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Cu privirE lA disCipliNA dE iNsTruirE JuridiCă 
„drEpT CoNTrAvENţioNAl“

Sergiu FURDUI, doctor, conferenţiar universitar

Following the goal of initial and continuous asiguration of the juridical-contraventional knowled-
ges for the students, we propose to apply the course of instruction „Contraventional Law“ in 
superior educational university institutions in domain of „Jurisprudence“.
We explain the conviction that the application of this didactical discipline constitute a supreme 
necessity and a reasonable opportunity for the juridical educational system in Republic of 
Moldova, reason for which we hope that our proposal will be appreciated at the exact value 
by the decisional factors.

Participînd la conferinţa internaţională ştiinţifico-practică ,, Educaţie şi cercetare 
într-un stat bazat pe drept’’ consacrat împlinirii a 50 de ani de la formarea Facultăţii 
de Drept a Universității de Stat din Moldova, care şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 16 octombrie 2009, am constatat cu satisfacție că specialitatea Drept în cadrul 
instituţiei respective formează specialişti în domeniul jurisprudenţei, oferind o vi-
ziune de ansamblu, cunoştinţe teoretice despre mecanismele funcţionării dreptului 
şi abilităţi practice în aplicarea acestora.

Concomitent, am constatat că în planurile de învăţămînt pentru anii 2007, 2008 
şi 2009 n-a fost inclus modulul/disciplina „Dreptul contravenţional“. Astfel, din 
analiza Programului de formare, studii Superioare de Licenţă, Ciclul 1, Specialitatea 
Drept, rezultă că lipseşte denumirea modulului/disciplinei menţionate şi, respectiv, 
nu şi-a găsit locul nici fişa respectivă la curricula academică.

Cu precădere, în cazul dat este sesizabilă influenţa de concepţie veche ce per-
sista în doctrină potrivit căreia materia contravenţională făcea parte din dreptul 
administrativ şi, respectiv, această materie juridică se studia în cadrul disciplinei 
academice respective.

În ultimii 20 de ani, această concepţie a fost reevaluată, dezvoltată, motiv pentru 
care, în principiu, doctrina juridică contemporană recunoaşte dreptul contravenţional 
ca o ramură de drept autonomă în sistemul de drept1.

1 Roşca T., Furdui S., Consideraţii asupra procedurii contravenţionale în viitoarea reglemen-
tară legislativă, Revista „Legea şi viaţa“, Chişinău 1998, Nr.8, pag. 13—17; Orlov M.,  Drept 
administrativ, Chişinău, 2000; Pivnicieru M., Susanu P., Tudorache D., Contravenţia, Iaşi, 
1997; Poenaru I., Regimul juridic al contravenţiilor, Bucureşti, 2002.
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O menţiune explicită în doctrina juridică privind justificarea existenţei drep-
tului contravenţional găsim într-o reputată lucrare în care se menţionează că „nici 
în prezent contravenţia nu este o faptă care constituie numai o încălcare a relaţiilor 
social-juridice ce se formează în desfăşurarea activităţii executive a statului, a nor-
melor dreptului administrativ. Contravenţia, chiar în intenţia Legii nr.32/1968, aduce 
atingerea unor valori generice pentru societate, care se pot afla şi dincolo de sfera 
administraţiei de stat. Tocmai de aceea am apreciat că, de lege ferenda, regimul juridic 
contravenţional trebuie înţeles ca un regim juridic de sine stătător, contravenţional 
ca atare, reglementat de dreptul contravenţional şi nu de dreptul administrativ“1.

Prin urmare, absenţa modulului/disciplinei „Drept contravenţional“ în Programul 
de formare, Studii Superioare de Licenţă, Ciclul 1, Specialitatea Drept, evidenţiază 
concepţii depăşite care nu oferă viitorilor jurişti formarea necesară în specialitatea 
vizată, nu tratează adecvat sistemul educaţional naţional, întocmind planuri de 
studiu universitar într-o manieră ce contravine sistemului educaţional european şi 
intereselor studenţilor.

Sub acest aspect, menţionăm că procesul de la Bologna, Italia2, conferă studenţilor 
dreptul la un studiu care să-i asigure obţinerea calificării de care să posede posibilitatea 
de a utiliza cunoştinţe profunde şi efective în practică. Acest proces reprezintă un 
izvor de informare şi ghid de dezvoltare a învăţămîntului superior în cadrul căruia 
principalul factor constă în reforma sau revizuirea profundă a programelor de studii 
articulate pe două niveluri conform bunelor practici europene.

