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Conținutul cursului:
Constituţia Republicii Moldova proclamă Republica Moldova ca fiind un stat de drept. Respectiv,
realizarea ordinii de drept presupune cumularea a două forme de manifestare: realizarea dreptului prin
respectarea normelor juridice şi crearea normelor de drept şi aplicarea unor sancţiuni legale pentru
nerespectarea conduitei prescrise. Lista incriminărilor cu caracter penal este strict prevăzută de legea
penală, iar cunoaşterea lor corectă este o premisă a unei bune desfăşurări a activităţilor în domeniul
aplicării normelor penale în practica organelor de drept. Disciplina Drept penal III are scopul de a instrui
viitorii jurişti pe problemele legate de interpretarea, calificarea şi aplicarea corectă a normelor juridice
referitoare la infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii, contra vieţii şi sănătăţii, contra libertăţii,
cinstei şi demnităţii, contra vieţii sexuale, contra drepturilor politice, de muncă sau altor drepturi
constituţionale, contra patrimoniului, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii
sociale, ecologice.
Finalități de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoștințe, abilități şi
competențe: Să reproducă noţiunile legale şi pe cele doctrinare cu privire la infracţiunile contra păcii şi
securităţii omenirii, contra vieţii şi sănătăţii, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii, contra vieţii sexuale,
contra drepturilor politice, de muncă sau altor drepturi constituţionale, contra patrimoniului, contra
familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, ecologice. Să interpreteze normele
juridice penale ce formează disciplina Drept penal. Partea specială. Să facă corelarea normelor generale
cu normele speciale şi a principiilor de aplicare în cazul concursului dintre acestea. Să analizeze semnele
obiective şi subiective ale componenţelor de infracţiuni prevăzute în Capitolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ale
părţii speciale din Codul Penal. Să explice noţiunile: genocid, omor, vătămare, răpire, viaţă intimă, incest,
etc.; Să distingă infracţiunile după obiectul de atentare, latura obiectivă, latura subiectivă şi subiect; Să
determine soluţiile corecte la problemele de ordin practic vizând materia părţii speciale a dreptului penal;
Să înainteze soluţii privind calificarea infracţiunilor prevăzute ale părţii speciale din Codul Penal. Să
argumenteze teoriile aplicabile în anumite cauze penale cu privire la infracţiunile din Codul Penal.
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