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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTENCIOSUL CONTRAVENȚIONAL 

2.2 Titularul activităților de curs Lect. Violeta Stratan 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. Violeta Stratan 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II  2.6 Tipul de 

evaluare 

Ex 2.7 Regimul 

disciplinei 

O 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20 

Pregătire seminare / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15 

Tutoriat  23 

Examinări  5 

Alte activități - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului Online. Cerințe tehnice prevăzute în regulament. 

5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului Online. Cerințe tehnice prevăzute în regulament. 
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6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie 

parcurgerea și promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

 Analiza și aplicarea noțiunilor specifice instituției răspunderii contravenționale în 
situații juridice date. 

 Folosirea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor specifice dreptului 
administrativ, în materia răspunderii contravenționale; 

 Interpretarea legislației românești, în materia răspunderii contravenționale, în 
diferite domenii de activitate; 

 Corelarea instituțiilor juridice din dreptul penal și din dreptul administrativ 
(contravențional) național. 

Abilități 

 Definirea noțiunilor din sfera răspunderii contravenționale;  

 Compararea răspunderii contravenționale cu alte forme de răspundere (penală, 
disciplinară); 

 Recunoașterea principalelor acte de reglementare contravențională; 

 Identificarea cauzelor care înlătură răspunderea contravențională 

 Recunoașterea sancțiunilor contravenționale principale și complementare; 

 Interpretarea procesului-verbal de sancționare contravențională 

 Redactarea unei plângeri contravenționale 

 Interpretarea unei hotărâri judecătorești în materie contravențională 

Responsabilitate 
și autonomie 

 Stimularea gândirii critice 

 Aplicarea tehnicilor de comunicare, organizare, lucru în echipă și colaborare 

 Folosirea etică a TIC (noilor tehnologii), abilitatea de a obține și de a analiza 
informația cu ajutorul TIC 

 

7. Conținuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observații 

1. Actele de reglementare contravențională: 
tipologie; intrarea în vigoare; aplicarea în timp; 
concursul de legi contravenționale 

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

2 ore 

2. Contravenția 
Noțiunea de contravenție. Trăsăturile contravenției 
Natura penală a contravenției.  

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

2 ore 

3. Sancțiunile contravenționale 
Sancțiunile contravenționale principale: 
avertismentul, amenda, prestarea unei activități în 
folosul comunității. 
Sancțiunile contravenționale complementare 

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

4 ore 

4. Cauze care înlătură caracterul contravențional al 
faptei 

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

2 ore 

5. Dezincriminarea. Legea contravențională mai 
favorabilă. Prescripția răspunderii contravenționale. 
Prescripția executării sancțiunilor contravenționale 

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

2 ore 

6. Constatarea contravenției.  
Competența de a întocmi procese-verbale de 
contravenție. Agenții constatatori  
Întocmirea procesului verbal în caz de concurs de 
contravenții 

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

2 ore 
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7. Procesul-verbal de constatare și sancționare a 
contravenției. Natură juridică. Prezumția de legalitate 
și prezumția de nevinovăție. Nulități.  

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

4 ore 

8. Aplicarea sancțiunilor contravenționale 
Competența de a aplica sancțiunea. 
Proporționalitatea sancțiunii cu gradul de pericol 
social al faptei 
 

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

2 ore 

9. Comunicarea procesului-verbal. Înmânarea PV. 
Modalități alternative 

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

2 ore 

10. Procedura contencioasă. Plângerea 
contravențională. 
Procedura judecării în primă instanță. Căile de atac  

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

4 ore 

11. Procedura de executare a sancțiunii 
contravenționale 
Executarea benevolă și executarea silită a PV 
Contestația la executare  

