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NOTĂ INTRODUCTIVĂ
LOCUL ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI
1. Sub raport didactic:
a) locul disciplinei în cadrul curriculumului universitar:
Cursul Mari sisteme de drept contemporan oferă studenţilor cuno tin e privind ştiinţa
dreptului comparat şi metodei comparative, cunoaşterea principalelor sisteme de drept,
compatibilitatea şi comparabilitatea lor, deprinderea folosirii metodei comparative în studiul
dreptului, cunoaşterea tuturor elementelor şi problemelor acesteia. Compararea drepturilor
permite evidenţierea punctelor divergente, convergente şi uneori a celor identice ale acestora,
descoperindu-se existenţa unui fond normativ comun - mai întins sau mai restrâns - din care se
pot trage concluzii benefice. Cursul Mari sisteme de drept contemporan este o disciplină care se
studiază după pentru fundamentarea cunoştinţelor la disciplinele fundamentale ca Teoria
generală a statului şi dreptului, Dreptul constituţional, Teoria şi practica negocierilor, Filozofia
dreptului etc.

b) semnificaţia formativă:
Deschiderea orizontului de cunoaştere a studenţilor prin studierea unor instituţii de drept
comparat în condiţiile armonizării legislaţiei noastre cu cea a Comunităţii Europene permite
pregătirea juri tilor având un spectru larg de cuno tin e cu privire la similitudinile care
reunesc state din diferite sisteme juridice în cadrul Uniunii Europene, condi iile armonizării i
unificării legisla iilor statelor date.
Însuşirea de către studenţi a unor cunoştinţe privind evoluţia dreptului privat comparat, de
la începuturile conturării sale ca disciplină juridică şi până în prezent va duce la în elegerea
profundă a criteriilor de analiză a tipologiei marilor sisteme juridice contemporane în comparaţie
cu principalele instituţii de drept privat din ara noastră. Parcurgând acest curs, studentul are o
imagine clară asupra specificului sistemului dreptului comparat, în cadrul transformărilor
structurale ce intervin, în toate domeniile vieţii sale interne şi internaţionale.
2. Sub raport metodologico-aplicativ:
La predarea disciplinei se ţine cont de faptul că aceasta este destinată studenţilor anului II
al Facultăţii Drept, secţia zi şi secţia cu frecvenţă redusă, care deja posedă competenţe
gnoseologice şi praxiologice în domeniu teoriei generale a dreptului, istoriei universale a statului
şi dreptului, dreptului constituţional şi se va pune accentul pe studierea aprofundată a trăsăturilor
caracteristice ale sistemelor de drept contemporane. Se va încerca antrenarea cât mai activă a
studenţilor atât în timpul seminarelor, cât şi la orele de curs, combinarea aspectelor teoretice cu
cele practico-aplicative, examinându-se situaţii reale din practica judiciară şi modelându-se
cazuri fictive.
Pe parcursul predării disciplinei se pune accentul pe acele noţiuni şi instituţii ale materiei,
care să stimuleze interesul studenţilor şi să-i determine spre o pregătire temeinică în vederea
formării de buni specialişti în domeniul dreptului. La seminare se vor organiza dezbateri pe cele
mai importante chestiuni ce ţin de problemele actuale care asigură interdependen a sistemelor
de drept contemporane.

OBIECTIVELE FORMATIV-DEZVOLTATIVE
La finele studierii disciplinei, studenţii trebuie să obţină următoarele:
Competenţe gnoseologice:
•
să definească conceptele MSDC;
•
să identifice metoda comparativă ca principala metodă de cercetare în domeniu;
•
să distingă izvoarele formale ale dreptului, actul normativ, obiceiul juridic,
precedentul judiciar şi practica judecătorească, în diferite sisteme şi familii de drept;
Competenţe praxologice:
•

să explice esenţa şi structura sistemului de drept naţional comparându-l cu
sistemele de drept contemporane;
•
să extindă competenţele de cercetare a dreptului;
•
să argumenteze tendinţele de dezvoltare a sistemelor de drept naţionale din lumea
contemporană;
Competenţe de cercetare:
•

să dezvolte teorii cu privire la structura şi izvoarele dreptului în diferite sisteme de
drept;
•
să estimeze interdependenţa dintre sistemele de drept din aceeaşi familie sau din
familii de drept diferite;
•
să recomande cunoştinţele obţinute în practica de perfecţionare a sistemului
dreptului naţional;
DISTRIBUIREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI (secţia zi)
Nr.

