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I. PRELIMINARII 
 
În contextul realizării Programului Naţiunilor Unite în Republica Moldova privind 
implementarea/monitorizarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului, 
urmărind scopul formării iniţiale şi continue a candidaţilor la funcţiile de judecători şi procurori, 
disciplina de instruire iniţială „Drept contravenţional”reprezintă  o parte componentă a Planului 
de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror pentru anii 2014-2016, 
aprobat de Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei nr.10/3 din 22.08.2014 în conformitate  cu 
prevederile art.7 alin.1 lit.c) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei. 
         Curriculumul instruirii iniţiale la disciplina „Dreptul contravenţional” reprezintă un suport 
metodologic pentru candidaţii la funcţiile de judecător şi procuror, participanţi la procesul de 
iniţiere şi implementare a standardelor educaţionale privind formarea şi dezvoltarea calităţilor 
profesionale în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei. 
        Curriculumul propriu-zis urmăreşte scopul de a forma la audienţi competenţe specifice 
funcției aspirate, fiind elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei contravenționale,  pe 
baza  practicii judiciare și literaturii de specialitate.  Aceste componente conţin un sistem de 
cunoştinţe practico-științifice utile pentru administrarea cauzelor  contravenţionale și, în cumul,  
constituie o sursă de instruire juridică profesională, capabilă să asigure cunoaşterea și înțelegerea 
instituţiilor şi normelor  Dreptului contravenţional, care, în consecință, va forma audienților 
competențe temeinice pentru exercitarea funcțiilor de judecător şi procuror.  
        Implementarea şi evaluarea disciplinei de instruire iniţială „Dreptul  contravenţional” se va 
realiza prin studiul  la orele de prelegeri şi seminar, finalizându-se printr-un colocviu diferenţiat 
ce va constitui indiciul privind implementarea disciplinei respective în contextul formării 
competenţelor profesionale de judecător și procuror. Criteriile de evaluare a disciplinei se 
elaborează în baza obiectivelor curriculare statuate în Planului de învățământ pentru instruirea 
iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror pentru anii 2012-2014. 
 
 
 

II. COMPETENŢE 
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competențe: 

• să definească noţiunile de bază ale Dreptului contravenţional (lege contravenţională, 
contravenţie, răspundere contravenţională, sancţiune contravenţională, procedură 
contravenţională); 
• să interpreteze normele juridico-contravenţionale incluse în Partea Generală şi Partea 

Specială a Codului contravenţional; 
• să descrie semnele constitutive ale conţinutului contravenţiei; 
• să ia decizii la soluţionarea cazurilor practice ce ţin de încadrarea juridică a unei 

contravenţii în acord cu regulile de calificare a contravenţiilor; 
• să poată formula raţionamente şi să susţină argumentat puncte de vedere în materia 

dreptului contravenţional substanţial; 
• să evalueze corectitudinea sau incorectitudinea unor soluţii din practica judiciară; 
• să explice hotărârile Curţii Supreme de Justiţie şi hotărârile Curţii Europene a 

Drepturilor Omului în materia contravențională; 
• să estimeze efectele pozitive şi negative asupra calităţii aplicării legii contravenţionale pe 

care le au diversele amendamente operate în Codul contravenţional al Republicii Moldova; 
• să formuleze unele recomandări teoretice în scopul îmbunătăţirii calitative continue a 

legii contravenţionale în unison cu principiul legalităţii incriminării. 
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III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 
• să stabilească legături între normele Părţii Generale, Părţii Speciale şi Părţii Procedurale a 

legii contravenţionale; 
• să stabilească legături între normele legii contravenţionale şi normele de referinţă din alte 

acte normative; 
• să presupună soluţii corecte la problemele practice vizând materia contravenţională; 
• să întocmească hotărâri contravenţionale; 
• să valorifice practica naţională, precum şi jurisprudenţa CEDO sub aspectul aplicabilităţii în 

cursul administrării cauzelor contravenţionale; 
• să aprecieze procesul de administrare a cauzelor contravenţionale în contextul reformei 

judiciare şi de drept în Republica Moldova;  
• să formuleze propuneri delege lata şi delege ferendă cu privire la perfecţionarea cadrului 

legislativ  în domeniul contravenţiilor; 
• să demonstreze temeinicia teoretică a Dreptului contravenţional ca suport la judecarea 

cauzei  contravenţionale; 
• să estimeze normele dreptului internaţional şi ale tratatelor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, precum şi practica judiciară pentru eficientizarea administrării cauzelor 
contravenţionale ; 

