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I. PRELIMINARII
Curriculumul la disciplina „ Procesul contravenţional”,fiind elaborat în conformitate cu
prevederile legislaţiei contravenționale, pe baza practicii judiciare și literaturii de specialitate,
reprezintă un suport metodologic pentru asistenții judiciari și grefierii înprocesul de iniţiere şi
implementare a standardelor educaţionale privind formarea şi dezvoltarea competenților
profesionale în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.
Curriculumul propriu-zis este conceput ca un ansamblu de acțiuni proiectate pentru a organiza și
desfășura procesul de instruire continuă, ce conține competențe, obiective de referentă, strategii
didactice, metode și tehnici de evaluarela disciplina „ Procesul contravenţional”.
Fiind urmărit scopul de a forma la audienţi competenţe specifice funcției exercitate,
compartimentele cuprinse în acestcurriculumulconţin un sistem de cunoştinţe practico-științifice
necesare pentru administrarea cauzelor contravenţionale și, în cumul, constituie o sursă de
instruire juridico- profesională, capabilă să asigure cunoaşterea și înțelegerea instituţiilor şi
normelor dreptului contravenţional, care, în consecință, va forma competențetemeinice pentru
exercitarea funcțiilor deasistenți judiciari și grefieri.
Administrarea și evaluarea disciplinei de instruire „ Procesul contravenţional” se va realiza prin
studiul la orele de prelegeri şi seminare, finalizându-se prin susținerea testelor pentru verificarea
cunoștințelor, ce va constitui indiciul privind implementarea disciplinei respective în contextul
formării și dezvoltării competenţelor profesionale cu privire la exercitarea funcțiilor de asistenți
judiciari și grefieri.
II. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei „Procesul contravenţional”, audientul va obţine următoarele
competențe:
• să definească noţiunile de bază ale dreptului contravenţional (lege contravenţională,
contravenţie, răspundere contravenţională, sancţiune contravenţională, procesul
contravenţional);
• să identifice și să interpreteze normele Codului contravenţional, care reglementează
procesul contravențional;
• să determine normele procesuale aplicabile pentru judecarea cauzei în instanță;
• să efectueze măsurile necesare, ce derivă din atribuțiile de serviciu, menite să asigure
buna desfășurare a ședinței de judecată;
• să posede abilități privind selectarea, pregătirea și prezentarea surselor doctrinare și
legislative pentru crearea condițiilor optime în activitatea judecătorului privind redactarea
hotărârii contravenționale;
• să poată formula raţionamente şi să susţină argumentat punctele de vedere proprii în
materia dreptului contravenţional;
• să proiecteze hotărârea judecătorească, procesul – verbal al ședinței de judecată, alte acte
emise în cadrul judecării cauzei contravenționale, prin prisma jurisprudenței naționale şi Curţii
Europene a Drepturilor Omului;
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
La sfârşitul studiului disciplinei„Procesul contravenţional”, audientul va fi capabil să:
analizeze noţiunile de bază ale dreptului contravenţional, stabilind legătura între normele
cuprinse în Partea Generală, Partea Specială şi Partea Procedurală a Codului contravenţional;
• descrie procesul contravențional, în special etapa privind judecarea cauzei contravenționale;
• propună soluţii cu privire la problemele ivite cu ocazia judecării cauzei contravenționale;
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• aprecieze probele administrate în cursul procesului contravențional;
• studieze și valorifice practica judiciară, precum şi jurisprudenţa CEDO sub aspectul
aplicabilităţii în cursul judecării cauzei contravenţionale;
• pregătească cauza pentru judecată;
• întocmească acte procesuale contravenționale;
• formuleze propuneri delege lata şi delege ferendă cu privire la perfecţionarea cadrului
legislativ în domeniul contravenţiilor;
• să contribuie, prin intermediul comunicărilor ştiinţifice elaborate, la procesul de interpretare
şi aplicare a normelor contravenţionale, precum şi la instruirea juridică a cetăţenilor.
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Procesul
contravenţional

Formator

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

Sergiu Furdui

2015

16

4

Ore
Evaluarea
practice
12

Teste

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

1.