Denumirea temei

1.

Introducere în obiect. Diversitatea sistemelor de
drept contemporan.

2.
3.
4.
5.

Familia de drept romano-germanică.
Common Law. Dreptul englez.
Common Law. Dreptul SUA.
Sisteme de drept religioase. Dreptul islamic.

6.

Sisteme de drept din India.
Sisteme de drept din Extremul Orient.
7. chinez. Dreptul japonez.
8.
9

Sisteme de drept ale Africii şi Madagascar.
Interdependen a sistemelor de drept
contemporane

Dreptul

curs
2 ore

Numărul de ore
seminar
total
2 ore

4 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

6 ore
4 ore
4 ore
4 ore

2 ore
2 ore

2 ore
-

4 ore
2 ore

2 ore

-

2 ore

-

2 ore

2 ore

Total:

2 0 ore

10 ore

30 ore

CONŢINUTUL PROGRAMEI CONFORM GRILEI DE ORE (secţia zi)
A) Ore de curs

N/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tema
Introducere în obiect. Dreptul comparat.
Diversitatea sistemelor de drept
contemporan.
Familia de drept romano-germanică.
Common law. Dreptul englez.
Common Law. Dreptul SUA.
Sisteme de drept religioase. Dreptul
islamic.
Sisteme de drept din India.
Sisteme de drept din Extremul Orient.
Dreptul chinez. Dreptul japonez.
Sisteme de drept ale Africii şi
Madagascar.
Interdependen a sistemelor de drept
contemporane

Forma prezentării
Prelegere interactivă

Nr. de ore
2 ore

Prelegere interactivă
Prelegere clasică
Prelegere clasică
Prelegere clasică

4 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

2 ore
2 ore

Prelegere clasică

2 ore

Prelegere interactivă

2 ore

Total 20 ore
A) Seminarii
N/o
1.

Tema
Familia de drept romano-germanică.

2.

Common law. Dreptul englez

3.

Common law. Dreptul SUA.

4.

Dreptul musulman.

5.

Dreptul Indiei. Dreptul Africii
Madagascar.

i

Forma prezentării
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor

Nr. de ore
2 ore

Seminar interactiv cu
examinarea studiului de
caz
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Seminar interactiv cu
desfăşurarea dezbaterilor
Seminar interactiv cu
desfăşurarea dezbaterilor

2 ore

Total :

2 ore
2 ore
2 ore

10 ore

DISTRIBUIREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI (secţia cu
frecvenţă redusă)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea temei
Introducere în obiect. Diversitatea sistemelor
de drept contemporan.
Familia de drept Romano-Germanică
Common-Law.Dreptul englez
Common Law. Dreptul SUA
Dreptul musulman
Dreptul Indiei
Dreptul Africii i Madagascar
Total:

curs
1 oră

Numărul de ore
seminar
total
1 oră

2 ore
2 ore
2 ore
1 oră
1 oră
1 oră
10 ore

-

2 ore
2 ore
2ore
1 oră
1 oră
1 oră
10 ore

BLOCUL DE CONŢINUT
Tema 1. Introducere în obiect. Dreptul comparat. Diversitatea sistemelor de drept
contemporan.
a) Necesitatea studierii dreptului comparat
b) Dificultăţile studierii dreptului comparat
c) Probleme actuale ale dreptului comparat
Tema 2. Familia de drept romano-germanică.
a)
b)
c)
d)
e)

Perioada dreptului cutumiar.
Perioada legislativă. Jurisprudenţa. Doctrina
Sisteme de drept neeuropene.
Structura şi noţiunea normei de drept.
Izvoarele de drept. Principii generale.