• să contribuie, prin intermediul comunicărilor ştiinţifice elaborate, la procesul de creare, 
interpretare şi aplicare a normelor contravenţionale, precum şi la instruirea juridică a 
cetăţenilor. 

 
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 
 

Denumirea 
disciplinei Formatori Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Drept 
contravenţional 

Petru MORARU 
Marcel 

DIMITRAŞ 
I 46 10 36 Examen 

 
 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 
Nr. 
d/o TEMATICA Ore  

curs 
Ore  

practice 

1.  Consideraţii generale cu privire la disciplina „Drept 
contravenţional”. Legea contravenţională şi aplicarea ei. 2 2 

2.  
Contravenţia – temei al răspunderii contravenţionale. 
Răspunderea contravenţională – formă a răspunderii juridice. 
Sancţiunea contravenţională. 

2 4 

3.  Caracteristica generală a Părţii Speciale a Codului 
contravenţional. Încadrarea juridică a faptei contravenţionale. 2 4 

4.  

Administrarea cauzelor contravenţionale în cadrul procesului 
contravenţional.  
Procesul contravenţional. Participanţii la procesul 
contravenţional. Autorităţile competente să soluţioneze 
cauzele contravenţionale. Probele şi măsurile procesuale de 
constrângere. 

4 

 
 
6 
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5.  Constatarea faptei contravenţionale. - 4 

6.  Judecarea cauzei contravenţionale în instanţă - 6 

7.  Exercitarea căilor de atac în cauza contravenţională. 
Trimiterea spre executare a hotărârii judecătoreşti. - 4 

8.  Metodologia întocmirii actelor procesual contravenţionale. - 6 

TOTAL 10 36 

 
 

VI. UNITĂŢI TEMATICE 
 

Unităţi tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice Lucrul individual 

Tema 1. Consideraţii generale cu privire la disciplina „Drept contravenţional”. Legea 
contravenţională şi aplicarea ei. 

Ore de curs 
1.1. Dreptul contravenţional – ca ramură de drept. 
1.2. Dreptul contravenţional - ca ştiinţă juridică. 
1.3. Dreptul contravenţional - ca disciplină 
didactică. 
1.4. Principiile şi izvoarele  dreptului 
contravenţional. 
1.5. Noţiunea şi scopul legii contravenţionale. 
1.6. Interpretarea legii contravenţionale. 
1.7. Aplicarea legii contravenţionale. 
 

Ore practice 
1.1. Definirea şi obiectul dreptului contravenţional 
ca disciplină comună obligatorie pentru candidaţii 
la funcţiile de judecător şi procuror. 
1.2. Sistemul disciplinei „Drept contravenţional”. 
1.3. Noţiunea şi scopul legii contravenţionale. 
Noţiunea de lege  contravenţională 
Scopul legii contravenţionale 
Sistemul legii contravenţionale 
1.4. Interpretarea legii contravenţionale. 
Definiţia şi formele interpretării legii 

contravenţionale. 
Metodele, rezultatele şi limitele interpretării legii 

contravenţionale. 
1.5. Aplicarea legii contravenţionale 
Noţiunea de aplicare a legii contravenţionale. 
Elementele în funcţie de care se aplică legea 

contravenţională. 
Aplicarea legii contravenţionale în timp. 

