Anexa 3 IFR 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

LOGICĂ JURIDICĂ
DOP.1.2.08

Semestrul

II

Numărul de credite

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)

Discipline anterioare

4

Numărul orelor pe semestru/activităţi
ST

SF

L

P

14

DC
DO

Condiţionate
Recomandate
Obiectivul general
Dobândirea şi aprofundarea de cunoştinţe. Familiarizarea studenţilor cu perspectiva
logică asupra dreptului în relație cu limbajul, cunoașterea și realitatea.

Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
Explice noţiunile logicii juridice.
Descrie specificul analizei logice.
Utilizeze cunoştinţele pentru soluţionarea unor probleme juridice.
Analizeze structura logică a argumentelor juridice invocate într-o situație de fapt
dată.

Competenţe profesionale
Obiectivele disciplinei

C1. Capacitatea de a defini şi identifica specificul problemelor de logică juridică în
raport cu alte discipline juridice
C2. Capacitatea de a stabili conexiuni între conceptele cheie pentru soluţionarea unor
probleme logice de complexitate medie
C3. Capacitatea de a identifica, a defini și a utiliza tehnicile şi strategiile/tipologiile de
raţionare şi argumentare logică
C4. Capacitatea de a rezolva probleme, utilizând în mod adecvat limbajul şi metodele
de bază ale logicii juridice
C5. Capacitatea de a aplica cunoştinţele necesare în culegerea datelor şi informaţiilor
referitoare la o problemă de drept concretă

Competenţe transversale
CT1. Înțelegerea și fixarea cunoștințelor de bază ale logicii juridice, astfel încât
acestea să poată fi utilizate în situații juridice
CT2. Înțelegerea locului pe care îl ocupă logica juridică în ansamblul disciplinelor
juridice și a relaţiilor pe care le stabileşte cu acestea.
CT3. Utilizarea cunoștințelor de bază ale logicii juridice pentru aplicarea lor la
probleme întâlnite

I.

Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR

1. Noțiuni introductive; Logike – logos, conținutul semantic al logicii; Vocația
logicii; Logike-logos-jus dicere, înţelesul logicii juridice – 2 ore

2. Sistemul logic al dreptului: norma juridică, structura normei, clasificarea
normelor, proprietățile logice ale sistemului juridic – 2 ore

3. Principiile logice în gândirea juridică: identității, necontradicției, terțului exclus,
rațiunii suficiente – 2 ore

4. Noțiunea juridică: definiție, structură, clasificare, raporturi, erori – 2 ore
5. Operații logice cu noțiuni juridice: definiția, specificarea, generalizarea,
diviziunea, clasificarea, diferențierea, integrarea, analiza, sinteza – 2 ore

6. Propoziția, judecata: clasificare, relații interpropoziționale; Raționamentul,
inferența, silogismul – 2 ore

7. Dreptul ca text; Definiții ale dreptului; Arhitectura dreptului ca text; - 2 ore
8. Autorul textului: divinitatea, natura, suveranul, subiecții; Problematica
autorității; Problematica legitimității și a legalității; Diviziunea dintre morală și
drept; Diviziunea dintre dreptul natural și dreptul pozitiv – 2 ore

9. Adevăr și adevăr juridic; Teorii privind adevărul; Postmodernism și problema
Conţinutul activităţilor
(SI, ST, SF, L, P)

adevărului; Adevărul juridic și fundamentarea generală – 2 ore

10. Subiectivitate și drept; Solipsism, subiectivism, obiectivism, intersubiectivism;Singularitate/alteritate, individ/diferență, problematica
determinismului și a liberului arbitru; Subiectul în contradicție cu socialul
– 2 ore

11. Drept și practici judiciare asimetrice: vindicta, donum, duelul, ordaliile,
compurgatio, jurământul; Dreptul și utilitarismul economic împotriva excesului,
inutilului, gratuității – 2 ore

12. Interpretarea dreptului: metode de interpretare, antinomie și teoria lacunei
juridice – 2 ore

13. Limbajul juridic; Teorii privind limbajul - 2 ore
14. Logică juridică europeană; Antropologie și cultură juridică; Universalism/
relativism; Iluminism și contra-iluminism - 2 ore

