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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 Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Universitare de masterat/Ştiinţe penale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept penal şi procesual penal comparat 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Paşca Ioana Celina 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Paşca Ioana Celina 

2.4 Anul de 

studiu 

1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28 

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

Tutoriat  28 

Examinări  90 

Alte activităţi……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 158 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite 8 

 

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

parcurgerea și promovarea disciplinei 

 

C
u

n
o

şt
in

ţe
  

1. definirea şi utilizarea adecvată a termenilor juridici şi a instrumentelor juridice 

specifice disciplinei - Drept penal si procesual penal comparat; 

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

jurisprudenţă, referitoare la o problemă de drept concretă, prin raportare la instituţiile 

similare existente în alte sisteme de drept;  

      3. analizarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul penal naţional, 

raportat la instituţiile similare din dreptul penal al altor state, care reflectă sisteme de 

drept cu tradiţie juridică relevantă. 

A
b
il

it
ăţ

i 
 

1. realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil; 

2. aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate); 

3. utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată. 

R
es

p
o
n
sa

b
il

it
at

e 

şi
 a

u
to

n
o
m

ie
  

1. însuşirea şi folosirea optimă a conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice 

dreptului comparat, în materia dreptului penal şi a dreptului procesual penal comparat. 

 

7. Conţinuturi  

7.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiunea, terminologia, instrumentele dreptului penal 

comparat şi sistemele principale de drept penal contemporane 

- Noţiunea şi terminologia dreptului penal comparat 

- Sistemele principale de drept penal contemporane - teoria de 

clasificare a lor elaborată de Jean Pradel şi aplicarea ei 

contemporană 

- Instrumente folosite în studiul comparat al sistemelor de drept 

penală 

 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

2. Sisteme de drept autoritare 

- Principiile generale ale dreptului penal 

- Condiţiile de angajare a răspunderii penale 

- Aspecte specifice de incriminare a unor infracţiuni 

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

4 ore 

3. Sisteme de drept liberale 

- Principiile generale ale dreptului penal 

- Condiţiile de angajare a răspunderii penale 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

4 ore 
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- Aspecte specifice de incriminare a unor infracţiuni 

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

4. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

5. Infracţiuni contra patrimoniului 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

6. Tendinta incriminarii actelor preparatorii ca infractiuni de 

sine statatoare 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

7. Modele de incriminare a activitatii organizatiilor criminale 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

8. Confiscarea extinsă 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

9. Infracţiunea de spălare a banilor 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

10. Tratamentul sanctionator al minorului 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 

11. Noul Cod penal român 

- Tradiţie juridică şi modernitate 

- Principiile generale ale dreptului penal din perspectiv dreptului 

comparat 

- Aspecte de noutate ale unor instituţii de drept penal – parte 

generală din perspectiva dreptului penal comparat raportat la: 

participaţia penală, pluralitatea de infracţiuni, cauzele justificative 

şi de neimputabilitate, condiţiile de angajare a răspunderii penale, 

reabilitarea judecătorească 

 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 ore 
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12. Noul Cod de procedură penală român 

 

Aspecte de noutate ale unor instituţii de drept procesual penal 

Expunerea, conversaţia 

euristică, 

problematizarea, 

demonstraţia logică 

2 h 

   
Bibliografie 

Obligatorie 

 

1. Jean Pradel, Droit penal comparé, 4e édition, Dalloz, Paris, 2016. 

2. Kevin Jon Heller, Marcus D. Dubber (editori), The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford 

University Press, California, 2011. 

3. Andra Iftimiei, Drept comparat şi sisteme juridice contemporane, Ed. Universul Juridic, 2018.  

4. Mădălina Cristina Putinei, Politica penală şi libertatea individuală, Ed. C.H. Beck, 2014. 

5. Voicu Puşcaşu, Prezumţia de nevinovăţie, Ed. Universul Juridic, 2010. 

 

Facultativă 

1. Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwaak, Theory and Practice of The European Convention  

on Human Rights, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2006; 

 

2.Stephan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, New York, 2006; 

 

4.Corneliu Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi şi libertăţi, 

Ed. All. Beck, Bucureşti, 2005. 