Aplicarea legii contravenţionale în spaţiu. 
1. Componenţa contravenţiei: considerente 
teoretico-practice. 
2. Coraportul dintre contravenţie şi componenţa 

 
Prelegere 
interactivă 
Brainstorming 
frontal 
Flipchart 
 
 
 
 
Seminar-
dezbatere 
Lucru în grup 
Studiu de caz. 
 
Feedback 
Flipchart 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura surselor 
bibliografice 
 
 
 
 
Studiu individual 
de cercetare 
Rezolvare de 
probleme 
Analiza 
generalizărilor 
practicii judiciare. 
Analiza datelor 
statistice 
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contravenţiei. 
3. Implicaţiile unor prevederi din CEDO privind 
componenţa contravenţiei. 
4. Forme şi modalităţi ale concursului de 
contravenţii şi ale recidivei. 
5. Pluralitatea de contravenţii. 
6. Delimitarea pluralităţii de contravenţii de 
contravenţie unică. 
Tema 2. Contravenţia – temei al răspunderii contravenţionale. Răspunderea 
contravenţională – formă a răspunderii juridice. Sancţiunea contravenţională. 

Ore de curs 
2.1.Definirea, structura şi trăsăturile contravenţiei. 
2.2. Conţinutul contravenţiei. 
2.3.Formele, variantele şi modalităţile 
contravenţiei. 
2.4.Cauzele care înlătură caracterul 
contravenţional al faptei. 
2.5.Definirea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii 
contravenţionale. 
2.6.Principiile şi scopul răspunderii 
contravenţionale. 
2.7.Cauzele care înlătură răspunderea 
contravenţională. 
2.8.Delimitarea răspunderii contravenţionale de 

alte forme ale răspunderii juridice. 
2.9.Definirea, trăsăturile, scopul şi funcţiile 
sancţiunii contravenţionale. 
2.10. Sistemul de sancţiuni contravenţionale. 
2.11. Aplicarea sancţiunii contravenţionale. 
2.12. Repararea pagubelor produse în rezultatul 
săvârșirii contravenţiei. 

 
Ore practice 

2.1.Definirea, structura şi trăsăturile contravenţiei. 
       Caracteristica juridică a contravenţiei. 

Deosebirea contravenţiei de alte fapte 
prejudiciabile. 

       Definirea şi trăsăturile contravenţiei. Structura 
contravenţiei (fapta săvârșită cu vinovăţie, fapta 
de pericol social mai redus decât infracţiunea, 
fapta prevăzută şi sancţionată prin lege 
contravenţională). 
2.2. Conţinutul contravenţiei. 

        Conţinutul constitutiv al contravenţiei (obiectul, 
subiectul, latura obiectivă şi latura subiectivă). 
2.3.Formele, variantele şi modalităţile 
contravenţiei. 

     Formele contravenţiei (actele preparatorii, 
tentativa, fapta consumată şi fapta epuizată). 

    Variantele contravenţiei (atenuantă şi agravantă). 
       Modalităţile contravenţiei (normative şi faptice). 

2.4.Cauzele care înlătură caracterul 

Prelegere cu 
suport vizual 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fişe de lucru 
Studiu de caz 
Feedback 
 
 

 
Lectură 
problematizată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluţionarea 
speţelor 
Elaborarea de 
rapoarte în baza 
studiului practicii 
judiciare 
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contravenţional al faptei. 
Starea de iresponsabilitate. Legitima apărare. 
Starea de extremă necesitate. Constrângerea fizică 
şi/sau psihică. Riscul întemeiat. Cazul fortuit. 
2.5. Definirea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii 
contravenţionale. 
2.6.Principiile şi scopul răspunderii 
contravenţionale. 
Principiile răspunderii contravenţionale (legalităţii, 
contravenţiei ca unic temei al răspunderii 
contravenţionale,umanismului, răspunderii 
personale, unicităţii răspunderii, inevitabilităţii 
răspunderii, individualizării răspunderii, 
prescriptibilităţii răspunderii, celerităţii tragerii la 
răspundere). 
Scopul răspunderii contravenţionale. 
2.7.Cauzele care înlătură răspunderea 
contravenţională. 
Renunţarea benevolă la săvârșirea contravenţiei, 
prescripţia răspunderii contravenţionale, 
neînsemnătatea contravenţiei, împăcarea victimei 
cu  făptuitorul, amnistia, abrogarea actului care 
stabileşte răspunderea contravenţională. 
2.8.Delimitarea răspunderii contravenţionale de 
alte forme ale  răspunderii juridice. 
Delimitarea răspunderii contravenţionale de cea 
penală. 
Delimitarea răspunderii contravenţionale de cea 
administrativă. 
Delimitarea răspunderii contravenţionale de cea 

