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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                                                                       An universitar 2017-2018 

FACULTATEA DE DREPT 

DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

 

F I Ş A    D I S C I P L I N E I 
 

 

Denumirea 

disciplinei 
DREPT INTERNAŢIONAL PENAL Codul 

disciplinei 

D.D.4.7.11. 

Anul de studiu (cursuri de zi) IV Semestrul* 7 Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DG - generală, DS - de specialitate, DE - economică / managerială, DU - umanistă 

 

DS 

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opţională, F - facultativă) Op Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 26 Total ore pe semestru 50 

Titularul disciplinei Lect. univ. dr. Daniela-Anca Deteşeanu  

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
 

Facultatea de Drept  

 
Numărul total de ore (pe semestru) din planul 

de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  14 

săptămâni x 2 h curs pe săptămână) 

Departamentul de Drept public 

Domeniul fundamental 

de ştiinţă, artă, cultură 

Ştiinţe juridice 

Domeniul pentru studii 

universitare de licenţă 

Drept  

 

Total C** LS S L P 

Direcţia de studii Drept  24 24 0 0 0 0 

** C - curs, LS - lecţii de sinteză, S - seminar, L - activităţi de laborator, P - proiect sau lucrări practice  
 

Discipline  

anterioare 

Obligatorii 

(condiţionate) 

- 

Recomandate Drept internaţional public 

Organizaţii şi relaţii internaţionale 

Dreptul internaţional al drepturilor omului 

Drept internaţional umanitar 

Drept internaţional al refugiaţilor 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu după manual, suport de curs 5  9. Pregătire examinare finală 2 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5  10. Consultaţii 1 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 3  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire seminar şi/sau laborator 0  12. Documentare pe Internet 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 0  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 0  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual = 26 ore pe semestru 

 

Competenţe 

generale  

(competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 
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Competenţe 

specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

 cunoaşterea și însușirea principiilor generale ale Dreptului internaţional penal 

 înţelegerea raporturilor dintre Dreptul internaţional public, Dreptul internaţional al 

drepturilor omului, Dreptul internaţional umanitar şi Dreptului internaţional penal 

 cunoaşterea evoluţiei istorice a Dreptului internaţional penal și a sistemului surselor  

Dreptului internaţional penal 

 înţelegerea poziţiei Dreptului internaţional penal faţă de sistemele juridice naţionale 

 înţelegerea rolului esenţial al jurisprudenţei în Dreptul internaţional penal 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 

precum şi a conţinutului teoretic şi practic al disciplinei) 

 analiza specificităţii Dreptului internaţional penal 

 explicarea poziţiei individului ca subiect al Dreptului internaţional penal 

 analiza jurisdicţiilor penale internaţionale 

 explicarea şi analiza principalelor categorii de crime internaţionale 

 explicarea raporturilor dintre Dreptul internaţional penal, Dreptul internaţional public şi 

Dreptul internaţional umanitar  

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 capacitatea de înţelegere a necesităţii apariţiei Dreptului internaţional penal 

 analiza relaţiei dintre drepturile omului şi Dreptul internaţional penal 

 capacitatea de sesizare a situaţiilor de violare a drepturilor omului şi a normelor 

umanitare. Înţelegerea necesitatea existenţei unor incriminări a acestor violări la nivel 

internaţional 

 înţelegerea rolului juridicţiilor penale internaţionale şi a raportului acestora cu 

jurisdicţiile naţionale 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 

ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 

promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi 

creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 

instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea  în relaţii de parteneriat cu 

alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 

profesională) 

 înţelegerea importanţei Dreptului internaţional penal 

 formarea unei atitudini critice faţă de legislaţia penală naţională raportat la Dreptul 

internațional penal 

 aptitudinea de căutare pe internet a jurisprudenţei instanţelor internaţionale penale 

 capacitatea de a înţelege raportul dintre jurisdicţiile internaţionale penale şi jurisdicţiile 

naţionale 

 capacitatea de a fi receptiv la evoluţiile rapide ale Dreptului internaţional penal 

convenţional şi jurisprudenţial 
 

Obiective Însuşirea cunoştinţelor teoretice fundamentale privind: principiile Dreptului internaţional 

penal; sursele; instituţiile; procedurile; teoria generală a dreptului material; categoriile de 

crime internaţionale; raporturile cu marile instituţii juridice înrudite din Dreptul internaţional 

public. 
 

