Anexa 3 IFR 2021-2022
FIŞA DISCIPLINEI
DREPTUL MATERIAL AL UNIUNII EUROPENE

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

DOP.3.2.07

Semestrul

VI

Numărul de credite

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Facultatea

DREPT

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)

4

ST

SF

L

P

14

DS
DO

Condiţionate

Discipline anterioare

Recomandate
Obiectivul general
Dezvoltarea cunoştinţelor dobândite la disciplinele Drept european general și Dreptul
instituțional al Uniunii europene
Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
să identifice principalele instrumente juridice care guvernează piața internă și în
special libera circulație a mărfurilor
să poată identifica diferitele obstacole pe care le întâmpină persoanele fizice și
juridice (mai ales agenții economici) în exercitarea libertăților de circulație
să identifice mijloacele juridice prin care persoanele fizice și juridice pot depăși
aceste obstacole

Obiectivele disciplinei

să interpreteze și să aplice normele de drept material al Uniunii Europene
să susțină opinii juridice în soluţionarea unor spețe de drept ale Uniunii Europene, din
perspectiva părților litigante și a instanței naționale sau a Uniunii Europene
Competenţe profesionale
-

Capacitatea de a înţelege modul specific în care s-au stabilit regulile aplicabile în
domeniul pieței interne, respectiv al libertăților de circulație şi în special rolul
esenţial jucat de Curtea Europeană de Justiţie în acest proces;

-

capacitatea de a analiza și interpreta normele adoptate de instituţiile UE

-

capacitatea de a analiza jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene,
pentru a înţelege raţionamentele şi metodele proprii de interpretare;

-

capacitatea de a soluţiona cazuri practice, în lumina precedentelor statuate de

Curtea Europeană de Justiţie
Competenţe transversale
-

Capacitatea de identificare şi realizare a sarcinilor profesionale în mod eficient şi
responsabil, cu respectarea regulilor deontologice;

-

Capacitatea de aplicare a tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum şi în
echipă;

-

Capacitatea de utilizare eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de
informare şi de formare profesională asistată.

1.
2.

I. Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR
I. Conceptul de piață unică - 2 ore
II. Libera circulaţie a mărfurilor. Chestiuni generale - 2 ore

3. III. Interzicerea taxelor vamale şi a taxelor cu efect echivalent (art. 28 şi 30
TFUE)
- Introducere. Noțiune - 2 ore
4.

- Cazurile în care taxele cu efect echivalent sunt admisibile - 2 ore

5.

IV. Interzicerea taxelor și impozitelor discriminatorii sau protecţioniste
- Art. 110 par. 1 TFUE - 2 ore

6.

- Art. 110 par. 2 TFUE - 2 ore

7.

V. Interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent
- Introducere
- Noțiunea de măsuri cu efect echivalent și obstacolele discriminatorii - 2 ore

8.

- Excepţiile prevăzute de art. 36 TFUE: - 2 ore

9. - Măsurile naţionale aplicabile fără distincţie între mărfurile autohtone şi cele din
import - 2 ore
Conţinutul activităţilor
(SI, ST, SF, L, P)

10. - Cerinţele imperative de interes general şi raportul cu excepţiile prevăzute de art.
36 TFUE
- Măsurile cu efect echivalent la export - 2 ore
11. VI. Armonizarea legislaţiilor naţionale în domeniul liberei circulaţii a
mărfurilor - 2 ore
12. VII. Noțiuni privind libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană - 2
ore
13. VIII. Noțiuni privind libera prestare a serviciilor în Uniunea Europeană - 2 ore
14. IX. Noțiuni privind libera circulație a capitalurilor în Uniunea Europeană - 2
ore
II. Seminar faţă în faţă
1. Fazele integrării europene. Probleme generale ale liberei circulații a mărfurilor - 2
ore
2. Interzicerea taxelor vamale şi a taxelor cu efect echivalent - 2 ore
3. Interzicerea taxelor și impozitelor discriminatorii sau protecţioniste - 2 ore
4. Interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent - 2 ore

5. Libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană - 2 ore
6. Libera prestare a serviciilor în Uniunea Europeană - 2 ore
7. Libera circulație a capitalurilor în Uniunea Europeană - 2 ore
Observație: În condițiile pandemiei, seminarul se poate desfășura și online.
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe
parcurs)

EVP

Stabilirea notei finale
(procente)

- evaluare finală; în condiții de pandemie, EVP poate consta în
elaborarea unui referat ce va fi prezentat oral pe internet (platforma
webex)
- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.

75

- Participarea la dezbaterile de la seminar, teste pe parcursul
semestrului

25

Lista materialelor didactice
necesare (suport de curs,
ghid de studiu etc.)
Bibliografia recomandată

- teme de control
Suport curs, ghid de studiu

Bibliografie
P. Craig, G. De Burca, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, 2017
P. Craig, G. De Burca, EU Law. Text, Cases, and Materials, ed. 7, Oxford University
Press, 2020
Catherine Barnard, The Substantive Law of the European Union, O.U.P., 2019
Ch. Boutayeb, Droit matériel de l'Union européenne, L.G.D.J., 2019
Alina Kaczorowska, European Union Law, Routledge, 2016
Surse Internet
- ec.europa.eu/
- curia.europa.eu
Repertoriul legislației Uniunii Europene:
http://eurlex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1491207221154
&type=named&CC_1_CODED=01&name=browse-by:legislation-inforce&CC_2_CODED=0110
Sintezele legislației UE: http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
Prezentare sistematică a jurisprudenței
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/ro/

Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlu, nume şi prenume
LECT. UNIV. DR. MOGÎRZAN EMANOIL CORNELIU

Semnătura

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