2.

3.
4.

TEMATICA
Consideraţii generale cu privire la disciplina „ Procesul
contravenţional”. Legea contravenţională şi aplicarea
ei.Contravenţia – temei al răspunderii contravenţionale.
Răspunderea contravenţională – formă a răspunderii
juridice. Sancţiunea contravenţională. Structura și
caracteristica
generală
Codului
contravenţional.
Calificarea contravenției.
Procesul contravenţional. Participanţii la procesul
contravenţional. Autorităţile competente să soluţioneze
cauzele contravenţionale.Probele şi măsurile procesuale
de constrângere.Procesul – verbal cu privire la
contravenţie. Contestarea procesului – verbal cu privire
la contravenţie.
Judecareacauzei contravenţionale în instanţă.Exercitarea
căilor de atac în cauza contravenţională. Trimiterea spre
executare a hotărârii judecătoreşti.
Metodologia întocmirii actelor procesual contravenţionale.
TOTAL

Ore
curs

Ore
practice

-

2

2

4

2

4

-

2

4

12

VI. UNITĂŢI TEMATICE
Strategii didactice/
Lucrul individual
Resurse logistice
Tema 1.Consideraţii generale cu privire la disciplina „ Procesul contravenţional”. Legea
contravenţională a Republicii Moldova. Caracteristica și structura Codului
Unităţi tematice

3

contravenţional.Contravenţia – temei al răspunderii contravenţionale. Calificarea
contravenției.Răspunderea contravenţională – formă a răspunderii juridice. Sancţiunea
contravenţională și aplicarea ei.
Ore practice
1.1.Caracteristica șisistemul disciplinei „Procesul
contravenţional”.
1.2.
Legea
contravenţională
a
Republicii
Moldova.Caracteristica generală și structura Codului
contravenţional.
Noţiunea de lege contravenţională ( art.1CC);
Scopul legii contravenţionale(art.2 CC);
Acțiunea legii contravenţionale în timp (art.3 CC);
Acțiunea legii contravenţionale asupra persoanei și în
spațiu (art.4 CC);
Principiile legii contravenționale (art.art.5-9CC);
Caracteristica Codului contravenţional;
Ore practice
Structura Codului contravenţional.
1.3.Contravenția - temei al răspunderii
Ore practice
Lectura surselor
contravenționale.
bibliografice
Noțiunea de contravenție ( art.10 CC);
SeminarFormele, variantele şi modalităţile contravenţiei
dezbatere
(art.art.11,12, 28 CC);
Lucru în grup
Natura juridică a contravenției, prin prisma
Studiu de caz.
jurisprudenței CEDO;
Studiu individual de
Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei
Feedback
cercetare.Elaborarea
(art.art.19 -27CC);	
  