civilă. 
2.9.Definirea, trăsăturile, scopul şi funcţiile 
sancţiunii contravenţionale. 
2.10 Sistemul de sancţiuni contravenţionale. 
a) avertismentul; 
b) amenda; 
c) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită 
activitate; 
d) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii; 
e) aplicarea punctelor de penalizare; 
 f) privarea de dreptul special (dreptul de a 
conduce vehicule, dreptul de a deţine armă şi de 
portarmă); 
g) munca neremunerată în folosul comunităţii; 
h) arestul contravenţional. 
2.11 Expulzarea 
2.12Aplicarea sancţiunii contravenţionale. 
Regulile generale de aplicare a sancţiunii. 
Circumstanţele ce atenuează (a) prevenirea 
consecinţelor prejudiciabile sau repararea 
benevolă a prejudiciului; b) contribuţia la 
descoperirea contravenţiei; c) săvârșirea 
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contravenţiei într-un concurs de împrejurări 
personale sau familiale; d) săvârșirea 
contravenţiei de către un minor, o femeie gravidă 
sau o persoană care întreţine copil cu vârsta de 
până la 8 ani; e) acţiunile ilegale sau imorale ale 
victimei care au provocat contravenţia. )sau 
agravează (a) continuarea comportării ilicite, 
contrar somaţiei de a se pune capăt unei astfel de 
comportări; b) săvârșirea contravenţiei de către o 
persoană anterior sancţionată contravenţional 
sau condamnată ale cărei antecedente nu au fost 
stinse; c) instigarea sau atragerea minorilor la 
săvârșirea contravenţiei; d) săvârșirea 
contravenţiei de către un grup de persoane; e) 
săvârșirea contravenţiei profitându-se de 
condiţiile unor calamităţi naturale sau ale altor 
stări excepţionale; f) săvârșirea contravenţiei în 
stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte 
substanţe. Instanţa de judecată este în drept, în 
funcţie de caracterul contravenţiei, să nu 
considere această circumstanţă ca agravantă; g) 
săvârșirea contravenţiei faţă de un minor, de o 
femeie, de o persoană în etate sau faţă de o 
persoană care se află în imposibilitatea de a se 
apăra.) răspunderea pentru contravenţie. 
Termenele de aplicare a sancţiunii. 
2.13. Repararea pagubelor produse în rezultatul 
săvârșirii contravenţiei. 
 
Tema 3. Caracteristica generală a Părţii Speciale a Codului contravenţional. Încadrarea 
juridică a faptei contravenţionale. 

Ore de curs 
3.1.Definirea şi particularităţile Părţii Speciale a 
Codului contravenţional. 
3.2.Sistemul Părţii Speciale a Codului 
contravenţional şi necesitatea studierii părţii 
respective. 
3.3.Caracteristica generală a capitolelor inserate în 
Partea Specială din Codul  contravenţional. 
3.4. Încadrarea juridică a faptei în Dreptul 
contravenţional. 

Ore practice 
3.1  Sistemul Părţii Speciale a Codului 
contravenţional şi necesitatea studierii părţii 
respective. 