Pe această linie de idei, pentru sporirea combativităţii învăţămîntului superior 
juridic din Republica Moldova, se impune un sistem de măsuri prin care să fie pro-
movate mobilitatea şi rezultatele ştiinţei autohtone, formarea şi cercetarea integrală. 
Una din setul de măsuri menţionate este şi instituirea şi aplicarea cursului de instruire 
juridică „Drept contravenţional“.

În rîndurile ce urmează, vom releva considerentele noastre privind oportunitatea 
şi necesitatea instituirii şi, respectiv, aplicării modulului/disciplinei ,, Dreptul contra-
venţional“ la Specialitatea Drept prin prisma perspectivelor dezvoltării învățămîntului 
juridic superior în Republica Moldova.

Fiind stimulat de activitatea de magistrat, precum şi de activitatea didactică 
universitară, am constatat că în cadrul procesului învăţămîntului juridic din Re-
publica Moldova se apreciază la nivel înalt legislaţia din domeniul contravenţional, 
jurisprudenţa privind soluţionarea cauzelor contravenţionale şi ştiinţa Dreptului 
contravenţional.

Concomitent, se resimte absenţa unui curs de instruire juridică pentru studenţii 
facultăţilor de drept şi, respectiv, conceptului privind Curricula instruirii iniţiale la 
cursul „Dreptul contravenţional“.

1 Iorgovan A., Răspunderea contravenţională, teză de doctorat, p.94 şi Drept administrativ, 
Bucureşti, 1989, p. 182.

2 Declaraţia de la Bologna din 19 iunie 1999, semnată de 29 Miniştri ai învăţămîntului din 
Europa
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În atare situaţie, urmărind scopul asigurării iniţiale şi continuă a cunoştinţelor 
juridico-contravenţionale pentru persoanele care îmbrăţişează profesia de jurist, pro-
punem de aplicat cursul de instruire „Drept contravenţional“ în cadrul instituţiilor 
de învăţămînt superior universitar la profilul „Jurisprudenţă“.

Această propunere vine cu o anumită întîrziere în raport cu imperativele timpu-
lui, unul din motive fiind aşteptările în legătură cu adoptarea şi intrarea în vigoare 
a Codului contravenţional.

Prin Legea nr. 218-XVI din 24 octombrie 20081 a fost adoptat Codul Contraven-
ţional al Republicii Moldova, iar prin Decretul nr. 2046-IV din 29 decembrie 20082 
a fost promulgat acest act normativ.

Conform art.481 din CC prezentul cod a intrat în vigoare la 31 mai 2009, iar 
conform art.482 lit.a) al acestui cod la data intrării în vigoare, Codul cu privire la 
contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 
19853, cu modificările ulterioare, a fost abrogat.

Astfel, în prezent dreptul contravenţional — susţinut de o parte, contestat sau 
privit cu rezerve de altă parte, se impune în sistemul de drept al Republicii Moldova 
ca un drept autonom, capabil să răspundă, pe plan doctrinar, legislativ şi judiciar, 
realităţilor politico-economice şi social-culturale noi şi să contribuie la reglementarea 
acestor raporturi juridice din societate.

Odată cu constituirea ca ramură de drept, dreptul contravenţional îşi va lărgi 
domeniul de acţiune: realitatea juridică obligă ştiinţa, precum şi jurisprudenţa să-şi 
dezvolte funcţiile de interpretare şi aplicare a normelor contravenţionale, dublate 
de prospectare şi prognoză, astfel, în esenţă, revenindu-i sarcina şi obligaţia de a 
analiza şi a cerceta domeniul extrem de vast şi diversificat al noului regim juridic al 
contravenţiilor în Republica Moldova.

Rezultă, prin urmare, că în prezent, dreptul contravenţional se impune să se 
dezvolte şi ca disciplină didactică, care în raport cu tendinţele evolutive ale dreptu-
lui contravenţional ca ramură de drept şi ca ştiinţă juridică va cuprinde cunoştinţe 
necesare în conformitate cu cerinţele Programului de predare la instituţile cu profil 
juridic.

Ca disciplină didactică, dreptul contravenţional urmează să selecteze o parte 
din ştiinţa juridică relevată în sursele de specialitate (manuale, monografii, prelegeri, 
articole etc.) asigurînd, astfel, minimul necesar de cunoştinţe teoretice în conformitate 
cu sarcinile pregătirii cadrelor juridice.

