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FIŞA DISCIPLINEI 
2017 – 2018 

 

Denumirea disciplinei DREPT  PENAL – partea generală I 
Codul 
disciplinei 

D.D.2.3.2 

Anul de studiu II Semestrul* 3 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

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

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob. Numărul de credite 5 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 64 Total ore pe semestru 120 

Titularul disciplinei Prof.univ.dr.Constantin Mitrache, Prof. univ.dr. Lavinia Lefterache, Conf.univ.dr.Cristian Mitrache 

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

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PENAL 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 56 28 28 0 0 

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

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

 

Recomandate 

 

 

 

 

 
 

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 2  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregatire examinare finală 20 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4  10. Consultaţii 2 

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

5. Activitate specifică de pregătire  
   SEMINAR şi/sau LABORATOR 

10  12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 2  13. Pregătirea de referate 2 

7. Pregatire lucrări de control 2  14. Desfășurarea de procese simulate 2 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 64 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

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

 

 cunoaşterea specificului ramurii de drept penal 
. 
 

 însuşirea regulilor de aplicare in timp si spaţiu a normelor de drept penal 
 
   însuşirea terminologiei juridice penale şi a instituţiilor fundamentale: infracţiune, pedeapsa şi 
răspunderea penală a persoanei fizice şi a celei juridice. 

 

  

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

  rezolvarea de speţe din perspectiva judiciară 
 

 explicarea vinovăţiei ca trăsătură esenţială a infracţiunii şi ca element subiectiv în conţinutul 
infracţiunii 

 

 interpretarea dispoziţiilor ce privesc: cauzele  justificative şi cauzele de neimputabilitate a 
faptei săvârşite 
 
 explicarea sancţiunilor de drept penal 

 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 

 analiza şi calificarea normelor de drept penal 
 

 corelarea normelor generale cu normele speciale şi a principiilor de aplicare în cazul 
concursului dintre acestea 
 

 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

  

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 penal pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale 
 

 implementarea ideii de independenţă şi imparţialitate a justiţiei şi a necesităţii promovării şi 
respectării legalităţii în cadrul statului de drept 
 
 

 promovarea regulilor de deontologie a partenerilor la înfăptuirea actului de justiţie 
 

 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 
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Tabla de materii 
 
 
 

Titlul I – Aspecte generale 
 Cap.I:  Noţiuni introductive 
  Dreptul penal ca ramură de drept 
  Ştiinţa dreptului penal 
  Principalele şcoli şi curente de politică penală 
  Evoluţia dreptului penal român modern 
  Principiile fundamentale ale dreptului penal 
  Izvoarele dreptului penal 
  Raporturile juridice penale 

 Cap. II:  Legea penală 
  Noţiune, structură, interpretare,  
  Aplicarea legii penale în timp. 
  Aplicarea legii penale în spaţiu. 
   

Titlul II – Infracţiunea şi sancţiunile de drept penal 
 Cap. I: Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. 
  Noţiunea de infracţiune 
  Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 

 Cap. II: Conţinutul infracţiunii 
  Obiectul, subiecţii infracţiunii, locul şi timpul săvârşirii infracţiunii 
  Conţinutul constitutiv al infracţiunii: latura obiectivă şi latura subiectivă. 

 Cap. III: Înlăturarea caracterului penal al faptei 
   Cauzele justificative 
      Cauzele de neimputabilitate 
   Înlăturarea caracterului penal al faptei prin lipsa prevederii in lege. 

 Cap. IV:  Aspecte generale privind sancţiunile de drept penal 
    Felurile sancţiunilor de drept penal în legislaţia penală actuala. 

 Cap V:   Pedepsele 
   Pedepsele principale, pedepsele complementare şi pedepsele accesorii aplicabile 
   persoanei fizice 
          Pedepsele aplicabile persoanei juridice 

 Cap VI:  Măsurile de siguranţă 
  Aspecte generale şi feluri 
  Măsurile de siguranţă in special 

 
 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

OBLIGATORIE 
• C-tin. Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român – partea generală, Editura 
Universul Juridic, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2016; 

• Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal partea generală. Curs pentru studenţii 
anului II, Editura Hamangiu, Bucureşti 2016; 

• Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal partea generală - note de curs, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti 2014; 

•  C. Bulai, B. N. Bulai – Manual de drept penal, partea generală, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2007; 

•  C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache – Culegere de probleme din 
practica judiciara – pentru uzul studentilor, ediţia a VII- a revăzută şi adăugită, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012. 

 
FACULTATIVĂ 
•  F. Streteanu,  D. Niţu, Drept Penal.Partea generală, curs universitar, vol.I, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 

• G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), G. Antoniu, Gh. Ivan, C. Bulai, C-tin 
Mitrache, B. N. Bulai, I. Molnar, C-tin Duvac, I. Pascu, I. Griga, V. Paşca, I. Ifrim, 
O. Petrescu (autori), Explicaţiile noului Cod penal, vol. I, art. 1 – 52, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

• G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), A. Boroi, C-tin Mitrache, V. Brutaru, Cr. 
Mitrache, B. N. Bulai, I. Molnar, C. Bulai, I. Ristea, Şt. Daneş, C-tin Sima, C-tin 
Duvac, V. Teodorescu, M-K Guiu, I. Vasiu, I. Ifrim, A. Vlăşceanu (autori), 
Explicaţiile noului Cod penal, vol. II, art. 53 – 187, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2015; 

• G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-
M. Vasile, Codul penal. Comentariu pe articole, Editura CH Beck, Bucureşti, 
2014; 

• V. Paşca, Drept penal. Partea generală, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, 
Editura Universul Juridic, 2015. 

 
 

 

Lista 
materialelor 
didactice 
necesare 

• Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, Legea nr. 187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; 

• C.Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache – Culegere de probleme din 
practica judiciară – pentru uzul studenţilor, ediţia a VII- a revazută şi adăugită, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

• Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, Legea nr. 255/2013 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziții procesual penale; 

• Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; 

• Legea nr. 253/2013 privind  executarea pedepselor, a măsurilor educative și a 
altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal; 

• Culegeri de decizii publicate de curţile de apel şi de Înalta Curte de Casaţie şi  
Justiţie. Jurisprudență C.E.D.O. și C.J.U.E. 
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată în  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului max. 20% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc  

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  
 Lucrare scrisă cu întrebări ce permit răspunsuri scurte şi precise, repartizate astfel: întrebări/grile şi eventual 2 
speţe din practica judiciară; 
 Examinare orală cu bilete. 
 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
- răspuns corect şi parţial corect la întrebări care 

adunate sa fie 5. 
 

 
 

 
 răspuns corect la toate subiectele 
 activitate susţinută în timpul semestrului 
 cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din 
bibliografia indicată. 

 

 
 

 
Data completării: 12 octombrie 2017  Semnătura titularilor: ___________________ 
 
         ___________________ 
 
               ___________________ 
 