3.2 Caracteristica juridică a capitolelor inserate în 
Partea Specială din Codul  contravenţional 
Caracteristica juridică a contravenţiilor ce 
atentează la drepturile politice, de muncă şi la 
alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice. 
Caracteristica juridică a contravenţiilor ce 
atentează la sănătatea populaţiei, sănătatea 

 
Prelegere cu 
suport vizual 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brainstorming 

 
Lectura surselor 
bibliografice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborarea de 
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persoanei, la starea sanitar-epidemiologică . 
Contravenţii ce atentează la drepturile reale. 
Contravenţii în domeniul protecţiei mediului. 
Contravenţii în domeniul industriei, construcţiilor, 
energeticii, gospodăriei comunale, locuinţelor şi 
amenajării teritoriului. Contravenţii în domeniul 
agricol şi sanitar-veterinar. 
Contravenţii ce atentează la regimul din 
transporturi. 
Contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere. 
Contravenţii în domeniul comunicaţiilor 
electronice, comunicaţiilor poştale şi al 
tehnologiei informaţiei. 
Contravenţii ce afectează activitatea de 
întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi 
valorile mobiliare. 
Contravenţii ce afectează activitatea autorităţilor 
publice. 
Contravenţii ce atentează la regimul frontierei de 
stat şi regimul de şedere pe teritoriul Republicii 
Moldova. 
Contravenţii de atentează la modul de 
administrare. 
 Contravenţii în domeniul supravegherii pieţei, 
metrologiei, standardizării şi protecţiei 
consumatorilor. 
Contravenţii ce atentează la ordinea publică şi la 

securitatea publică. 
Contravenţii în domeniul evidenţei militare. 
3.3 Definirea şi importanţa încadrării juridice a 
faptei în dreptul contravenţional. 
3.4 Formele   de   încadrare  juridică   a   
contravenţiei   (contravenţie   tipică, contravenţie 
atipică, contravenţie continuă, contravenţie 
repetată). 
Încadrarea juridică de contravenţie a 
contravenţiei în cazul unui concurs de 
contravenţii 
Încadrarea juridică de contravenţie a 
contravenţiei în cazul concurenţei normelor 
contravenţionale. 
3.5  Deosebirea dintre încadrarea juridică a 
contravenţiei şi calificarea legală a contravenţiei. 
3.6 Analiza juridică a contravenţiei. 

Exerciţiu 
Feedback 
Flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

referate 
Pregătirea 
temelor pentru 
activitățile 
practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 4. Administrarea cauzelor contravenţionale în cadrul procesului contravenţional.  
Procesul contravenţional. Participanţii la procesul contravenţional. Autorităţile 
competente să soluţioneze cauzele contravenţionale. Probele şi măsurile procesuale de 
constrângere. 

Ore de curs 
4.1. Constatarea faptei contravenţionale. 
4.2. Examinarea cauzei contravenţionale. 
4.3. Exercitarea căilor de atac în cauza 

Prelegere cu 
suport vizual 
Metoda socratică 
Proiector/laptop 

Lectură 
problematizată 
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contravenţională. 
4.4.Executarea hotărârii cu privire la aplicarea 
sancţiunii contravenţionale. 
4.5.Metode şi procedee privind întocmirea actelor 
procesual contravenţionale. 
 

