INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

ELEMENTELE DE DREPT PROCESUAL PENAL ÎN PROBAŢIUNE
(consilieri de probațiune)

CURRICULUM

FORMATOR:
Vitalie RENIŢĂ,
Şef al Serviciului juridic, Oficiul Central de Probaţiune,
Ministerul Justiţiei

CHIŞINĂU – 2013

I. PRELIMINARII
Procesul penal reprezintă activitatea organelor de urmărire penală şi a instanţelor de
judecată cu participarea părţilor în proces şi a altor persoane, având ca scop protejarea persoanei,
societăţii şi statului de infracţiuni, astfel ca fiecare persoană să fie pedepsită potrivit vinovăţiei
sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată.
Activitatea procesual penală se desfăşoară pe etape ce derulează în următoarea succesiune:
pornirea urmăririi penale, desfăşurarea şi finisarea urmăririi penale, trimiterea cauzei în judecată,
judecarea cauzei penale şi punerea în executare a sentinţei sau a altor hotărâri judecătoreşti
definitive.
Dacă să facem referire la cadrul normativ-juridic al instituţiei probaţiunii în Republica
Moldova, atunci cu siguranţă ne axăm şi pe următoarele prevederi din Codul de procedură penală
al RM nr.122 din 14.03.2003 cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: art. 96
,,Circumstanţele care urmează a fi dovedite în procesul penal”; art. 157 ,,Documentele”; art. 176
,,Temeiurile pentru aplicarea măsurilor preventive”; art. 385 ,,Chestiunile pe care trebuie să le
soluţioneze instanţa de judecată la adoptarea sentinţei”; art. 469 ,,Chestiunile care urmează să fie
soluţionate de către instanţă la executarea pedepsei”; art. 471 ,,Modul de soluţionare a
chestiunilor privind punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti”; art. 475 ,,Circumstanţele
care urmează a fi stabilite în cauzele privind minorii” şi alte prevederi care au tangenţă în
activitatea de probaţiune.
Din toate aceste prevederi, este de menţionat îndeosebi chestiunile care urmează să fie
soluţionate de către instanţa de judecată la executarea pedepsei şi modul de soluţionare a
chestiunilor privind punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, deoarece anume aceste
prevederi sunt frecvent utilizate în activitate de către consilierii de probaţiune la punerea în
executare a sentinţelor de judecată.
Pornind de la considerentele menţionate, prezentul curriculum este conceput să conţină
informaţii cât mai utile, necesare consilierilor de probaţiune, în scopul de a-i ajuta să însuşească
și să aplice cât mai eficient suportul normativ procesual şi execuțional, precum şi pentru a-şi
forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică.
Curriculumul la disciplina ,Elementele de Drept procesual penal, se axează pe trei niveluri
comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare.
Nivelul cunoaşterii presupune aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate anterior,
precum şi achiziţionarea unor noi informaţii privind doctrina şi jurisprudenţa procesuală actuală.
Aplicarea presupune formarea abilităţilor practice în domeniul organizării procesului de
justiţie, de judecare a cauzelor şi punere în executare a hotărîrilor judecătoreşti.
Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de instruire care
presupune formarea capacităţilor de transfer a cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice în
situaţii atipice, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, care se vor finisa cu
evaluarea cunoştinţelor acumulate de către audienţi.
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să interpreteze normele juridice care reglementează activitatea de bază a consilierilor de
probaţiune;
- să definească noţiunile corecte utilizate în domeniul dreptului procesual penal;
- să cunoască fazele procesului penal;
- să cunoască chestiunile care urmează să fie soluţionate de către instanţă la executarea
pedepsei şi să înţeleagă necesitatea schimbării în executare a unor hotărâri;
- să explice necesitatea atacării încheierilor privind soluţionarea chestiunilor referitor la
executarea hotărârilor judecătoreşti.
La nivel de aplicare:
- să aplice normele juridice care reglementează activitatea de bază a consilierilor de
probaţiune;
- să explice efectele schimbării în executare a unor hotărâri ale instanţelor de judecată;
- să aplice hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în procesul de
interpretare a unor norme de drept procesual penal;
- să folosească adecvat resursele materiale;
- să evalueze necesitățile;
- să gestioneze situațiile de criză.
La nivel de integrare:
- să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor penale autohtone cu
prevederile legislaţiei europene;
- să utilizeze cele mai eficiente tehnologii în exercitarea atribuţiilor consilierilor de
probaţiune;
- să identifice problemele şi soluţiile din domeniul de activitate;
- să aprecieze rolul judecătorului, procurorului şi consilierului de probaţiune în activitatea de
înfăptuire a justiţiei pe cauze penale;
- să recomande perfecţionarea legii procesual penale, folosind cunoştinţele teoretice
acumulate.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Disciplina
Elemente de Drept
procesual penal în
probaţiune

Numărul de ore
C

P

4

4

Metodologia de
evaluare

Responsabil de
disciplină

Teste pentru verificarea
cunoștințelor

Vitalie RENIŢĂ
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IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Ore

Unităţi de conţinut

Nr.

C

S

1.

Prezentare generală a fazelor procesului penal

1

1

2.

Chestiunile care urmează să fie soluţionate de către instanţa de
judecată la executarea pedepselor (art. 469 -473 CPP)

3

3

Total

4
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
Obiective de referinţă
- să determine normele procesuale penale
aplicabile la soluţionarea diferitor situaţii
juridice procesuale în activitate;
- să asigure aplicarea principiilor organizaţionalfuncţionale ale dreptului procesual penal;
- să cunoască şi să delimiteze fazele procesului
penal;
- să asigure respectarea procedurii de punere în
executare a sentințelor și încheierilor
judecătorești;
- să cunoască efectele încălcării prevederilor
legislaţiei procesul penale;
- să folosească adecvat resursele materiale;
- să evalueze necesitățile;
- să gestioneze situații de criză.

VI.

Conţinuturi
1. Principiile organizaţional-funcţionale
ale dreptului procesual penal.
2. Competența jurisdicțională.
3. Competența materială
4. Reprezentarea judiciară.
5. Termenii de procedură.
6. Comunicarea actelor de procedură.
7. Căile de atac.
8. Aspecte de drept execuțional.

EVALUAREA DISCIPLINEI

A. Evaluarea curentă.
Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice:
 Dezbateri;
 Studii de caz;
 Activităţi în grup;
 Răspunsuri orale;
 Modelări/simulări de situaţii concrete.
B. Evaluarea finală.
Teste pentru verificarea cunoștințelor.
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