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

ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC
DOP.1.2.06.3

Semestrul

II

Numărul de credite

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

AI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

42

28

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

Discipline anterioare

3

ST

SF

L

P

14

DF
DO

Condiţionate
Recomandate
Obiectivul general
Însușirea noțiunilor fundamentale privind evoluţia organizării statale din
antichitate și până în prezent. Dobândirea unei perspective diacronice asupra
instituţiilor juridice reglementate în spaţiul românesc din antichitate şi până la
finalul secolului al XX-lea. Cunoașterea și interpretarea izvoarelor istoriei
dreptului românesc cu evidențierea particularităților normative determinate de
evoluția societății românești într-o perioadă determinată.
Obiectivele specifice

Obiectivele disciplinei

La finalizarea cu succes a studiului acestei discipline, studenţii vor fi capabili
să:
Explice principalele etape în evoluția instituțiilor juridice românești
Descrie organizarea generală a statului într-o anumită perioadă de
dezvoltare socio-istorică
Prezinte particularitățile celor mai importante instituții juridice ale dreptului
public sau privat în evoluția lor istorică
Utilizeze terminologia specifică reglementării instituțiilor juridice într-o
anumită perioadă istorică
Analizeze în timp și în spațiu importanța unui izvor juridic
Competenţe profesionale
C1. Însușirea, fixarea și utilizarea adecvată a terminologiei și a noțiunilor
fundamentale din știința istoriei dreptului
C2. Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice de analiză a evoluției
instituțiilor juridice
C3. Capacitatea de analiză și interpretare a izvoarelor specifice istoriei
dreptului românesc
C4. Aplicarea cunoștințelor dobândite din interpretarea izvoarelor dreptului
românesc la problemele controversate din legislația și doctrina actuală

C5. Elaborarea unor proiecte științifice cu utilizarea unor principii de
interpretare și metode de analiză consacrate în domeniul istoriei dreptului
Competenţe transversale
CT1. Realizarea sarcinilor referitoare la responsabilitățile profesionale
respectarea regulilor științifice și a deontologiei specifice domeniului
cercetare a istoriei dreptului
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă cu accent
elementele de interdisciplinaritate
CT3. Dezvoltarea capacității de comunicare și argumentație, inclusiv
contradictoriu
I.

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

Activităţi de autoinstruire prin materiale specifice ID/IFR

1. Aspecte introductive – 2 ore
1. Metodologia studierii istoriei dreptului românesc
2. Periodizarea istoriei dreptului românesc
2. Instituţii politice şi juridice în Antichitate – 2 ore
1. Dreptul geto-dac
2. Dreptul roman în provincia Dacia
3. Vechiul drept cutumiar românesc – 2 ore
1. Obiceiul juridic românesc (ius valachicum)
2.Instituţiile dreptului public
3. Instituţiile dreptului privat
4. Apariţia primelor legi scrise şi cutuma
4. Dreptul statelor medievale româneşti – 2 ore
1. Organizarea statelor medievale româneşti
2. Izvoarele juridice formale ale dreptului medieval românesc
5. Instituţiile juridice ale dreptului feudal – 2 ore
1. Dreptul public
2. Dreptul privat
6. Evoluţia dreptului în epoca premodernă – 2 ore
1. Reformele lui Constantin Mavrocordat
2. Culegeri de drept fără caracter oficial
3. Codurile, legiuirile şi manualele de legi fanariote
7. Evoluţia dreptului în epoca premodernă – 2 ore
1. Fizionomia principalelor instituţii juridice
2. Primele semne ale doctrinei juridice
8. Formarea statului naţional şi sistemul de drept modern – 2 ore
1. Opera legislativă a lui Alexandru Ioan Cuza
2. Sistemul constituţional modern
3. Dezvoltarea învăţământului şi a gândirii juridice româneşti
9. Formarea statului naţional şi sistemul de drept modern – 2 ore
1. Instituţiile dreptului public
2. Instituţiile dreptului privat
10. Sistemul juridic al României Întregite – 2 ore
1. Constituţia din anul 1923
2. Unificarea legislativă
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11. Sistemul juridic al României Întregite – 2 ore
1. Evoluţia instituţiilor juridice
2. Emergenţa ştiinţei juridice
12. Statul şi dreptul în perioada comunistă – 2 ore
1. Dictatura proletariatului şi transformările dreptului
2. Constituțiile „democrației-populare”
3. Constituția României „socialiste”
13. Statul şi dreptul în perioada comunistă – 2 ore
1. Instituțiile dreptului public
2. Instituțiile dreptului privat
3. Direcții și curente în doctrina juridică
14. Statul și dreptul în primul deceniu postdecembrist. Dinamica
procesului de recuperare a tradiției juridice românești – 2 ore
II. Seminar faţă în faţă
1. Particularitățlile aplicării dreptului roman în provincia Dacia – 2 ore
2. Instituții juridice cutumiare – 2 ore
3. Cartea românească de învățătură. Îndreptarea legii – 2 ore
4. Codul Calimach. Legiuirea Caragea – 2 ore
5. Opera de codificare din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza – 2 ore
6. Particularitățile procesului de unificare legislativă – 2 ore
7. Dreptul românesc între sovietizare și recuperarea „constantelor” dreptului –
2 ore

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe parcurs)
- evaluare scrisă
Stabilirea notei finale
(procente)
Lista materialelor
didactice necesare
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)

- referate și proiecte

EVP
50%
25%

- teste pe parcursul semestrului
- teme de control

25%
-

Suport curs, ghid de studiu
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