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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Restrângerea unor drepturi şi libertăţi 

 

2.2 Titularul activităţilor de curs doctor habilitat în drept, prof.univ., m.c. Ion GUCEAC 

2.3 Titularul activităţilor de seminar doctor habilitat în drept, prof.univ., m.c. Ion GUCEAC 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

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 și notițe 100 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  25 

Tutoriat  10 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 4 

3.7 Total ore studiu individual 168 

3.9 Total ore pe semestru 210 

3. 10 Numărul de credite 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ”DUNAREA DE JOS” DIN GALATI 

1.2 Facultatea  Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti 

1.3 Departamentul Stiinte juridice 

1.4 Domeniul de studii  Drept/Științe Administrative 

1.5 Ciclul de studii Ciclul II - studii universitare de Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Ştiinţe Penale şi Criminalistica 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  n/a 

n/a 

 

4.2 de competenţe  

n/a 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, avand caracter 

interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de 

lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi indvidual, sub îndrumarea şi controlul cadrului 

didactic. Studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor si modul propriu 

de gandire si definire a conceptelor 
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6. Competenţele specifice acumulate  
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• Aplicarea și transferul abilităților conceptual-tehnice și rezolvarea de probleme în domeniul de studii; 

• Aplicarea și transferul abilităților de tip conceptual-tehnic și rezolvarea problemelor în contexte bine 

definite – participarea în echipă la realizarea  unor programe specifice domeniului migrației; 

• Reflecția critică și capacitatea de evaluare a situațiilor concrete sub forma judecăților de valoare; 

Demonstrarea abilităților de analiză critic-constructivă a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor și 

metodelor de bază sub forma judecăților constatative privind restrângerea unor drepturi şi libertăţi; 

• Utilizarea cunoștințelor pentru a activa în organele competente în organele de urmărire penală și aplicarea 

practică a cunoștințelor acumulate; 

• Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare, pentru a fi în măsură să explice și să 

interpreteze procese, programe, proiecte, concepte, metode și teorii specifice procesului de restrângere a 

unor drepturi şi libertăţi. Pornind de la standardele europene şi cele naţionale în acest domeniu; 

• Aplicarea unor deprinderi de inovare și creație originală pentru elaborarea unor proiecte profesionale în 

domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 
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 • Capacitate de analiză şi sinteză 

• Abordarea multidisciplinară a conceptului, principiilor şi limitelor de restrângere a unor drepturi şi libretăţi 

fundamentale; 

• Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de 

identificare şi asimilare de noi cunoştinţe în domeniu; 

• Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, nevoia permanentă de perfecţionare 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea masteranzilor cu noțiuni generale ale restrângerii unor drepturi şi 

libretăţi, identificării limitelor libertăţii individului în cadrul societăţii 

organizate în stat – conţinutul de bază  al relaţiilor dintre om şi stat, 

fundamentarea doctrinară şi jurisprudenţială a restrângerii unor drepturi şi 

libertăţi ale omului; examinarea principiilor, formelor şi limitelor restrângerii 

unor drepturi şi libertăţi fundamentale. 

7.2 Obiectivele specifice  • Abilitarea cu noțiunile generale în domeniul realizării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, cunoașterea aspectelor și 

principiilor fundamentale ale respectării acestora. 

• Conceptualizarea categoriilor juridice utilizate în domeniul relaţiilor 

sociale care ţin de restrângerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale; 

• Conceptualizarea, interpretarea şi utilizarea conceptelor fundamentale 

din domeniul restrângerii unor drepturi şi libertăţi în descrierea și 

explicarea proceselor care au loc în domeniul ştiinţelor penale şi 

criminalistică; 

• Identificarea normelor juridice naţionale şi internaţionale care 

reglementează procesul de restrângere a unor drepturi şi libertăţi 

fundamentale; 

• Analizarea și interpretarea multi-dimensională a legislaţiei României, 

Republicii Moldova şi celei europene în domeniul restrângerii unor 

drepturi şi libertăţi; 

• Cunoaşterea elementelor esenţiale ale legalităţii şi legitimităţii 

restrângerii unor drepturi şi libertăţi; 

• Identificarea şi analizarea cazurilor în care se justifică restrângerea 

unor drepturi şi libertăţi fundamentale; 

• Cunoaşterea limitelor restrângerii unor drepturi şi libertăţi 

fundamentale; 

• Identificarea rolului autorităților de stat cu implicaţii în procesul 

rsetrângerii unor drepturi şi libertăţi; 

• Acumularea şi folosirea curentă a limbajului de specialitate în cadrul 

elaborării unor acte procesual penale. 
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8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Noținuni generale cu privire la restrângerea unor drepturi şi 

libertăţi fundamentale în doctrina şi jurisprudenţa din România, 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană. 