Ore practice 
4.1. Definirea şi trăsăturile procesului 
contravenţional. 
Definirea şi dispoziţii generale privind procesul 
contravenţional. 
Trăsăturile procesului contravenţional. 
4.2. Sarcinile şi principiile de bază ale procesului 
contravenţional. 
Sarcinile procesului contravenţional 
Principiile de bază ale procesului contravenţional 
(legalităţii, operativităţii, egalităţii persoanelor, 
aflării adevărului obiectiv, garanţiei dreptului de 
apărare,folosirea limbii materne, individualizării 
răspunderii contravenţionale, publicităţii, 
prezumţia nevinovăţiei). 
4.3. Structura procesului contravenţional 
(constatarea cazuluicontravenţional, examinarea 
cazului contravenţional, exercitarea căilor de atac în 
cazul contravenţional şi executarea deciziei cu 
privire la aplicarea sancţiunii contravenţionale). 
4.4. Drepturile şi obligaţiile participanţilor la 
procesul contravenţional. 
Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces 
contravenţional. 
Agentul constatator 
Procurorul 
Victima 
Martorul 
Specialistul 
Expertul 
Interpretul, traducătorul 
Apărătorul 
4.5. Sistemul autorităţilor competente să 
soluţioneze cauzele contravenţionale. 
Instanţa de judecată. 
Procurorul. 
Comisia administrativă. 
Agentul constatator (organele de specialitate 
specificate la art. 400-4231CC) 
4.6. Rolul şi locul instanţei judecătoreşti în 
sistemul autorităţilor competente să soluţioneze 
cauzele contravenţionale. 
Instanţa care înfăptuieşte justiţia în cauzele 
contravenţionale. 
Competenţa instanţei de judecată. 
4.7. Rolul şi locul procurorului în sistemul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezbatere 
Studiu de caz 
Fişe de lucru 
Feedback 
Flipchart 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiul practicii 
judiciare 
Rezolvarea de 
probleme 
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autorităţilor competente să soluţioneze cauzele 
contravenţionale. 
Competenţa procurorului . 
4.8. Probele 
Cercetarea la faţa locului 
Temeiurile pentru ridicarea obiectelor şi 
documentelor 
Percheziţia corporală şi ridicarea obiectelor şi 
documentelor 
Corpurile delicte 
4.9. Măsurile procesuale de constrângere 
Reţinerea 
Aducerea silită 
Înlăturarea de la conducerea vehiculului 
Examenul medical pentru constatarea stării de 
ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe 
Reţinerea şi aducerea vehiculului la parcare. 
1. Probleme actuale ale teoriei şi practicii privind 
liberarea de răspundere contravenţională. 
2. Caracterizarea tipurilor liberării de răspundere 
contravenţională prevăzute în Partea Generală şi 
în Partea Specială a Codului Contravenţional. 
3. Aplicarea prescripţiei tragerii la răspundere 
contravenţională în unele situaţii concrete. 
4. Considerente teoretico-practice privind 
liberarea de pedeapsă contravenţională. 
5. Condiţii de operare a liberării de pedeapsă 
contravenţională în raport cu categoriile 
consacrate în legea contravenţională. 

Tema 5. Constatarea faptei contravenţionale. 

Ore practice 
5.1.Procesul de constatare a faptei  
contravenţionale. 
Declanşarea fazei respective. Sesizarea organului 
competent privind comiterea contravenţiei. Actele 
procedurale (măsurile) de asigurare a procedurii 
contravenţionale. Desfăşurarea fazei de 
constatare a cazului contravenţional (audierea 
persoanelor participante la procedura 
contravenţională, administrarea probelor etc). 
5.2. Circumstanţele care înlătură procesul 
contravenţional. 
a) nu există faptul contravenţiei; 
b) se constată vreunul din temeiurile prevăzute la 
art.3 alin.(3), art.4 alin.(3), art.20-31; 
c) persoana presupusă a fi făptuitor a decedat, cu 
excepţia cazului de reabilitare a acesteia; 
d) pentru acelaşi fapt şi privitor la aceeaşi 
persoană există o decizie/hotărâre definitivă; 
e) pentru acelaşi fapt este pornită urmărire 
penală. 

