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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Catedra Departamentul de Drept Public  

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / 

Calificarea 
Licenţiat în drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Infracţiuni prevăzute în legi speciale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Paşca Ioana - Celina 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Paşca Ioana - Celina 

2.4. Titularul activităţilor de 

pregătire IFR 

Paşca Ioana - Celina 

2.4 Anul de 

studiu 

3 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obţ 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

IF IFR din care: 3.2 

curs 

IF IFR 3.3 seminar/laborator IF IFR 

3 1 2 - 1 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

IF IFR din care: 3.5 

curs 

IF IFR 3.6 seminar/laborator IF IFR 

42 14 28 - 14 14 

Distribuţia fondului de timp: Ore  

IF 

Ore  

IFR 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 90 70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe 

teren 

28 19 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 19 

Tutoriat  28 10 

Examinări  90 18 

Alte activităţi…………………………………… - - 

3.7 Total ore studiu 

individual 

IF IFR 

33 61 

3.8 Total ore pe semestru 75 75 

3.9 Numărul de credite 3 3 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  

 

 

6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie 

parcurgerea și promovarea disciplinei 

 

C
u
n
o
şt

in
ţe

 

1. evaluarea critică a textelor normative, astfel cum au fost interpretate de doctrină şi 

jurisprudenţa în materie;  

2. elaborarea unui studiu şi/sau proiect profesional privind încadrarea juridică a unei 

situaţii de fapt;  

 

A
b
il

it
ăţ

i 

1. realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil; 

2. dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate; 

R
es

p
o
n
sa

b
il

it
at

e 

și
 a

u
to

n
o
m

ie
 

1. analiza conţinutului infracţiunilor prevăzute în legi speciale; 

2. cunoașterea principalelor aspecte problematice în activitatea organelor judiciare, astfel 

cum au fost ele reflectate în practica judiciară de la nivelul Înaltei Curți de Casație și 

Justiție sau a Curții Constituționale. 

3. examinarea critică a soluţiilor publicate în reviste de specialitate; 

 

 

 

7. Conţinuturi  

7.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 
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1. Infracţiuni contra sănătăṭii publice 

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri. 

 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2 h 

 

 

2. Infracţiuni contra sănătăṭii publice II 

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului. 

Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităṭii de 

transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente 

sanguine de origine umană, precum și asigurarea calităṭii și 

securităṭii sanitare, ȋn vederea utilizării lor terapeutice. 

 

 

 

 

 

 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

            

2 h 

3. Infracţiuni comise în domeniul financiar fiscal 

Infracţiuni de evaziune fiscală 

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale 

 

  

  Prelegerea,  

  conversaţia     

euristică, 

exemplificarea 

2 h  

4.Infracţiuni comise în domeniul financiar fiscal II 

Infracţiunile conexe infracţiunilor de evaziune fiscală 

Infracṭiuni privitoare la regimul cambiei, cecului și biletului 

la ordin 

 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2 h 

  

 

5. Infracţiuni de corupţie și de serviciu  

Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie 

 

 

 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2 h  

 

6. Infracţiuni de corupţie și de serviciu II 

Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii 

Europene 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2h 
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7. Infracţiuni din domeniul proprietăţii intelectuale 

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi 

conexe 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2 h 

 

8. Infracţiuni din domeniul proprietăţii intelectuale 

Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice  

 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2 h  

9. Infracţiuni privind activitatea economică 

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenṭei neloiale. 

Legea nr. 21/1996 a concurenṭei. 

 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2 h  

10. Infracţiuni prevăzute de Codul vamal. Contrabanda  

 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2 h  

11. Infracţiuni electorale  

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative 

de către cetăţeni. 

Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului 

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 

 

 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

 

2 h  

12. Infracţiuni privind criminalitatea organizată  

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative.  

 

Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2 h 

13.  Infracţiuni prevăzute de Codul silvic Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2 h 

14. Infracţiuni privind protecţia mediului Prelegerea, 

conversaţia 

euristică,  

exemplificarea 

2 h 

   

Bibliografie 

Obligatorie 

1. Alexandru Boroi (coord.), Dreptul penal al afacerilor, ed. a VII-a, Editura C.H. Beck, 2021. 

2. Mihai Adrian Hotca (coord.), Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ed. a-V-a, Editura C.H. 

Beck, 2019. 

3. Mirela Gorunescu, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Editura Hamangiu, 2012. 
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Facultativă 

1. Bogdan Varjan, Infracţiunile de evaziune fiscală, Editura C.H. Beck, 2011. 

2. Nadia Cerasela Anitei, Roxana Elena Lazăr, Evaziunea fiscală ȋntre legalitate și 

infracṭiune, Editura Universul Juridic, 2016. 

3. Lucian Traian Poenariu, Protecṭia dreptului de autor ȋn dreptul penal, Editura C.H. Beck, 

2015. 

4. Codruṭ Olaru, Traficul și consumul ilicit de droguri, Practică judiciară adnotată, Editura 

Hamangiu, 2016. 