Programa 

analitică 

/ 

Tablă de 

materii 

1. Formarea Dreptului internaţional penal. Noţiunea Dreptului internaţional penal. 

2. Trăsăturile şi sursele Dreptului internaţional penal.  

3. Jurisdicţiile penale internaţionale. Primele jurisdicţii penale cu caracter internaţional. 

Tribunalele penale internaţionale ad hoc (I). 

4. Tribunalele penale internaţionale ad hoc (II). 
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/ 

Conţinutul 

cursurilor 

(descriptori) 

5. Curtea Penală Internaţională (I) – organizare şi funcţionare. 

6. Curtea Penală Internaţională (II) - procedura. Alte mecanisme de reprimare a crimelor 

internaţionale. 

7. Crimele internaţionale (I). Crima de genocid. 

8. Crimele internaţionale (II). Crimele împotriva umanităţii. 

9. Crimele internaţionale (III). Crimele de război. 

10. Crimele internaţionale (IV). Crima de agresiune. Alte crime internaţionale. 

11. Principii generale privind răspunderea pentru comiterea de crime internaţionale. 

12. Viitorul Dreptului internaţional penal. Dreptul internaţional penal şi jurisdicţiile 

naţionale. 
 

Bibliografie 1. Doctrină 

 CASSESE Antonio, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003. 

 CRYER R.; Friman, H.; Robinson D.; Wilmshurst E., An Introduction to 

International Criminal Law and Procedure, Ediția a doua, Cambridge University 

Press, 2010. 

 DETEȘEANU Daniela, Crima internațională. Abordări convenționale și dezvoltări 

jurisprudențiale, Editura Universul Juridic, București 2016. 

 SCHABAS A.William (editor), International Criminal Law, Cambridge University 

Press 2016.  

2. Site-uri Internet 

- Organizaţia Naţiunilor Unite: http://www.un.org/ 

- Curtea Penală Internaţională: http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx 

- United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals: 

http://www.unmict.org/en/about 

- Curtea Specială pentru Sierra Leone: http://www.sc-sl.org/ 

- Curtea Specială pentru Liban: http://www.stl-tsl.org/ 

- Coalition for the International Criminal Court:  

http://www.iccnow.org/documents/SSRN-id2209687.pdf 

 

  
 

Lista 

materialelor 

didactice 

necesare 

- note curs  

- lucrări consultate în bibliotecă 

- acces Internet 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, în % 

(Total =100%) 

- răspunsurile la colocviu (evaluarea finală) 100 % 

- prezenţă şi participare activă în cadrul cursurilor  recomandare  

- participare la activități extra-curriculare recomandare 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală - de exemplu: lucrare scrisă ( descriptivă şi/sau test grilă 

şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect, etc.  

Colocviu cu calificativ (admis/respins); test scris grilă semi-deschisă (unul sau două răspunsuri corecte din cele 4 

variante posibile); acoperă întreaga materie; 7 întrebări (pentru promovare este necesar răspunsul integral corect la 

4 întrebări); colocviu în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră şi subiect unic pentru toţi studenţii, în cadrul aceleiaşi 

presesiuni/sesiuni; se organizează colocviu comun unic cu toate disciplinele din modul. 

Cerinţe minime pentru calificativul admis 

(sau cum se acordă calificativul admis) 

 dovedirea însuşirii minime a materiei  

 cunoaşterea în afara cursului a elementelor esenţiale din bibliografia indicată 

 recomandare - prezenţa şi participarea activă la cursuri 
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 recomandare - participare la activități extra-curriculare 

 nu există condiţionări pentru prezentarea la colocviu ori promovarea acestuia 

 posibilitatea acordării calificativului admis pentru activitatea de-a lungul semestrului – condiții legate de 

prezența la cursuri, participare activă la dezbaterile organizate în cadrul cursurilor și la activitățile extra-

curriculare programate, inclusiv la simulare 

 posibilitatea acordării calificativului admis - prin echivalare - studenţilor membri ai echipei Universităţii din 

Bucureşti participante la concursul internaţional René Cassin, selectate şi antrenate în cadrul Centrului de 

drepturile omului, precum și studenților membri ai echipelor Universităţii din Bucureşti participante la 

concursuri internaţionale pe teme de drept internațional, drept internațional umanitar și drept internațional 

penal. 
 

Observaţii: Fişa disciplinei este întocmită potrivit modelului aprobat de Rectoratul Universităţii din Bucureşti şi 

Decanatul Facultăţii de Drept şi ea va fi actualizată periodic. 

 

Data redactării: 26 septembrie 2017.  

 

Lector univ. dr. Daniela-Anca DETEȘEANU 
 

 

 

 

 

 

 