În contextul dat, remarcăm că în ultimul timp, în Republica Moldova, s-au 
elaborat şi publicat un set de lucrări ştiinţifice în mareria contravenţională, care pot 
constitui un suport de curs la modulul/disciplina Dteptu contravenţional. Printre aceste 
lucrări remarcăm: „Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative“4, 

1 Monitorul Oficial, 2009, nr. 3-6, art. 15.
2 Monitorul Oficial, 2009, nr. 3-6, art. 14.
3 Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr. 3, art. 47
4 Furdui S. „Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative“, Chişinău, 2000;
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„Dreptul contravenţional“1, „Drept contravenţional“2, „Administrarea eficientă a 
justiţiei“3, „Tratat de Drept contravenţional“4.

Prin tematica, conţinutul şi structura lor, în baza investigaţiilor practico-ştiin-
ţifice realizate de autori, aceste lucrări oferă cunoştinţe profunde pentru distinatari 
ce derivă dintr-o serie de concluzii şi recomandări cu caracter teoretico-aplicativ în 
domeniul vizat. Asocierile de idei conţinute în lucrări şi expuse într-un limbaj accesibil 
sunt sugerate de mai multe surse bibliografice, de legislaţia internă şi internaţională 
în vigoare, de practica judiciară şi, fără îndoială, de bogata experienţă a autorilor în 
activitatea profesională şi doctrinară pe care o exercită.

Obiectul dreptului contravenţional ca disciplină didactică nu trebuie confundat 
cu obiectul dreptului contravenţional ca ramură de drept, al cărui obiect îl constituie 
relaţiile sociale generate în urma comiterii contravenţiei. Ca disciplină didactică, dreptul 
contravenţional cercetează normele de drept care constituie însuşi dreptul contravenţional 
ca ramură de drept. Astfel, disciplina în cauză oferă celor ce aplică normele contraven-
ţionale cunoştinţe necesare privind soluţionarea cazurilor contravenţionale, asigură 
înţelegerea justă şi aplicarea uniformă, în strictă concordanţă cu voinţa legiuitorului, a 
normelor dreptului contravenţional, precum şi modul în care aceste norme sunt aplicate 
de organele competente în varietatea cazurilor concrete oferite de realitate.

Sistemul disciplinei didactice nominalizate este în fond, determinat de legislaţia 
contravenţională, dar, totodată, pe lângă expunerea problemelor teoretice conţinute 
în normele juridice contravenţionale, include şi alte chestiuni indisolubil legate în-
tre ele, cum ar fi principiile şi izvoarele dreptului contravenţional, raportul juridic 
contravenţional etc.

O asemenea cercetare contribuie, alături de ştiinţa dreptului contravenţional, 
la promovarea unor idei moderne şi progresiste privind statornicia şi perfecţionarea 
principiilor, normelor şi a instituţiilor, a tuturor celorlalte raporturi contravenţionale, 
pentru a le asigura o eficienţă sporită în combaterea acestui fenomen în conexiunea 
sa cu celelalte fenomene criminale din cadrul societăţii.

Revenind la propunerea propriu-zisă, motivarea respectivă se axează pe trei 
niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate:

1. înţelegerea, ceea ce presupune acumularea cunoştinţelor teoretice şi formarea 
bazei conceptuale în domeniul Dreptului contravenţional;

2. aplicarea, ceea ce presupune formarea obligaţiilor tipice domeniului de ac-
tivitate respectiv şi dezvoltarea deprinderilor practice în studierea Dreptului 
contravenţional;

3. integrarea, ceea ce presupune formarea capacităţii de transfer a cunoştinţelor 
teoretice şi abilităţilor practice în rezolvarea situaţiilor nestandarte cu pro-
blematică juridico-contravenţională.

1 Sergiu Furdui „Dreptul contravenţional“, Chişunău: Cartier, 2005.
2 Victor Guţuleac „Drept contravenţional“, Chişinău, ULIM,  2006.
3 Sergiu Furdui, „Administrarea eficientă a justiţiei“, pag. 93—131, Chişinău: Cartier, 2006.
4 Victor Guţuleac „Tratat de drept contravenţional“, Chişinău, ULIM,  2009.
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Pe această linie de gîndire, se evidenţiază următoarele obiective curriculare în 
cadrul disciplinei nominalizate:

1. La nivel de înţelegere —
a) fundamentarea conceptelor, principiilor, sarcinilor şi scopurilor Dreptului 

contravenţional în sistemul de drept, de ştiinţe juridice şi de discipline aca-
demice;

b) determinarea bazelor teoretice ale noţiunilor fundamentale ale Dreptului 
contravenţional: contravenţia, sancţiunea contravenţională, răspunderea con-
travenţională şi procesul contravenţional;

c) familiarizarea cu baza juridico-normativă naţională şi internaţională ce re-
glementează raporturi contravenţionale;

d) cunoaşterea diverselor metode de studiere a problemelor teoretice şi practice 
din domeniul Dreptului contravenţional.