Curs interactiv, 

explicaţia, 

problematizarea 

Se utilizează pentru toate 

cursurile 

2.Legalitatea şi legitimitatea restrângerii unor drepturi şi libertăţi   

3. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru apărarea 

securităţii naţionale şi integrităţii teritoriale 
  

4. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru apărarea ordinii 

publice 

  

5. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru apărarea sănătăţii 

publice 
  

6. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru apărarea moralei 

publice 
  

7. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru buna desfăşurare  

a urmăririi penale 
  

8. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru prevenirea 

consecinţelor unor calamităţi naturale 
  

9. Limitele restrângerii unor drepturi şi libertăţi.  

Proporţionalitatea şi nondiscriminarea. 
  

Bibliografie 

1. Ştefan Deaconu, Drept constituţional, ediţia a 2-a, Ed.C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 

2. Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.I şi II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998. 

3. Ioan Muraru, Simina Tănăsescu – Drept constituţional şi instituţii politice, vol.II, ediţia a 14-a, Bucureşti, 2013. 

4. I. Guceac, Curs elementar de drept constituţional, Vol. II. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004.  

5. Dumitru V. Big, Restrângerea exerciţiului libertăţilor publice, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008. 

6. I. Guceac, Statul şi poliţia. Chişinău: Cartier, 1997. 

7.  I. Guceac, Dicţionar juridic: Drepturile omului pe înţelesul tuturor. Chişinău: Ştiinţa, 2010.  

8. Ion Muraru, Protecţia constituţională a libertăţii de opinie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999. 

9. D. Mincu, Garantarea drepturilor omului, Editura AII Beck, Bucureşti, 1998. 

10. I. Muraru şi colectiv, Interpretarea Constituţiei, Doctrină şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002. 

11. C.L. Popescu, Libertatea de exprimare în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Editura AH Beck, 

Bucureşti, 2003. 

12. C. Sava, C. Monac, Stările excepţionale, Editura Forum, Bucureşti, 2000 

13. E.S. Tănăsescu, Principiul egalităţii în dreptul românesc, Editura AH Beck, Bucureşti, 1999 

14. M. Voicu, Protecţia europeană a drepturilor omului. Teorie şi jurisprudenţa, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001 

15.  Dolea Igor, Asigurarea drepturilor persoanei în probatoriul penal; Teză de doctor habilitat în drept, Chişinău, 2009. 

16. Gribincea Vladislav, Raisa Botezatu, Tudor Osoianu, RAPORT: Respectarea dreptului la libertate și siguranța 

persoanei la faza urmăririi penale, Chișinău, FSM, 2013. http://soros.md/publication/2013-10-25. 

17. Igor Dolea (colectiv), Codul de procedură penală, Comentariu, , Ed.Cartier juridic, Chişinău, 2005. 

18. Igor Dolea (colectiv), Drept procesual penal, Ed.Cartier juridic, Chişinău, 2005. 

19. Neagu I., Tratat de drept procesual penal, ediţia a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2013. 

20. Zubco, M. Avram, M.Gheorghiţă, I. Mărgineanu, C. Gurschi, T. Popovici, R Botezatu, Protecţia drepturilor omului 

la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere, Chişinău, 2006. 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noținuni generale cu privire la restrângerea unor drepturi şi 

libertăţi fundamentale în doctrina şi jurisprudenţa din România, 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană.  

(Categorii juridice fundamentale, Principii fundamentale privind 

restrângerea unor drepturi şi libertăţi, Restrângerea unor drepturi 

şi libertăţi fundamentale în doctrina şi jurisprudenţa din România, 

Restrângerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale în doctrina şi 

jurisprudenţa din Republica Moldova, Restrângerea unor drepturi 

şi libertăţi fundamentale în doctrina şi jurisprudenţa statelor 

membre ale Uniunii Europene, Restrângerea unor drepturi şi 

libertăţi fundamentale în jurisprudenţa Uniunii Europene). 

 

Analiză comparativă 

Dezbatere euristică 

Studii de caz  

Se utilizează pentru toate 

seminariile 

http://soros.md/publication/2013-10-25
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2. Legalitatea şi legitimitatea restrângerii unor drepturi şi libertăţi 

Noţiuni generale cu privire la legalitate şi legitimitate. 

(Seminificaţia actelor legislative în contextul restrângerii unor 

drepturi şi libertăţi, Limitele drepturilor şi libertăţilor, Interdicţiile 

legate de exerciţiul drepturilor şi libertăţilor, Derogarea de la 

normele privind exerciţiul unor drepturi şi libertăţi, Excepţiile în 

domeniul drepturilor şi libertăţilor). 