 
Rezolvare de 
probleme 
Dezbatere 
Feedback 
Fişe de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura de tip 
investigaţie de 
text cu sarcini de 
lucru 
independente 
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5.3. Procesul – verbal cu privire la contravenţie. 
Conţinutul procesului-verbal cu privire la 
contravenţie. 
Încheierea procesului-verbal în cazul pluralităţii 
de contravenţii. 
Nulitatea procesului-verbal cu privire la 
contravenţii. 
Cazurile în care nu se încheie proces-verbal cu 
privire la contravenţii. 
Chitanţa de încasare la amenzii la locul 
constatării contravenţiei. 
5.4. Contestaţia împotriva procesului-verbal cu 
privire la contravenţie. 
5.5. Sesizarea procurorului în soluţionarea cauzei 
contravenţionale. 
5.6. Sesizarea privind cauzele şi condiţiile care au 
favorizat contravenţia şi încheierea interlocutorie. 
1. Noţiunea, natura juridică, condiţiile operării 
cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al 
faptei prevăzute de art.10,  art. 18 Codul 
Contravenţional al Republicii Moldova. 
2. Examenul teoretic şi/sau practic în cauzele 
privind săvârşirea contravenţiei cu depăşirea 
limitelor legale ale legitimei apărări, reţinerii 
infractorului, stării de extremă necesitate, riscului 
întemeiat sau ca rezultat al executării ordinului 
sau dispoziţiei superiorului. 
3. Noţiunea, natura juridică şi trăsăturile cauzelor 
care înlătură răspunderea contravenţională sau 
consecinţele condamnării. 
4. Condiţiile aplicării cauzelor care înlătură 
răspunderea contravenţională. 

Tema 6. Judecarea cauzei contravenţionale în instanţă 

Ore practice 
6.1. Actele preliminare 
6.2. Termenul de judecare a cauzei  
contravenţionale 
6.3. Participarea la şedinţa de judecare a cauzei 
contravenţionale 
6.4. Şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale 
Partea preliminară a şedinţei. 
Cercetarea judecătorească. 
Deliberarea instanţei de judecată. 
Procesul – verbal al şedinţei de judecare a cauzei 
contravenţionale. 
6.5. Încetarea procesului contravenţional în 
şedinţă de judecată. 
6.6.Hotărârea judecătorească 
Problemele ce urmează a fi rezolvate la adoptarea 
hotărârii contravenţionale. 
Conţinutul hotărârea judecătoreşti. 

Studiu de caz 
Feedback 
Fişe de evaluare 

Lectura de tip 
investigaţie de 
text cu sarcini de 
lucru în grup mic 
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Înmânarea copiei de pe hotărârea judecătorească. 
Afişarea şi/sau difuzarea hotărârii de sancţionare. 
1. Scopul şi tipurile măsurilor de siguranţă. 
2. Aplicarea măsurilor de siguranţă cu caracter 
medical. 
3. Aplicarea măsurilor de siguranţă cu caracter 
educativ. 
4. Particularităţile expulzării. 
5. Specificul şi condiţiile confiscării speciale şi a 
confiscării extinse. 
Tema 7. Exercitarea căilor de atac în cauza contravenţională. Trimiterea spre executare 
a hotărârii judecătoreşti. 
 

Ore practice 
7.1. Calea ordinară de atac - recursul 
Hotărârile supuse recursului. 
Temeiurile pentru recurs. 
Efectele recursului. 
Persoanele care au dreptul de a declara recurs. 
Judecarea cauzei contravenţionale cu recurs. 
Şedinţa de judecare a recursului. 
Soluţiile judecării recursului. 
Conţinutul deciziei instanţei de recurs. 
7.2. Calea extraordinară de atac - revizuirea 
Deschiderea procedurii de revizuire . 
Revizuirea deciziilor şi a hotărârilor în cauzele 
contravenţionale 
Hotărârea instanţei de revizuire. 
7.3. Trimiterea spre executare a 
hotărârilorjudecătoreşti. 
Dispoziţii generale 
Problemele ce urmează a fi soluţionate la 
executarea sancţiunii    contravenţionale. 
Modul de soluţionare a problemelor legate de 
executarea sancţiunii contravenţionale. 
 
 

 
Dezbatere 
Demonstraţia 
Feedback 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborarea de 
rapoarte în baza 
analizei practicii 
judiciare 
Soluţionarea 
speţelor 
 
 
 
 
 
 

Tema 8. Metodologia întocmirii actelor procesual contravenţionale. 