Tema 3. Common law. Dreptul englez.
a) Istoria dreptului englez. Perioada medievală 1066-1485. Rivalitatea cu equity 1485-1832.
Evoluţia dreptului englez începând cu sec. XIX.
b) Structura dreptului englez. Organizarea judiciară. Regula precedentului. Dreptul la tăcere.
Trustul şi habeas corpus.
c) Izvoarele dreptului englez. Dreptul public englez.
Tema 4. Common law. Dreptul SUA.
a) Istoria dreptului SUA. Particularităţi specifice datorate federalismului.
b) Structura dreptului şi dreptul statelor.
c) Izvoarele dreptului SUA.
Tema 5. Dreptul socialist.
a) Dezvoltarea istorică.
b) Izvoarele de drept. Structura dreptului.

Tema 6. Dreptul musulman.
a) Bazele dreptului musulman. Izvoarele originale. Izvoarele secundare.
b) Conţinutul dreptului musulman. Dreptul penal. Persoanele. Obligaţiile.
c) Acomodarea dreptului musulman la constituţiile contemporane. Raportul între islam şi stat.
Dreptul statelor musulmane.
Tema 7. Dreptul Indiei.
a) Dreptul comunei induse. Sastra. Dharma. Dharmasatra. Schimbările suferite de dreptul indus.
Influenţa britanică.
b) Dreptul naţional al Indiei. Noţiunea de lex loci. Codificarea. Receptarea dreptului englez.
c) Originalitatea dreptului indian.
Tema 8. Sisteme de drept din Extremul Orient.
a) Dreptul chinez. Influenţa confucianismului. Codificarea. Constituţia. Dezvoltarea pe cale
socialistă.
b) Dreptul japonez. Dezvoltare istorică. Calea occidentală a dreptului japonez. Dreptul public
japonez,
Tema 9. Sisteme de drept ale Africii şi Madagascar.
a) Baza dreptului cutumiar. Perioada colonizării. Statele independente.
b) Codificarea drepturilor africane. Probleme de aplicare a dreptului.

STRATEGII DE EVALUARE
Evaluarea curentă se va efectua prin referate problematizate privind originea şi evoluţia
principalelor sisteme de drept ale lumii, notele obţinute la orele practice argumentîndu-se în
funcţie de modul de participare a studenţilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, pregătirea
referatelor.
Tematica referatelor propuse studenţilor pentru evaluarea lucrului individual:
1. Probleme actuale ale dreptului comparat
2. Evolu ia sistemelor de drept ale

ărilor nordice

3. Evoluţia dreptului englez la sfâr itul secolului XX
4. Particularită ile specifice ale dreptului SUA
5. Sistemul de drept al Canadei.
6. Dezvoltarea pe cale socialistă a dreptului chinez

7. Calea occidentală a dreptului japonez
8. Originalitatea dreptului indian
9. Probleme de aplicare a dreptului în Africa

i Madagascar

10. Acomodarea dreptului musulman la lumea modernă
Tematica studiilor de caz.
În cadrul desfăşurării orelor practice, studiile de caz vor avea drept subiect:
-

Factorii principali de clasificare a sistemelor de drept

-

Factorii care au determinat evolu ia

-

Trăsăturile specifice ale SRG care au influen at sistemul de Common - law

-

Elemente de drept englez acceptate de SRG

i răspândirea sistemelor de drept

Evaluarea finală - examen oral, care va consta în răspunderea studentului la subiectele din
bilet. Biletul va conţine trei subiecte, dintre care două subiecte teoretice, al treilea subiect vizând
analiza unui sistem juridic contemporan.
Algoritmul calculării notei la examen.
Pentru un scor total de 100%, răspunsul la prima întrebare teoretică va constitui 30%, la a
doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia întrebare care vizează analiza comparativă a două sau
mai multe sisteme juridice – 40 %.
100% - nota „zece”,
90% - nota „nouă”,
80% - nota „opt”,
70% - nota „şapte”,
60% - nota „şase”,
50% - nota „cinci”,
40% - nota „patru”,
30% - nota „trei”,
20% - nota „doi”,
10% - nota „unu”.
Explicarea procentajului pe parametri:
Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebarea teoretică:
•

Expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %;

•

Argumentarea opiniilor ştiinţifice cu referinţe la operele doctrinare – 30%;

•

Utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor concluzii
originale – 30%;