 

  

3. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru apărarea 

securităţii naţionale şi integrităţii teritoriale (Noţiunea şi evoluţia 

istorică a conceptului de securitate naţională, Argumente pentru 

restrângerea unor drepturi şi libertăţi în vederea asigurării 

securităţii naţionale şi integrităţii teritoriale) 

  

4. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru apărarea ordinii 

publice (Noţiunea şi evoluţia istorică a conceptului de ordine 

publică, Argumente pentru restrângerea unor drepturi şi libertăţi 

în vederea asigurării ordinii publice) 

  

5. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru apărarea sănătăţii 

publice (Noţiunea şi evoluţia istorică a conceptului de sănătate 

publică, Argumente pentru restrângerea unor drepturi şi libertăţi 

în vederea asigurării ordinii publice) 

  

6. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru apărarea moralei 

publice (Noţiunea şi evoluţia istorică a conceptului de morală 

publică, Argumente pentru restrângerea unor drepturi şi libertăţi 

în vederea asigurării moralei publice) 

  

7. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru buna desfăşurare  

a urmăririi penale (Noţiunea, caracteristicile şi principiile 

urmăririi penale într-o societate democratică, Argumente pentru 

restrângerea unor drepturi şi libertăţi în vederea bunei desfăşurări 

a urmăririi penale) 

  

8. Restrângerea unor drepturi şi libertăţi pentru prevenirea 

consecinţelor unor calamităţi naturale (Noţiuni şi categorii de 

bază, Reglementarea situaţiilor de criză în legislaţia României, 

Republicii Moldova şi altor state membre ale UE, Argumente 

pentru restrângerea unor drepturi şi libertăţi în vederea prevenirii 

şi şi lichidării consecinţelor unor calamităţi naturale) 

  

9. Limitele restrângerii unor drepturi şi libertăţi.  (Circumstanţe 

care invocă limitarea unor drepturi şi libertăţi, Esenţa şi 

conţinutul principiului proporţionalităţii, Principiul 

nondiscriminării în restrângerea unor drepturi şi libertăţi)  

  

Bibliografie 

1. Dumitru V. Big. Restrângerea exerciţiului libertăţilor publice. – Bucureşti: Editura Hamangiu, 2008. 

2. V. Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, I.R.D.O., Bucureşti, 1998 

3. M. Constantinescu, 1. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constituţiei României, Explicaţii şi comentarii, Editura 

Rosetti, Bucureşti, 2003 

4. I. Deleanu, Drepturile subiective şi abuzul de drept, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988 

5. V. Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994 

6..G. Liiceanu, Despre limită, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 

7. Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale adoptată la Roma la 

04.11.1950, semnată de RM la 13. 07.1995, Ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997, în 

vigoare pentru RM din 12.09.1997 

8. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 122–XV din 

14.03.2003, cu modificările ulterioare; 

9. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 985–XV din 18 aprilie 2002 cu 

modificările ulterioare; 

10.  Legea nr 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (Publicat :14.10.2011 în Monitorul 

Oficial Nr.170-175 art Nr: 492 Data intrarii in vigoare: 14.04.2012) 

11. Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002 (Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.159/582 

din 04.09.2010)  

12. Hotărîrea Guvernului RM Nr. 583 din 26.05.2006 Cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către 

condamnaţi (Publicat:16.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 91-94 art Nr: 676. 
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13. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în 2013 

http://ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/raportul_2013_red_def.pdf p.17 

14. Raport, Condițiile de detenție preventivă din Izolatoarele Inspectoratelor de Poliție a RM, Chișinău, 2013, 

disponibil: 

http://www.monitor.md/attachments/article/200/raport_idom_conditiile_de_detentie_preventiva_rm[smallpdf.com].pdf 

(06.04.2014) 

15. Raportul annual 2013 al Agentului Guvernamental, 

disponibil:file:///C:/Users/user/Desktop/AG_RAPORT_ANUAL_2013_final.pdf (06.04.2014) 

16. Vladislav Gribincea, Executarea hotărârilor CtEDO de către Republica Moldova, 1997-2012, CRJM, Chişinău, 

2012 file:///C:/Users/tudor/Downloads/Executarea-hotararilor-CtEDO-de-catre-RM-1997-2012.pdf  

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Gradul de înţelegere şi 

însuşire a materiei – evaluare 

finală sumativă 

Examen scris 90% 

10.5 Seminar/laborator 

Gradul de cunoaştere a 

materiei predate şi a 

bibliografiei 

Evaluare continuă, potrivit temelor de 

seminar 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

....................... 

  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

S-a asigurat concordanţa cu cerinţele reformei administraţiei publice româneşti, potrivit cerinţelor şi standardelor 

Uniunii Europene 

http://ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/raportul_2013_red_def.pdf%20p.17
http://www.monitor.md/attachments/article/200/raport_idom_conditiile_de_detentie_preventiva_rm%5bsmallpdf.com%5d.pdf
../../Temp/AG_RAPORT_ANUAL_2013_final.pdf
../Downloads/Executarea-hotararilor-CtEDO-de-catre-RM-1997-2012.pdf