 
Ore practice 

8.1  Metodologia întocmirii actelor procesuale 
contravenţionale cu privire la judecarea cauzei 
contravenţionale în instanţă (cap. 7, titlul II, partea 
specială, cartea a doua, Cod contravenţional). 
1. Actele preliminare (art. 453 CC). 
2. Procesul-verbal al şedinţei de judecare al cauzei 
contravenţionale (art. 459 CC). 
3. Hotărârea judecătorească (art. 462 CC): 
a) Privind încetarea procesului contravenţional; 
b) Privind vinovăţia persoanei de săvârșirea 
contravenţiei imputate şi, după caz, la stabilirea 

 
Brainstorming 
Rezolvarea 
speţelor 
Analiza unor 
hotărâri 
judecătoreşti prin 
prisma 
temeiniciei şi 
legalităţii 
Feedback 
Flipchart 
 

 
Întocmirea 
proiectelor de 
acte procesuale la 
indicaţia 
formatorului 
Elaborarea de 
rapoarte 
ştiinţifice 
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sancţiunii contravenţionale, la aplicarea măsurii de 
siguranţă sau la înlăturarea executării sancţiunii. 
4. Înmânarea copiei de pe hotărârea 

judecătorească (art. 463 CC). 
5. Afişarea şi/sau difuzarea hotărârii de 

sancţionare (art. 464 CC). 
6. Decizia comisiei administrative (art. 398 CC) 
7. Hotărârea procurorului în cauza 
contravenţională privind (art. 396 CC): 
a) Pornirea procesului contravenţional şi/ori 
examinarea cauzei în limitele competenţei sale; 
Pornirea procesului contravenţional şi expedierea 

materialelor acumulate, conform competenţei altor  
organe pentru examinare. 
 
8. Metodologia întocmirii actelor procesuale 
contravenţionale cu privire la examinarea cauzei 
contravenţionale în căile de atac: calea ordinară de 
atac-recursul (cap. 8, titlul II, partea specială, 
cartea a doua, Cod contravenţional) şi calea 
extraordinară de atac – revizuirea (cap. 9, titlul II, 
partea specială, cartea a doua, Cod 
contravenţional); 
8.1. Recursul împotriva hotărâri judecătoreşti 
contravenţional (art. 468 CC). 
8.2 Repunerea în termen a recursului (art. 469 
CC). 
8.3 Suspendarea executării hotărâri, urmare a 
declarării recursului(art. 470 alin. 1 CC). 
8.4 Decizia instanţei de recurs (art. 473-474 CC): 
1) respinge recursul şi menţine hotărârea atacată 
dacă recursul: 
a) este tardiv; 
b) este inadmisibil; 
c) este nefondat; 
2) admite recursul, casândhotărârea atacată şi 
dispune rejudecarea cauzei în primă instanţă. 
8.5 Cererea privind deschiderea procedurii de 
revizuire (art. 475, 476 CC). 
8.6 Hotărârea instanţei de revizuire (art. 477 CC: 
1) respinge cererea de revizuire dacă este: 
a) tardivă; 
b) inadmisibilă; 
c) neîntemeiată; 
2) admite cererea, casândhotărârea atacată, şi 
pronunţă o nouă hotărâre. 
 

 

 
VII. EVALUAREA 

 
A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 

- Participarea audienţilor în cadrul orelor practice; 



 14 

- Realizarea activităţilor individuale, în perechi şi de grup; 
- Redactarea  actelor procesuale;, 
- Susţinerea a două testări obligatorii care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a 

cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor profesionale; 
- Elaborarea de rapoarte şi referate asupra unui subiect propus pentru cercetare în calitate 

de lucru individual.  
 

B. Evaluarea finală va consta într-un examen realizat în formă scrisă la finele semestrului, 
având ca finalitate prezentarea răspunsurilor la subiectele teoretice studiate la orele de curs şi la 
orele practice, precum şi soluţionarea cazurilor practice referitoare la încadrarea juridică a 
faptelor în acord cu regulile de calificare a contravenţiei. 
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