•

Nivelul lingvistic la expunerii (utilizarea corectă a terminologiei juridice, stilul etc.) – 10%.
Evaluarea competenţelor praxiologice la subiectul trei:

•

Corectitudinea analizei genezei

•

Argumentarea textuală a soluţiei obţinute – 15%;

•

Originalitatea analizei – 20%.

i evolu iei sistemului juridic – 65%;

Pentru activitatea din timpul anului universitar se pot acorda puncte suplimentare. Se
acordă un punct suplimentar pentru prezenţă integrală la cursuri şi la seminarii şi pentru
participarea activă la dezbaterile de la orele practice, la soluţionare studiilor de caz şi prezentarea
referatelor problematizate. De asemenea vor fi încurajaţi participanţii cu rapoarte în domeniul
istoriei filosofiei dreptului în cadrul Conferinţei studenţeşti anuale Symposia Studentium
Subiectele propuse pentru examen la disciplina MSDC
1. Dreptul comparat înainte de 1990;
2. Precursorii-englezii, francezii, germanii, italienii şi spaniolii;
3. Dreptul comparat în secolul al XX-lea, până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial;
4.Climatul ştiinţific din anul 1900;
5. Congresul de la Paris din anul 1900;
6. Rolul lui R. Saleilles, al lui Eduard Lambert şi al şcolii acestora, în dezvoltarea dreptului
comparat;
7. Dezvoltări ulterioare ale dreptului comparat;
8. Dezvoltarea dreptului comparat în zilele noastre;
9. Funcţiile dreptului comparat;
10. Funcţia de cunoaştere a dreptului naţional;
11. Funcţia normativă;
12. Funcţia ştiinţifică;
13. Natura juridică a dreptului comparat;
14. Principiile şi regulile comparaţiei;
15. Procesul metodologic;
16. Fazele comparaţiei;
17. Nivelurile şi procedeele comparaţiei;
19. Metode corespunzătoare celor trei niveluri;
20. Împărţirea lumii contemporane în mari sisteme de drept;

21. Alcătuirile juridice aplicabile, în prezent, diferitelor state;
22. Tipologia marilor sisteme juridice contemporane;
23. Criteriile de împărţire în mari familii de drept;
24. Clasificarea marilor sisteme de drept în opiniile reputaţilor comparatişti ai timpurilor;
25. Răspândirea dreptului francez în lume - primul mare pilon al dreptului
romano-germanic;
26. Rolul cutumei, dreptului canonic şi jurisprudenţei în evoluţia dreptului francez;
27. Principalele codificări franceze şi rolul acestora în conturarea si stemului juridic de drept
privat francez;
28. Răspândirea dreptului francez în lume;
29. Răspândirea dreptului german în lume - cel de-al doilea mare pilon al dreptului romanogermanic;
30. Istoricul dreptului german;
31. Răspândirea dreptului german în lume;
32. Marele sistem de common-law;
33. Răspândirea sistemului juridic common-law;
34. Instituţii caracteristice pentru common-law;
43. Dreptul Statelor Unite ale Americii;
44. Civilizarea common-law;
45. Sistemele juridice religioase şi tradiţionale;
46. Dreptul hindus - izvorul dreptului indian;
48. Structura dreptului islamului;
49. Coranul ca izvor de drept;
50. Dreptul rabinic şi cel israelian;
52. Dreptul japonez tradiţional;
53. Dreptul african cutumiar;
54. Gândirea filozofica si juridica franceza, contribuţie la definirea premiselor dreptului
comparat;
55. Percep ia precursorilor britanici asupra dreptului “continental” ;
61. No iunea de: “ sistem juridic”;
62. Importanta Codurilor Elve iene;
63. Orientarea juridica a Japoniei in materia dreptului comparat;
64. Clasificarea sistemelor de drept in accep iunea lui Felipe de Sola Canizares;
65. Compararea sistemului juridic ”burghez” cu cel “ socialist”;
66. Jurispruden a, izvor principal al sistemului de common-law;

67. Gândirea juridica franceza de la începutul secolului al XIX-lea;
68. Dreptul tarilor nordice-mare sistem de drept;
69. Caracterul neunitar al sistemului common-law;
70. Evolu ia dreptului comparat in tara noastră;
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