Flipchart
de rapoarte
Calificarea contravenției ( art. art. 113 -118 CP)
ştiinţifice
1.4. Răspunderea contravenţională – formă a
răspunderii juridice.
Definirea, formele şi funcţiile răspunderii
contravenționale (art. art. 15 – 17CC);
Prescripția răspunderii contravenționale (art. 30
CC)
Cauzele care înlătură răspunderea contravenţională
(art.art.26 -31CC)
1.5.Sancțiunea contravențională și aplicarea ei.
Noțiunea de sancțiune contravențională ( art.32
CC);
Sistemul de sancţiuni contravenţionale ( art. art.3339 CC);
Expulzarea ( art.40 CC);
Aplicarea sancţiunii contravenţionale ( art.art. 41 –
44 CC);
Repararea prejudiciului produs în rezultatul comiterii
contravenţiei ( art.45 CC) ;
Executarea obligației a cărei neîndeplinire este
sancționată ( art.46 CC)
Tema 2. Procesul contravenţional. Participanţii la procesul contravenţional. Autorităţile competente
să soluţioneze cauzele contravenţionale. Probele şi măsurile procesuale de constrângere.Procesul –
verbal cu privire la contravenţie. Contestarea procesului – verbal cu privire la contravenţie.
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Ore de curs
2.1.Procesul contravențional.
Noțiunea de proces contravenţional ( art.374 CC);
Principiile de bază ale procesului contravențional
(art.art.375 -381);
Etapele procesului contravențional :
- constatarea faptei contravenţionale ( art. art. 440 –
451CC);
- judecarea cauzei contravenţionale ( art. art.452 – 464
CC) ;
- exercitarea căilor de atac în cauza contravenţională ( art.
art. 465 – 477 CC);
- trimiterea spre executare ahotărârii cu privire la aplicarea
sancţiunii contravenţionale ( art.art.	
   478	
   –	
   480	
   CC)	
  
șiexecutareasancțiuniicontravenționale	
   (	
   art.	
   art.	
   	
   311	
   -‐	
  
321	
  	
  Cod	
  de	
  executare).	
  
Circumstanţele care înlătură procesul contravenţional ( art.
441 CC).
2.2. Autorităţile competente să soluţioneze cauzele
contravenţionale.
Sistemul autorităţilor competente să soluţioneze cauzele
contravenţionale ( art.393 –423/7CC);
Locul și rolul instanțelor judecătorești în sistemul
autorităţilor
competente
să
soluţioneze
cauzele
contravenţionale( art. art. 394, 395 CC).
Sesizarea
procurorului
în
soluţionarea
cauzei
contravenţionale( art. 449 CC);
Sesizarea privind cauzele şi condiţiile care au favorizat
contravenţia şi încheierea interlocutorie( art. 450 CC).
2.3.Participanţii la procesul contravenţional.
Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces
contravenţional ( art. 384 CC);
Agentul constatator( art. 385 CC;
Procurorul( art. 386 CC);
Victima( art. 387 CC);
Martorul( art. 388 CC);
Specialistul ( art. 389 CC);
Expertul( art. 390 CC);
Interpretul, traducătorul( art. 391 CC);
Apărătorul( art. 392 CC).
2.4. Probele şi măsurile procesuale de constrângere.
Noțiune deprobe în procesul contravențional ( art. 425
CC);
Cercetarea la faţa locului (art. 426 CC);
Temeiurile pentru ridicarea obiectelor şi documentelor(art.
427 CC);
Temeiurile pentru efectuarea percheziției. Percheziţia
corporală şi ridicarea obiectelor şi documentelor(art. art.
428- 430CC);
Corpurile delicte(art. 431 CC);
Noțiune de măsuri procesuale de constrângere și
clasificarea lor ( art. 432 CC);

Ore de curs
Prelegere cu
suport vizual
Metoda socratică
Proiector/laptop

Ore de curs
Lectură
problematizată
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Reţinerea(art. art. 433- 436 CC);
Aducerea silită( art. 437 CC);
Înlăturarea de la conducerea vehiculului. Reținerea și
aducerea vehiculului la parcare (art art. 438,alin. (1), 439
CC);
Examenul medical pentru constatarea stării de ebrietate
produsă de alcool sau de alte substanţe(art. 438, alin.(2) –
(4) CC);
2.5. Procesul – verbal cu privire la contravenţie.
Noțiunea de proces– verbal cu privire la contravenţie(
art.442 CC);
Conținutul procesului -verbal cu privire la contravenţie(
art.443 CC);
Încheierea procesului - verbal cu privire la contravenţie(
art.444 CC);
Nulitatea procesului - verbal cu privire la contravenţie(
art.445 CC);
Cazurile în care nu se încheie procesul - verbal cu privire
la contravenţie( art.446 CC);
2.6.Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire
la contravenţie.
Persoanele care dispun de dreptul la contestație împotriva
procesului-verbal cu privire la contravenţie (art.448,
alin.(1) CC);
Termenulla contestație împotriva procesului-verbal cu
privire la contravenţie (art.448, alin.(5) CC);
Examinarea contestației împotriva procesului-verbal cu
privire la contravenţie( art.456 CC)
Ore practice
2.1. Definirea sarcinile şi 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).
2.2. Structura procesului contravenţional (constatarea
cazuluicontravenţional, examinarea cazului contravenţional,
exercitarea căilor de atac în cazul contravenţional şi
executarea deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii
contravenţionale).	
   2.3.	
   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.
2.4. Procesul – verbal cu privire la contravenţie.
Conţinutul procesului-verbal cu privire la contravenţie.