2. La nivel de aplicare —
a) explicarea coerentă a noţiunilor şi principiilor fundamentale ale Dreptului 

contravenţional;
b) interpretarea corectă a normelor Dreptului contravenţional şi utilizarea justă 

a actelor normative şi rezolvarea speţelor din domeniul respectiv;
c) promovarea diferitelor forme de comunicare, adecvate obiectivelor Dreptului 

contravenţional;
d) formarea metodelor specifice de realizare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul 

Dreptului contravenţional şi determinarea direcţiilor prioritare de perfecţio-
nare a legislaţiei contravenţionale.

3. La nivel de integrare —
a) determinarea şi stabilirea locului şi rolului Dreptului contravenţional în sis-

temul de drept al Republicii Moldova;
b) elaborarea proiectelor de cercetare ştiinţifică şi propunerea iniţiativelor legis-

lative în domeniul Dreptului contravenţional;
c) diagnosticarea mediului intern şi a culturii organizaţionale în cadrul institu-

ţiilor şi punerea în exerciţiu a reglementărilor Dreptului contravenţional;
d) monitorizarea şi evaluarea activităţii organelor competente să soluţioneze 

cauzele contravenţionale.
Pe această linie de idei, se impune elaborarea şi promovarea conceptului privind 

Curricula Instruirii iniţiale la cursul „Drept contravenţional“. Acest concept constă 
în elaborarea unui suport metodologic pentru persoanele participante la procesul de 
iniţiere şi implementare a standartelor educaţionale privind formarea şi dezvoltarea 
profesională a studenţilor facultăţilor de drept.

În baza Conceptului propriu-zis, urmează elaborarea Programei analitice la 
disciplina de instruire „Drept contravenţional“. La rîndul său, această Programă va 
fi elaborată în baza diferitor surse practico-ştiinţifice de instruire juridică, ce conţin 
un sistem de cunoştinţe teoretice temeinice, menite să formeze abilităţi practice utile 
în viitoarea activitate profesională.
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Implementarea şi evaluarea disciplinei de instruire juridică „Drept contravenţi-
onal“ se va realiza prin studiul disciplinei respective la orele de prelegeri şi seminare, 
finalizîndu-se printr-un examen ce va constitui indiciul ce confirmă implicarea 
disciplinei respective în contextul formării competenţelor profesionale. Criteriile 
de evaluare a disciplinei, se vor elabora în baza obiectivelor curriculare menţionate 
mai sus.

În susţinerea propunerii, merită de menţionat că o parte componentă a Progra-
mului de învăţămînt aprobat în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei îl constituie 
cursul de instruire „Drept contravenţional“,care se bucură de atenţia cuvenită şi 
interesul deosebit din partea destinatarilor. În scopul de a veni în sprijinul instruirii 
candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, propunîndu-se ca obiectiv şi 
evaluare teoretico-practică a audienţilor în materia cuprinsă în ele au fost elaborate 
suporturile de curs respective inclusiv şi în materia contravenţională1.

În aşa mod, de rînd cu alte disciplini de instruire, implementarea cursului 
„Drept contravenţional“, se înscrie în cadrul măsurilor concrete prevăzute în planul 
de învăţămînt şi Curricumului INJ, care au beneficiat de expertizare din partea ex-
perţilor Consiliului Europei în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei şi 
Comisiei Europene privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei 
în Republica Moldova“2.

În concluzie, exprimăm convingerea că aplicarea cursului de instruire „Drept 
contravenţional“ în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior universitar la profilul 
„Jurisprudenţă“ constituie o necesitate vitală şi o oportunitate rezonabilă pentru 
sistemul de învăţămînt juridic al Republicii Moldova, motiv pentru care sperăm ca 
propunerea noastră să fie apreciată la justa valoare de către factorii decizionali.

1 Sergiu Furdui, Stella Bleşceaga ,,Administrarea cauzelor contravenţionale’’, INJ, Chişinău, 2009; 
Sergiu Furdui, Stella Bleşceaga ,,Metodologia întocmirii actelor procedurale contravenţionale’’, 
INJ, Chişinău, 2009:

2 Eugenia Festican, Cuvînt înainte, Suporturi de curs: Administrarea cauzelor de contencios 
administrativ, Administrarea cauzelor contravenţionale, Cartea VIII;  Metodologia întocmirii 
actelor procesual civile, Metodologia întocmirii actelor procedurale penale în faza de judecată, 
Metodologia întocmirii actelor procedurale contravenţionale, Întocmirea actelor procedurale 
în faza de urmărire penală, Cartea IX.


