Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.
Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

1 oră

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

1 oră
1 oră

Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.
1 oră
Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.
Dialog. Prezentare referat.
Fişe de lucru.

1 oră

Bibliografie
1. Legea nr. 302/2004 cu modificările aduse prin legea nr. 224/2006, privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală;
2. Aurel Ciobanu-Dordea, Legislaţie comunitară privind cooperarea judiciară în materie civilă şi penală, Ed.
C.H.Beck, Bucureşti ,2007;
3. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – Partea specială- Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex.
Bucureşti, 2007;
4. Nicoleta Diaconu, Sistemul instituţional al Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2001;
5. Nicoleta Diaconu, Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene, Ed, Sylvi, Bucuresti, 2004;
6. Ghevontian Richard, Droit communautaire, 3/edition, Dalloz, Paris;
7. Marcu Viorel, Drept institutional comunitar, editia a II - revazuta si adaugita, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,
2001;
8. Marcu Viorel, Diaconu Violeta, Drept comunitar general, Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 2002;
9. Mazilu Dumitru, Integrare europeană. Drept comunitar şi instituţii europene – curs, Ed. Lumina Lex, 2001.

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
15 septembrie 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

