Anexa 3 IFR 2021-2022
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Facultatea

DREPT COMPARAT. SISTEME JURIDICE CONTEMPORANE
DOB.2.1.05

Semestrul

DREPT

III

Numărul de credite

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

SI

Programul de studii de licenţă

DREPT

100

86

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă)
Condiţionate
Discipline anterioare

4

ST

SF/
online
(după
caz)

L

P

14

DS
DI
Teoria generală a dreptului, Drept constitutional și
instituții politice, Drept European general, Drept
European institutional.

Recomandate
Obiectivul general
Cursul urmăreşte însuşirea de către studenţi a unor noţiuni fundamentale privind
marile sisteme de drept, precum şi familiarizarea cu metodologia comparaţiei în drept.

Obiectivele specifice

Obiectivele disciplinei

1. Disciplina urmăreşte să familiarizeze studenţii cu procesul de apariţie a sistemelor
de drept şi a modului în care acestea sunt grupate în mari familii de drept în funcţie de
anumite caracteristici.
2. Disciplina urmărește formarea abilității studenților de utilizare a metodologiei
dreptului comparat și de aplicare a acesteia în practică.
3. La finalul studierii acestei discipline, studenții vor fi capabili să identifice și să
încadreze normele juridice în sisteme de drept, după cum vor putea identifica soluții
juridice din alte state pentru situații similare din România.

Competenţe profesionale
C1. Asimilarea unui vocabular specific fiecărui sistem de drept existent pe glob.
C2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate
tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului.
C3. Competențe de interpretare a textelor legislative din alte state.
C4. Abilitatea de identificare și de încadrare a normelor juridice în cadrul propriului

sistem de drept.

Competenţe transversale
CT1. Capacitatea de a identifica legăturile dintre instituții similare din sisteme juridice
diferite.
CT2. . Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum și în echipă
CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare

I.

Conţinutul activităţilor
(SI, ST, SF, L, P)

Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR – 2 ore/activitate

1. Definiții. Istoricul dreptului comparat pe plan internațional și pe plan național. Dreptul
comparat – știință autonomă.
2. Obiectul de reglementare al dreptului comparat. Abordare metodologică. Funcțiile
dreptului comparat.
3. Sisteme de drept. Noțiune. Clasificare. Distribuția actuală.
4. Sistemul de drept civil. Istoric. Caracteristici. Sistemul juridic francez. Sistemul
juridic german. Actualitate legislativă.
5. Sistemul de drept civil italian. Sistemul de drept civil belgian. Actualitate legislativă
6. Sistemul juridic rus. Sistemul juridic scandinav. Actualitate legislativă.
7. Sistemul common law : istoric, trăsături, instituții specifice.
8. Sistemul juridic englez. Actualitate legislativă.
9. Dreptul american. Dreptul canadian I. Actualitate legislativă.
10. Dreptul canadian II. Asemănări și deosebiri între sistemul de drept civil și sistemul
common law.
11. Sisteme juridice bazate pe religie și pe filosifie. Dreptul islamic. Actualitate
legislativă.
12. Drept asiatic. Drept chinez. Drept japonez. Actualitate legislativă.
13. Sisteme mixte. Trăsături.
14. Pluralismul sistemelor juridice în Africa. Actualitate legislativă.

II. Seminar (2 ore/activitate)
1. Aplicații practice: aplicarea metodologiei dreptului comparat la nivel de microcomparație (instituții și principii de drept) – I.
2. Aplicații practice: aplicarea metodologiei dreptului comparat la nivel de microcomparație (instituții și principii de drept) – II.
3. Analiza unor decizii din jurisprudența statelor cu sistem de drept civil.
4. Analiza unor decizii din common law englez, american, canadian.
5. Drept islamic.
6. Drept asiatic.
7. Sisteme mixte. Drept african.

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice)

Stabilirea notei finale

- evaluare finală (posibile evaluări finale desfășurate mixt sau online)

(procente)

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.

E

70

%

30 %

- 1 test pe parcursul semestrului
- teme de control - un studiu de sinteză comparativă.
Lista materialelor
didactice necesare
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)

Suport curs, ghid de studiu

Bibliografie obligatorie:
Iftimiei, A., Drept comparat și sisteme juridice contemporane, ediția a doua,
Ed. Universul Juridic, București, 2020.
Bibliografie facultativă:

Bibliografia recomandată

Coordonator de disciplină

Cuniberti, G., Grands systèmes de droit contemporains. Introduction au droit
comparé, ediția a 3-a, ed. LGDJ, Paris, 2015.
Constantinesco, L.-J., Tratat de drept comparat. Introducere în dreptul
comparat, volumul I, ed. All, București, 1997.
Constantinesco, L.-J., Tratat de drept comparat. Metoda comparativă, volumul
2, ed. All, București, 1998.
Constantinesco, L.-J., Tratat de drept comparat. Știința dreptului comparat,
volumul III, ed. All Beck, București, 2001.
David, R., Jauffret-Spinosi, C., Goré, M., Les grands systèmes de droit
contemporains, ediția a 12-a, ed. Dalloz, Paris, 2016.
Guțan, M., Sisteme de drept comparate. Introducere în teoria generală a
dreptului comparat, editura Hamangiu, București, 2014.
Zlătescu, V. D., Geografie juridică contemporană, ed. Științifică și
enciclopedică, București, 1981

Grad didactic, titlu, nume şi prenume

Semnătura

Lect. univ. dr. Andra IFTIMIEI
Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de
laborator, lucrări practice; P – proiect;

Data completării: 16.09.2021

Avizat:
Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA

