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2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Teoria generală a dreptului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. DĂNIȘOR Dan Claudiu 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
Prof. univ. dr. DĂNIȘOR Dan Claudiu 

2.4 Anul de 

studiu 
I 2.5 

Semestrul  

1 2.6 Tipul de 

evaluare 
EX 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 

3.7 Numărul de credite 10 

 

 

 

  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul Școala Doctorală  

1.4 Domeniul de studii  Drept 

1.5 Ciclul de studii Doctorat 

1.6 Programul de studii Drept, cu frecvență 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum  

Master în drept sau într-un domeniu conex 

4.2 de 

competenţe 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

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

caracter interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Seminarul constă în lucrări aplicative. 



 

 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8. 1 Curs Metode de predare Ore alocate temei 

1. Cum a apărut dreptul? – Cauza dreptului 
1.1. Dreptul ca trecere de la natură la societate în 

varianta voluntaristă – contractul social 

1.2. Dreptul ca trecere de la starea naturală la societate 

în viziunea deterministă 

1.3. Problema cauzei dreptului în concepția pozitivistă 

nomo-centrică 

1.4. Problema cauzei dreptului în dogmatică juridică 

1.5. Dreptul «apare» ca disponibilizare 

Predare interactivă 

2 

2. Pentru ce trebuie să existe dreptul? – Scopul 

dreptului 
2.1. Toate sistemele juridice impun o formă de ordine 

§1. Ordinea este o condiție formală a societății 

§2. Dreptul care are ca scop primordial ordinea este 

înclinat către totalitarism 

2.2. Toate sistemele juridice utilizează o formă de 

justiție 

§1. Justiția este o condiție formală a societății 

§2. Principiile fondatoarea ale societății juste 

§3. Justiția ca redistribuire 

§4. Justiția ca formă de protecție 

 

4 

6. Competenţele specifice acumulate 
C
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a
le

 
1. Dezvoltarea competențelor în materia analizei formelor juridice care sunt comune tuturor sitemelor 

juridice moderne. 

2. Dezvotarea capacității de descoperire a unor idei originale pornind de la schimbările de filosofie 

care fundamentează cercetarea juridică aplicativă. 

3. Dezvotarea de a gândi sistemic. 

4. Dezvoltarea capacității de a aplica constructiv diversele tipuri de interpretare juridică. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 Capacitatea de a aplica metodele teoriei generale a dreptului și filosofiei juridice în realizarea tezelor 

de doctorat dindomeniul ramurilor dreptului. 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei  

Problematizarea formalismului juridic și aspecializării cercetării în ramurile 

dreptului. 

7.2 Obiectivele 

specifice  

Perfecționarea capacității de a utiliza cunoștințele meta-juridice pentru a 

realiza o teză de doctorat originală. 



§5. Justiția ca mod de soluționare a conflictelor 

§6. Justiția ca formă de perfecționare 

§7. În ce condiții este justiția necesară? 

§8. Ce este societatea justă ? 

2.3. Toate sistemele juridice fac disponibilă o 

protecție persoanelor și drepturilor 

§1. Disponibilitatea interesului general și protecția 

drepturilor și libertăților 

§2. Contenciosul drepturilor și libertăților 

(fundamentale) 

3. Obiectul «drept» privit din punct de vedere juridic 

– juridicizarea 
3.1. Juridicizarea regulilor 

3.2. Juridicizarea principiilor 

3.3. Juridicizarea politicului și politicilor 

3.4. Operațiunile juridice 

3.5. Instituționalizarea juridică 

3.6. Ce este o normă juridică? 

3.7. Orice normă juridică trebuie justificată ca o re-

producere permanentă a echilibrului între libertatea 

individuală și binele comun 

 

2 

4. Obiectul reglementării juridice 
4.1. Reglementarea relațiilor, valorile perfecționiste și 

reglementarea virtuților 

4.2. Dreptul și relațiile sociale 

4.3. Reglementarea comportamentelor și 

reglementarea producerii normelor 

 

 

2 

5. Dreptul între universalism și particularism 
5.1. Dreptul totalitar și dreptul liberal 

5.2. Marile culturi juridice 

5.3. Forme de instituționalizare juridică rezultate din 

modul raportării dreptului la comunitate și la spațiul 

acesteia 

§1. Dreptul imperial 

§2. Dreptul statului național 

§3. Federalismul politico-juridic 

5.4. Determinarea comunității juridice ideale 

§1. Națiunea este comunitatea juridică ideală – 

naționalismul juridic 

§2. Grupurile cuturale sunt comunități juridice – 

pluralismul juridic 

§3. De la dreptul inter-național la dreptul supra-

național și la universalizarea drepturilor omului 

§4. De la teoria libertariană a secesiunii la 

suveranitatea individului 

 

 

2 

6. Sfera dreptului este sau nu dependentă de alte 

sfere sociale sau normative? 
6.1. Noțiunile fundamentale care dau contur dialecticii 

 

2 



între închiderea și deschiderea sistemului juridic 

6.2. Dreptul și sferele normative concurente sau 

complementare 

§1. Dreptul și morala 

§2. Dreptul și legile economice 

§3. Dreptul și legile dezvoltării istorice 

§4. Regulile juridice și regulile limbajului 

§5. Dreptul și regulile logice 

 

7. Raporturile dreptului cu știința 
7.1. Dreptul este o formă aparte de cunoaștere 

7.2. Dreptul este bazat pe cunoașterea științifică 

7.3. Dreptul este un simplu act de voință 

7.4. Există o știință a dreptului? 

7.5. Raporturile dintre drept, știința dreptului și 

științele sociale 

7.6. Organizarea științei(lor) juridice în sistem 

§1. Drept arborescent? Are dreptul ramuri? 

§2. Alternativele la dreptul arborescent 
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8. Cine produce dreptul ? 

 8.1. Statul «stăpânește» dreptul : etatismul 
8.1.1. Înclinația «naturală» către etatism 

8.1.2. Teoriile etatiste 

8.2. Anti-etatismul 
8.2.1. Anarhismul 

8.2.2. Libertarianismul 

8.2.3. Federalismul integral 

8.3. Statul de drept – tentativă de depășire a 

polarizării etatism/antietatism 
8.3.1. Statul de drept este o formă de stat sau un 

sistem de protecție a drepturilor, de justiție? 

8.3.2. Raporturile statului de drept cu democrația 

§1. Evoluția «statului de drept public» 

§3. Consecința «statului de drept privat»: 

prioritatea statului de drept în raport cu democrația 

8.3.3. Raporturile statului de drept democratic cu 

capitalismul 

§1. Statul-providență 

§2. Anarho-capitalismul – capitalismul care 

corectează democrația 

§3. Critica construirii unei alternative stat-

providență/anarho-capitalism 

8.3.4. Statul de drept trebuie înțeles ca un sistem care 

asigură utilizarea echilibrată a resurselor juridice 

§2. Inflația normativă – o schimbare de perspectivă 
§3. Inflația de drepturi – cauze și remedii 

8.4. Teoria generală a competențelor organelor 

statului 

8.5. Capacitățile juridice ale subiecților de drept 

 

 

2 



9. Sistemul dreptului 
9.1. Dreptul este un sistem ierarhizat 
9.2. Dreptul trebuie să fie un sistem clar 
9.3. Sistemul juridic trebuie să fie un sistem 
coerent 
9.4. Dreptul trebuie să fie un sistem complet 
9.5. Dreptul trebuie să fie un sistem consistent 

 

 

2 

10. Stabilitatea versus mutabilitatea dreptului 
10.1. Dependența răspunsului de dialectica 
deschidere/închidere, 
tranzitivitate/intranzitivitate, 
omogenitate/eterogenitate 
10.2. Necesitatea stabilității – încrederea legitimă a 
subiecților în continuitatea acțiunii dreptului  continuitatea acțiunii dreptului 
10.3. Limitele stabilității dreptului – necesitatea 
depășirii indiferenței dreptului față de schimbările 
sociale 
10.4. Modalitățile schimbării dreptului 
10.5. Limitele mutabilității sistemului juridic 
10.6. Dependența mutabilității de tipul normelor și 
al ordinii normative 
10.7. Limitele stabilității sistemului normativ 

 

2 

11. Interpretarea dreptului  2 

12. Subiecții de drept și drepturile subiective  2 

13. Soluționarea conflictelor juridice privind 
aplicarea dreptului 

13.1. Teoria jurisdicției 
 13.2. Mijloacele alternative de soluționare a        

conflictelor 

 

 

2 

Bibliografie generală minimală obligatorie:  

1. D.C. Dănișor, Teoria generală a dreptului, în curs de publicare. Textul va fi pus la dispoziția studenților 

înaintea fiecărui curs. 

2. N. Popa, I. Dogaru, Gh. Dănișor, D.C. Dănișor, Filosofia dreptului. Marile curente, ediția 3, C.H. 

Beck, București, 2010, pp. 151-195; 261-300; 394-429. 

3. O bibliografie minimală va fi indicată studenților pentru fiecare temă la începutul fiecărui curs. 
 

 

8. 2. Seminar Metode de lucru Ore alocate temei 

Seminarul 1. Limitele juridicizării comportamentelor sociale Analiză de caz. 2 

Seminarul 2. Universalitate sau particularizare a dreptului? Dizetații. 2 

Seminarul 3. Raporturile dintre drept și morală Dizertații. 2 

Seminarul 4. Cum se reglementează? – Tehnica și forma 

dreptului 

Comentarii de 

jurisprudență. 
2 

Seminarul 5. Când trebuie schimbate reglementările? - 

Stabilitatea versus mutabilitatea dreptului 

Dizerații privind 

statul de drept și 
2 



limitele sale. 

Seminarul 6. Cum și cu ce efect se aplică dreptul? Comentarii de 

doctrină. 
2 

Seminarul 7. Teoriile interpretării juridice Exerciții de 

aplicare a 

diverselor metode 

de interpretare. 

2 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 

Capacitate de sinteză și 

prelucrare a informațiilor 

Capacitate de definire a 

conceptelor 

Capacitate de redactare originală 

 

 

 

Examen 

 

Examen – 70% 

Activitate pe 

parcurs – 30 % 

10.5 Seminar 

Capacitate de analiză și sinteză 

Capacitate de argumentare 

Participare la seminar 

10.6 Standard minim de performanţă 

- Capacitatea dea utiliza critic și constructiv informația acumulată printr-o documentare temeinică. 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs 

 

09.09.2020 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIȘOR 

 

  

Data avizării de către Școala Doctorală 

 

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

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- 