5. Georgiana Tudor, Infracţiunea de contrabandă, Practică judiciară, Editura Hamangiu, 

2011. 

6. Adrian Petre, Valentin Trif, Constatarea infracṭiunilor de corupṭie, Editura C.H.Beck, 

2016. 

7. Radu Florin Geamănu, Elemente de drept electoral. Infracṭiuni electorale, Editura C.H. 

Beck, 2015. 

8. Remus Jurj Tudoran, Dan Drosu Saguna, Spălarea banilor, Editura C.H. Beck, 2016. 

 

 

 

 

 

7.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1.Infracţiuni privind regimul drogurilor 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

2. Infracṭiuni privind drepturile pacientului 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

3. Infracţiuni de evaziune fiscală 

 

 

 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 
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4. Infracţiunile conexe infracţiunilor de evaziune 

fiscală 

Infracṭiuni privitoare la regimul cambiei, cecului 

și biletului la ordin 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

5. Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

6. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale 

Uniunii Europene 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

7. Infracţiuni din domeniul proprietăţii 

intelectuale 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

8. Infracţiuni privind dreptul de autor şi alte 

drepturi conexe 

   . 

  Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

9. Infracţiuni privind activitatea economică 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

10. Infracţiunea de contrabandă  simplă şi 

calificată. 

Infracţiunea de folosire de acte nereale la 

autorităţile vamale 

Infracţiunea de folosire de acte falsificate 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

11. Infracţiuni privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului 

Infracṭiuni privind alegerea Preşedintelui 

României 

 

. 

 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h  

12. Infracṭiunea de spălare a banilor 

 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

13. Infracţiuni prevăzute în Codul Silvic 

 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 
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14. Infracţiuni privind protecţia mediului  

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 h 

7.3 Activităţi de pregătire pentru IFR Metode de predare Observaţii 

Modul 1 
 

Infracţiuni contra sănătăṭii publice 

 

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri 

 

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului 

 

Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităṭii 

de transfuzie sanguină, donarea de sânge și 

componente sanguine de origine umană, precum 

și asigurarea calităṭii și securităṭii sanitare, ȋn 

vederea utilizării lor terapeutice. 

 

 

Infracţiuni comise în domeniul financiar fiscal 

 

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si 

combaterea evaziunii fiscale 

Infracţiunile conexe infracţiunilor de evaziune 

fiscală 

 

Infracṭiuni privitoare la regimul cambiei, cecului 

și biletului la ordin 

 

Infracţiuni de corupţie și de serviciu 

 

Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, 

descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie 

Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale 

Uniunii Europene 

 

 

 

 

Prelegerea, conversaţia 

 euristică, exemplificarea 

  

 

5 h 

 

Modul 2  
 

Infracţiuni din domeniul proprietăţii 

intelectuale 

 

 

Prelegerea, conversaţia 

euristică, exemplificarea 

 

 

5 h 
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Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi alte 

drepturi conexe  

Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile 

geografice  

 

Infracţiuni privind activitatea economică 

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenṭei 

neloiale. 

Legea nr. 21/1996 a concurenṭei. 

 

Infracţiuni prevăzute de Codul vamal 

Contrabanda 

 

 

 

Modul 3  
 

Infracţiuni electorale  

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei 

legislative de către cetăţeni. 

Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului 

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României 

 

 

Infracţiuni privind criminalitatea organizată  

 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

 

Infracţiuni prevăzute de Codul silvic 

 

Infracţiuni privind protecţia mediului 

 

 

 

    

  Prelegerea, conversaţia  

euristică, exemplificarea 

4 h 
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8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Infracţiuni prevăzute în legi speciale este îndreptată 

înspre dobândirea de către studenţi a unor competenţe profesionale şi transversale care să le asigure 

acestora un nivel ridicat de cunoştinţe profesionale de înaltă specializare. 

 

9.  Evaluare 

Tip 

activitate 

9.1 Criterii de 

evaluare 

9.2 Metode de evaluare 9.3 

Pondere 

din nota 

finală 

9.4 Curs Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanţă 

Evaluarea sumativă cu notă obținută prin 

verificarea orală. 

100% 

9.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanţă 

Recompensarea studenţilor pentru activităţi de tip 

referat 
 

9.6 

Verificare 

IFR 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanţă 

Evaluarea sumativă cu notă obținută prin 

verificarea orală. 

 

Recompensarea studenţilor pentru activităţi de tip 

referat 

100% 

 

 

 

9.7  Standard minim de performanţă 

 

Utilizarea adecvată a legislației din domeniul dreptului penal, în acord cu doctrina și cu 

jurisprudența în materie;  

Analiza teoretico-practică şi soluționarea unei probleme de drept concrete. 
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Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2021 Lect. dr. Ioana Celina Paşca  Lect. dr. Ioana Celina Paşca 

 

 

 

 

Data avizării în departament, 

 

 

 

 

 

Semnătura directorului departamentului 

Conf. univ. dr. Cristian CLIPA 
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