II. Seminar faţă în faţă
1. Noțiuni introductive; Logike – logos, conținutul semantic al logicii; Vocația
logicii; Logike-logos-jus dicere, înţelesul logicii juridice – 1 oră
2. Sistemul logic al dreptului: norma juridică, structura normei, clasificarea
normelor, proprietățile logice ale sistemului juridic – 1 oră
3. Principiile logice în gândirea juridică: identității, necontradicției, terțului exclus,

rațiunii suficiente – 1 oră
4. Noțiunea juridică: definiție, structură, clasificare, raporturi, erori – 1 oră
5. Operații logice cu noțiuni juridice: definiția, specificarea, generalizarea,
diviziunea, clasificarea, diferențierea, integrarea, analiza, sinteza – 1 oră
6. Propoziția, judecata: clasificare, relații interpropoziționale; Raționamentul,
inferența, silogismul – 1 oră
7. Dreptul ca text; Definiții ale dreptului; Arhitectura dreptului ca text; – 1 oră
8. Autorul textului: divinitatea, natura, suveranul, subiecții; Problematica
autorității; Problematica legitimității și a legalității; Diviziunea dintre morală și
drept; Diviziunea dintre dreptul natural și dreptul pozitiv – 1 oră
9. Adevăr și adevăr juridic; Teorii privind adevărul; Postmodernism și problema
adevărului; Adevărul juridic și fundamentarea generală – 1 oră
10. Subiectivitate și drept; Solipsism, subiectivism, obiectivism, intersubiectivism;Singularitate/alteritate, individ/diferență, problematica
determinismului și a liberului arbitru; Subiectul în contradicție cu socialul
– 1 oră
11. Drept și practici judiciare asimetrice: vindicta, donum, duelul, ordaliile,
compurgatio, jurământul; Dreptul și utilitarismul economic împotriva excesului,
inutilului, gratuității – 1 oră
12. Interpretarea dreptului: metode de interpretare, antinomie și teoria lacunei
juridice – 1 oră
13. Limbajul juridic; Teorii privind limbajul – 1 oră

14. Logică juridică europeană; Antropologie și cultură juridică; Universalism/
relativism; Iluminism și contra-iluminism – 1 oră

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

EVP

- Evaluare scrisă pe parcurs

50 %

- Aplicații practice. Eseuri

50 %

Suport curs, ghid de studiu

Bibliografie

Referinţe principale:

Bibliografia recomandată

Coordonator de disciplină

Suport de curs
Aristotel, Despre interpretare, Analitica primă, în Organon 1,2, traducere de M. Florian,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958
Petre Botezatu, Introducere în logică, Editura Polirom, Iaşi, 1997
Hans Kelsen, Doctrina pură a dreptului, Editura Humanitas, București, 2000
Friedrich August von Hayek, Drept, legislație și libertate, Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013
Pierre Bourdieu, Limbaj și putere simbolică, Editura Art, București, 2012
Umberto Eco, O teorie a semioticii, Editura Trei, Bucureşti, 2008
Ion Craiovan, Tratat elementar de teoria generală a dreptului, Editura All Beck,
București, 2001
Valerius M. Ciucă et alia, Psihanaliză şi hermeneutică juridică, O pledoarie pentru
iubirea necondiţionată, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2005
Michel Foucault, A supraveghea şi a pedepsi, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005
Codrin Codrea, „Strategies for Securing the Judicial Truth in Western Judicial
Practices”, în International Journal of Philosophy and Theology, Vol. 3, No. 1, 2015,
pp. 105-109;
Codrin Codrea, „Error communis facit jus via Baudrillard – the Complicity between Law
and Simulacra”, în Hermeneia Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism, Nr.
15, 2015, pp. 145-157;
Codrin Codrea, „A semiotic angle on the obligation of gratitudine – the donation
revocation for ingratitude in French and Romanian civil laws”, în 6th LUMEN
International Scientific Conference, Rethinking Social Action. Core Values, 2015;
Codrin Codrea, „The Deadly Game. Deciphering Duel and its Impossible Legal
Prohibition through Nietzsche and Hegel”, în Postmodern Openings, Vol. 9 nr. 2, 2018

Grad didactic, titlu, nume şi prenume

Semnătura

Asist. dr. Codrin Codrea

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