 

4. Richard Vogler, A World View of Criminal Justice, Ashgate Publishing Company, 2005 

 

7.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noţiunea, terminologia, instrumentele dreptului penal 

comparat şi sistemele principale de drept penal contemporane 

- Noţiunea şi terminologia dreptului penal comparat 

- Sistemele principale de drept penal contemporane - teoria de 

clasificare a lor elaborată de Jean Pradel şi aplicarea ei contemporană 

- Instrumente folosite în studiul comparat al sistemelor de drept 

penală 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

2 ore 

2. Sisteme de drept autoritare/represive 

- Principiile generale ale dreptului penal 

- Condiţiile de angajare a răspunderii penale 

- Aspecte specifice de incriminare a unor infracţiuni 

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

2 ore 

3. Sisteme de drept liberale/restaurative 

- Principiile generale ale dreptului penal 

- Condiţiile de angajare a răspunderii penale 

- Aspecte specifice de incriminare a unor infracţiuni 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 
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- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

4. . Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

5. Infracţiuni contra patrimoniului 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

6. Tendinta incriminarii actelor preparatorii ca infractiuni de 

sine statatoare 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

7. Modele de incriminare a activitatii organizatiilor criminale 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

8. Confiscarea extinsă 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

9. Infracţiunea de spălare a banilor 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

10. Tratamentul sanctionator al minorului 

- Aspecte specifice instituţiei de drept 

- Reglementarea instituţiei în alte state  

- Corespondenţe cu dreptul penal român 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

11. Noul Cod penal român 

- Tradiţie juridică şi modernitate 

- Principiile generale ale dreptului penal din perspectiva dreptului 

comparat 

- Aspecte de noutate ale unor instituţii de drept penal – parte 

generală din perspectiva dreptului penal comparat raportat la: 

participaţia penală, pluralitatea de infracţiuni, cauzele justificative şi 

de neimputabilitate, condiţiile de angajare a răspunderii penale, 

reabilitarea judecătorească 

 

 

 

Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 
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12. Noul Cod de procedură penală român Exerciţiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

1 oră 

 

Bibliografie 

 

Obligatorie 

1. Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, 1968, Stanford, California; 

2. Jean Pradel, Droit penal comparé, 2e édition, Dalloz, Paris, 2002 ; 

3. Kevin Jon Heller, Marcus D. Dubber (editori), The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford 

University Press, California, 2011 

 

Facultativă 

1. Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwaak, Theory and Practice of The European Convention  

on Human Rights, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2006; 

2. Stephan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press, New York, 2006; 

3. Corneliu Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Drepturi şi libertăţi, 

Ed. All. Beck, Bucureşti, 2005 

4. Richard Vogler, A World View of Criminal Justice, Ashgate Publishing Company, 2005 

 

 

 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Drept penal şi procesual penal comparat este îndreptată 

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

acestora, la finalul studiilor ciclului de masterat, integrarea cât mai facilă pe piaţa muncii, în toate 

domeniile de activitate specifice materiei penale şi asigurarea unui 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, obţinută prin 

verificarea orală, respectiv din susţinerea 

unui examen oral, pe o temă de teorie 

generală a dreptului penal comparat sau 

privitoare la specificul unui sistem de drept 

dintre cele abordate în cursul semestrului.  

 

 

 

100% 
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9.5 

Seminar 

/ 

laborator 

Se verifică îndeplinirea 

de către fiecare student 

a standardelor minime 

de performanţă 

Recompensarea studenţilor - masternazi 

pentru activităţi de tip referat 

 

9.6 Standard minim de performanţă 

1. folosirea adecvată a limbajului juridic propriu Dreptului penal comparat în elaborarea 

discursului oral sau scris; 

2. utilizarea adecvată a instituţiilor juridice din domeniul Dreptului penal comparat, dar şi 

a doctrinei şi jurisprudenţei în materie, în scopul soluţionării unei probleme de drept 

concrete; 

3. realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile juridice 

similare din sisteme de drept penal comparabile; 

 
 

10. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online 

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom / 

Google Meet 

 

Aplicația de 

video-conferință 

ce va fi utilizată 

Condițiile tehnice 

necesare pentru 

participarea la 

procesul educațional 

și la procesul de 

evaluare 

Modalitatea/platforma 

prin care suportul de curs 

poate fi consultat în 

format electronic și în 

care pot fi accesate alte 

resurse de învățare / 

bibliografice în format 

digital 

Moodle Google Meet Studentul are nevoie 

de acces la mijloace 

tehnice specifice, în 

vederea participării la 

procesul educațional 

și la cel de evaluare: 

desktop / laptop / 

tabletă / smartphone 

conectate la internet, 

care permit accesul pe 

platforma de e-

learning utilizată, 

precum și instalarea 

aplicației de video-

conferință folosite. În 

vederea desfășurării 

optime a procesului de 

învățământ, logarea 

studentului pe 

platforma de e-

learning utilizată se va 

face exclusiv de pe 

contul instituțional 

https://elearning.e-uvt.ro/ 
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(prenume.nume anul 

nașterii @e-uvt.ro). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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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