Ore practice
Dezbatere
Studiu de caz
Fişe de lucru
Feedback
Flipchart

Ore practice
Studiul practicii
judiciare
Rezolvarea de
probleme
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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.
2.5. Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la
contravenţie.
2.6. Sesizarea procurorului în soluţionarea cauzei
contravenţionale.
2.7. Sesizarea privind cauzele şi condiţiile care au
favorizat contravenţia şi încheierea interlocutorie.
2.8. 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
2.4. Sistemul autorităţilor competente să soluţioneze
cauzele contravenţionale.
Instanţa de judecată.
Procurorul.
Comisia administrativă.
Agentul constatator (organele de specialitate specificate la
art. 400-423/7CC)
2.5. Rolul şi locul instanţei judecătoreşti în sistemul
autorităţilor
competente
să
soluţioneze
cauzele
contravenţionale.
Instanţa
care
înfăptuieşte
justiţia
în
cauzele
contravenţionale.
Competenţa instanţei de judecată.
2.6. Probele
Cercetarea la faţa locului
Temeiurile pentru ridicarea obiectelor şi documentelor
Percheziţia corporală şi ridicarea obiectelor şi
documentelor
Corpurile delicte
2.7. 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.
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Tema 3. Judecarea cauzei contravenţionale în instanţă. Exercitarea căilor de atac în cauza
contravenţională. Trimiterea spre executare a hotărârii judecătoreşti.
Ore de curs
3.1. Judecarea cauzei contravenţionale în instanţă.
3.2.Actele preliminare
3.3. Termenul de judecare a cauzei
contravenţionale
3.4. Participarea la şedinţa de judecare a cauzei
contravenţionale
3.5. Şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale.
Ore de curs
3.6.Încetarea procesului contravenţional în şedinţă de
Ore de curs
Prelegere cu
judecată.
Lectură
suport vizual
3.7. Hotărârea judecătorească
problematizată
Metoda socratică
3.8. Exercitarea căii ordinare de atac în cauza
Proiector/laptop
contravenţională. Recursul.
3.9. Trimiterea spre executare a hotărâriijudecătoreşti.
3.10.Exercitarea căii extraordinare de atac în cauza
contravenţională. Revizuirea.	
  
3.11.	
  Trimiterea spre executare a hotărârilor judecătoreşti.
Ore practice
3.1. Actele preliminare
3.2. Termenul de judecare a cauzei
contravenţionale
3.3. Participarea la şedinţa de judecare a cauzei
contravenţionale
3.4. Şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale
Partea preliminară a şedinţei.
Cercetarea judecătorească.
Deliberarea instanţei de judecată.
Ore practice
Procesul – verbal al şedinţei de judecare a cauzei Studiu de caz
contravenţionale.
Feedback
3.5. Încetarea procesului contravenţional în şedinţă de Fişe de evaluare
judecată.
3.6.Hotărârea judecătorească
Problemele ce urmează a fi rezolvate la adoptarea
hotărârii contravenţionale.
Conţinutul hotărârea judecătoreşti.
Înmânarea copiei de pe hotărârea judecătorească.
Afişarea şi/sau difuzarea hotărârii de sancţionare.
3.7. Calea ordinară de atac - recursul
Hotărârile supuse recursului.
Temeiurile pentru recurs.
Efectele recursului.
Persoanele care au dreptul de a declara recurs.
Judecarea cauzei contravenţionale în recurs.
Şedinţa de judecare a recursului.
Soluţiile judecării recursului.