Expunerea, conversația, 
exemplificarea, exercițiul 

2 ore 

Bibliografie : 
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

1. Noțiunea de „acuzație în materie penală” în 
jurisprudența CEDO. Cauzele Anghel c. României, Ioan 
Pop c. României 

Exercițiul, studiul de caz 1 oră 

2. Implicațiile cauzei Anghel c. României Exercițiul, studiul de caz 1 oră 

3. Sancțiunea prestării unei activități în folosul 
comunității 

Exercițiul, studiul de caz 1 oră 

4. Procesul-verbal de constatare și sancționare a 
contravenției 
 

Exercițiul, studiul de caz 1 oră 

5. Particularitățile PV contravențional rutier. Rolul 
mijloacelor tehnice în constatarea contravențiilor. 
 

Exercițiul, studiul de caz 1 ore 

6. Despre sistemul ablațiunii în dreptul 
contravențional 

 1 oră 

7. Contenciosul contravențional generat de legislația 
special - Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor 
de încălcare a unor norme de conviețuire social, a 
ordinii și liniștii publice 
 

Exercițiul, studiul de caz 2 ore 

8. Contenciosul contravențional generat de legislația 
specială – contravențiile privind circulația pe 
drumurile publice prevăzute de OUG 195/2002 și HG 
1391/2006; contravențiile referitoare la regimul 
rovinietei și al tarifului de trecere prevăzute de OG 
15/2002 
 

Exercițiul, studiul de caz 2 ore 
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9. Contenciosul contravențional generat de legislația 
specială – contravențiile prevăzute de Legea 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 
 

Exercițiul, studiul de caz 2 ore 

10. Contenciosul contravențional generat de legislația 
muncii 

Exercițiul, studiul de caz 1 oră 

11. Contenciosul contravențional generat de legislația 
specială în domeniul protecției consumatorilor. 
Contravenția de mediu.   

Exercițiul, studiul de caz 1 oră 

Bibliografie : 
1. O. Podaru, R. Chiriță, I. Păsculeț, A. Bachiș, Regimul juridic al contravențiilor. O.G. nr. 2/2001 
comentată, ediția a 4-a, Ed. Hamangiu, 2021; 
2. A.-G. Dinescu, Legislația contravențiilor. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, 
2016; 
3. A. Pap, Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Adnotată cu 
jurisprudență, Ed. Universul Juridic, București, 2017; 
4. A. Pap, Studii și note de drept contravențional, Ed. Universul Juridic, București, 2017; 
5. M. Ursuța, Dreptul contravențional si procedura judiciară în dreptul public. Actualitate și 
perspective, Ed. Hamangiu, București, 2018; 
6. N. Cristuș, Răspunderea contravențională. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2011; 
7. A. Pap, Drept contravențional. Vol. I. Reflectarea jurisprudenței CEDO în procedura 
contravențională națională. Culegere de hotărâri judecătorești 2007-2014; Vol. II. Plângeri 
contravenționale. Contestații la executare. Culegere de hotărâri judecătorești 2014; Vol. III. 
Răspunderea contravențională în dreptul muncii. Culegere de hotărâri judecătorești 2014, Ed. 
Hamangiu, 2015; 
8. M.E. Mihăilescu, Sancțiunile contravenționale, Ed, Hamangiu, București, 2013; 
9. G. Manu, Jurisprudență contravențională de mediu, Ed. Universul Juridic, București, 2021; 

 

8. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Activitatea didactică din cadrul disciplinei Contenciosul contravențional este îndreptată înspre 
dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure 
acestora, la finalul studiilor ciclului de masterat, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate 
domeniile de activitate specifice 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Se verifică 
îndeplinirea de 
către fiecare 
student a 
standardelor 
minime de 
performanță 

Evaluarea formativă cu notă, pe 
baza participării active la 
activitățile / exercițiile / 
dezbaterile din cadrul 
seminarelor. 

50% 
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10.5 Seminar / laborator Se verifică 
îndeplinirea de 
către fiecare 
student a 
standardelor 
minime de 
performanță 

Evaluarea orală cu notă, pe baza 
răspunsului la întrebări din 
tematica cursului.  

50% 

10.6 Standard minim de performanță 

Pentru evaluarea formativă - participarea activă la 3 activități de seminar, concretizată în realizarea 
exercițiilor propuse, care figurează pe platformă. Pentru evaluarea sumativă – nota 5. 

 
 
Data completării                                                                                                           Titular de disciplină 
21.09.2021        Lect. dr. Violeta Stratan 
 
Data avizării în departament                                                                            Director de departament 
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