Dezbatere
Demonstraţia
Feedback

Ore practice
Lectura de tip
investigaţie de text
cu sarcini de lucru
în grup mic

Elaborarea de
rapoarte în baza
analizei practicii
judiciare
Soluţionarea
speţelor
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Conţinutul deciziei instanţei de recurs.
3.8. Calea extraordinară de atac - revizuirea
Deschiderea procedurii de revizuire .
Revizuirea deciziilor şi a hotărârilor în cauzele
contravenţionale
Hotărârea instanţei de revizuire.
3.9. Trimiterea spre executare a hotărârilor judecătoreşti.
Dispoziţii generale
Problemele ce urmează a fi soluţionate la executarea
sancţiunii contravenţionale.
Procedura de soluţionare a problemelor legate de
executarea sancţiunii contravenţionale.

Tema 4. Metodologia întocmirii actelor procesual contravenţionale.
Ore practice
4.1
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 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.

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

Întocmirea
proiectelor de acte
procesuale la
indicaţia
formatorului.

4.2.Metodologia
întocmirii
actelor
procesuale
contravenţionale cu privire la judecarea cauzei
contravenţionale în căile de atac: calea ordinară de atacrecursul (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);
1.
Recursul
împotriva
hotărâri
judecătoreşti
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contravenţional (art. 468 CC).
2.Repunerea în termen a recursului (art. 469 CC).
3.Suspendarea executării hotărâri, urmare a declarării
recursului(art. 470, alin. 1 CC).
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.
4.3 Cererea privind deschiderea procedurii de revizuire
(art. 475, 476 CC).
4.4Hotărârea 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, prezentată prin enunțuri urmate de o
întrebare, exerciții, sarcini, probleme eseuri etc. ;
Realizarea activităţilor individuale, în perechi şi în grup;
Redactarea actelor procesuale;
Răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz, care vor conţine sarcini cu
obiective de măsurare a cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor profesionale;
Elaborarea de rapoarte,comunicări, referate asupra unui subiect propus pentru cercetare
în calitate de lucru individual.

B. Evaluarea finalăse va realiza prin teste, având ca finalitate prezentarea răspunsurilor la
subiectele studiateîn cursul evaluării continuă, fiindurmărit scopul de a aprecia rezultatele
obținute de audienți în raport cu competențele și performanțele preconizate.
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octombrie 2008, Monitor Oficial 2009, nr. 3-6, art. 15, promulgat prin Decretul nr. 2046-IV.
5. Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova, adoptat prin Legea
din 29 martie 1985 // Veştile R.S.S.M., 1985, nr.3, art. 47. Text oficial cu modificările şi cu
completările la data de 11 noiembrie 2004., abrogat.
6. Codul penal al Republicii Moldova adoptat la 18.04.2002, intrat în vigoare la 12.06.2003 //
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MO, 2002, nr.128-129/1014, cu modificările şi completările operate prin Legea nr.l323-XV
din 26.09.2002 // MO, 2002, nr.143, art.1021.
7. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat la 14.03.2003, intrat în vigoare la
12.06.2003 // MO, 2003, nr. 104 -l 10 (1197 - 1203).
8. Codul vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 1149-XIV din
20.07.2000 // MO, 2000, nr.160-162/1201.
9. Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443-XV din 24.ХП.2004 //
MO, 2005, nr. 34-35.
10. Regulamentul comisiilor administrative aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii
Moldova cu nr. 126 - XIII din 27 martie 1994 // MO, 1994, nr.6.
Practică Judiciară:
1. Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a R.S.S.M. nr.7 din 26 iunie 1989 "Despre unele
întrebări ce apar în practica aplicării legislaţiei cu privire la delictele administrative" // Revista
legislaţiei şi practicii judiciare Judecătoriei Supreme a R.S.S.M. (iulie-septembrie 1989).Chişinău: Timpul, 1990, p. 7.
2. Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a R.S.S.M. nr.8 din 26 iunie 1989 "Despre practica
cercetării de către judecătorii în ordinea procedurii civile a plângerilor pe seama hotărârilor
proceselor ce conţin contravenţii cu caracter administrativ" // Revista legislaţiei şi practicii
judiciare a Judecătoriei Supreme a R.S.S.M. (iulie-septembrie 1989).Chișinău: Timpul, 1990,
p. 21.
3. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.5 din 30 ianuarie 1996 "Despre măsurile de
perfecţionare a activităţii instanţelor judecătoreşti în examinarea cauzelor penale, civile şi
administrative" // Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova - Chişinău, 1997, p. 62-63.
4. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.22 din 10 iulie 1997 Cu privire la aplicarea
sancţiunilor administrative de către instanţele judecătoreşti" // Buletinul Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova, 1997, nr.7, p. 14-17.
5. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.23 din 10 iulie 1997 Despre practica aplicării
legislaţiei penale şi administrative privind protecţia consumatorului" // Buletinul Curţii
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 1997, nr.8, p. 11-14.
6. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.19 din 10 iulie 1997 Despre practica judiciară în
cauzele privind contrabanda şi contravenţiile administrative vamale" // Buletinul Curţii
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 1997, nr.10, p. 5-11.
7. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.18 din 10 iulie 1997 "Despre practica aplicării de
către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei în domeniul protecţiei mediului
înconjurător" // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 1997, nr.12, p. 5-10.
8. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.5 din 17 februarie 1998 "Cu privire la rezultatele
înfăptuirii justiţiei în anul 1997 şi măsurile de perfecţionare a activităţii instanţelor
judecătoreşti la examinarea cauzelor civile, penale şi cu privire la contravenţiile
administrative" // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 1998, nr.3, p. 9-12.
9. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.5 din 24 decembrie 2010 „ Cu privire la practica
judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăţilor vamale şi
contravenţiile vamale”.
10. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.15 din 25 martie 2002 „Cu privire la practica
judiciară în cauzele penale şi administrative referitoare la trecerea ilegală a frontierei de stat
art. 191 din Codul cu privire la contravenţiile administrative şi art. 80 din Codul penal”.
11. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.24 din 29 octombrie 2001 „Cu privire la
modificarea Hotărârii Plenului CSJ nr. 19 din 10.07.1997 Despre practica judiciară în
cauzele privind contrabanda şi contravenţiile administrative vamale, cu modificările
introduse prin hotărârile nr. 20 din 10.06.1998 şi nr. 27 din 27.10.1998”.
12. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.19 din 10 iulie 1997 „ Cu privire la practica
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judiciară în cauzele privind contrabanda şi contravenţiile administrative vamale”.
Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea
prevederilor art. 400 Cod Contravenţional după intrarea în vigoare a Legii cu privire la
activitatea poliţiei şi statutul poliţistului nr.48 din 04 iunie 2013”.
Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la examinarea
cauzei contravenţionale în cazul existenţei corpurilor delicte nr.57 din 29 noiembrie 2013”.
Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la judecarea
cauzei contravenţionale în privinţa judecătorului nr.55 din 30 octombrie 2013”.
Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea
prevederilor art. 448 Cod Contravenţional, contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire
la contravenţie nr.41 din 21 mai 2013”.
Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „ Cu privire la soluţionarea
cauzelor de înlocuire a amenzii contravenţionale aplicate persoanei fizice de către agentul
constatator nr.30 din 01.11.2012”.
Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contravenționale.	
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