
 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi 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 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 

Tutoriat 0 

Examinări 4 

Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru  75 

3.9 Număr de credite  3 

 

 

 
  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei LOGICĂ JURIDICĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. dr. Codrin CODREA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. dr. Codrin CODREA 

2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare EVP 2.7 Regimul discipinei* OP 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Teoria generală a dreptului, Sociologie juridică, Drept civil 

4.2 De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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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 
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 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  
  

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
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l Dobândirea şi aprofundarea de cunoştinţe. Familiarizarea studenţilor cu perspectiva logică asupra 
dreptului în relație cu limbajul, cunoașterea și realitatea. 
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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. 

 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 

Noțiuni introductive; Logike – logos, 
conținutul semantic al logicii; Vocația 
logicii; Logike-logos-jus dicere, înţelesul 
logicii juridice, evoluția și definirea 
logicii juridice 

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 5-17) 

2. 
Sistemul logic al dreptului: Doctrina 
pură a dreptului – cauzalitate și 
atribuire; Exterioritatea dreptului;  

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 17-23) 

3. 
Sistemul logic al dreptului: Norma 
juridică – definiție, caractere, structură, 

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 24-28) 



 
 

 
 

clasificare; Dreptul ca sistem de norme; 
Criteriile logice ale sistemului juridic 

4. 

Sistemul logic al dreptului: Noțiune 
logico-juridică de sancțiune – conceptul 
pragmatic de sancțiune, teorii ale 
sancțiunii în logică, teorii ale sancțiunii 
în drept 

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 28-34) 

5. 
Sistemul logic al dreptului: Dreptul ca 
sistem de norme; Criteriile logice ale 
sistemului juridic 

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 34-40) 

6. 

Logica gândirii juridice: Principiile logice 
în gândirea juridică –  principiul 
identității, principiul necontradicției, 
principiul terțului exclus, principiul 
rațiunii suficiente 

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 40-45) 

7. 

Logica gândirii juridice: Noțiunea 
juridică – definiție, structură, clasificare, 
raporturi dintre noțiunile juridice, erori 
privind noțiunile juridice, operații logice 
cu noțiunile juridice 

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 45-54) 

8. 

Logica gândirii juridice: Noțiunea de 
propoziție și noțiunea de judecată; 
Propoziția juridică și norma juridică; 
Clasificarea propozițiilor și a judecăților 

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 54-58) 

9. 
Logica gândirii juridice: Relații 
interpropoziționale; Inferența 

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 58-68) 

10. 

Logica subiectului: Teorii ale adevărului 
și adevărul juridic – teoria clasică sau 
tradițională, teoria structuralistă, teoria 
pragmatică 

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 68-72) 

11. 
Logica subiectului: Limbajul juridic; 
Paradoxul juridic 

Predare interactivă 2 ore (1, pp. 72-80) 

12. Teorii ale adevărului și adevărul juridic Predare interactivă 2 ore (1, pp. 80-83) 

13. Demonstrația și argumentarea Predare interactivă 2 ore (1, pp. 84-90) 

14. Logica subiectului: Erori de gândire Predare interactivă 2 ore (1, pp. 90-99) 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
1. Suport de curs 
2. Codrin Codrea, Frusta et Fragmina. Essays on European Law, Editura Hamangiu, București, 2019 
3. Drăgan Stoianovici, Logica și dreptul, Editura Paideia, București, 2015 
4. Hans Lenk, Logica normelor, Editura Academiei Române, București, 2016 

 
 
Referinţe suplimentare: 
5. Aristotel, Despre interpretare, Analitica primă, în Organon 1,2, traducere de M. Florian, Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1958 
6. Anton Dumitriu, Istoria logicii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1969 
7. Petre Botezatu, Introducere în logică, Editura Polirom, Iaşi, 1997 



 
 

 
 

8. Hans Kelsen, Doctrina pură a dreptului, Editura Humanitas, București, 2000 
9. Friedrich August von Hayek, Drept, legislație și libertate, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 

2013 
10. Pierre Bourdieu, Limbaj și putere simbolică, Editura Art, București, 2012 
11. Umberto Eco, O teorie a semioticii, Editura Trei, Bucureşti, 2008 
12. Ion Craiovan, Tratat elementar de teoria generală a dreptului, Editura All Beck, București, 2001 
13. Valerius M. Ciucă et alia, Psihanaliză şi hermeneutică juridică, O pledoarie pentru iubirea necondiţionată, 

Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2005 
14. Michel Foucault, A supraveghea şi a pedepsi, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005 
15. 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; 
16. 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; 
17. 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; 

18. Codrin Codrea, „The Deadly Game. Deciphering Duel and its Impossible Legal Prohibition through 
Nietzsche and Hegel”, în Postmodern Openings, Vol. 9 nr. 2, 2018 

 
 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.1, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 5-17) 

2. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.2, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 17-23) 

3. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.3, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 24-28) 

4. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.4, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 28-34) 

5. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.5, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 34-40) 

6. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.6, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 40-45) 

7. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.7, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 45-54) 

8. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.8, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 54-58) 

9. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.9, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 58-68) 

10. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.10, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 68-72) 

11. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.11, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 72-80) 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

12. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.12, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 80-83) 

13. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.13, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 84-90) 

14. 
Aprofundarea noţiunilor teoretice 
predate la cursul nr.14, prin explicaţii şi 
aplicaţii practice. 

Explicaţia, aplicaţii practice 
1 oră 
(1, pp. 90-99) 

 
Bibliografie 
 
Referinţe principale: 
1. Suport de curs 
2. Codrin Codrea, Frusta et Fragmina. Essays on European Law, Editura Hamangiu, București, 2019 
3. Drăgan Stoianovici, Logica și dreptul, Editura Paideia, București, 2015 
4. Hans Lenk, Logica normelor, Editura Academiei Române, București, 2016 
 
Referinţe suplimentare: 
5. Aristotel, Despre interpretare, Analitica primă, în Organon 1,2, traducere de M. Florian, Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1958 
6. Anton Dumitriu, Istoria logicii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1969 
7. Petre Botezatu, Introducere în logică, Editura Polirom, Iaşi, 1997 
8. Friedrich August von Hayek, Drept, legislație și libertate, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 

2013 
9. Hans Kelsen, Doctrina pură a dreptului, Editura Humanitas, București, 2000 
10. Pierre Bourdieu, Limbaj și putere simbolică, Editura Art, București, 2012 
11. Umberto Eco, O teorie a semioticii, Editura Trei, Bucureşti, 2008 
12. Ion Craiovan, Tratat elementar de teoria generală a dreptului, Editura All Beck, București, 2001 
13. Valerius M. Ciucă et alia, Psihanaliză şi hermeneutică juridică, O pledoarie pentru iubirea necondiţionată, 

Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2005 
14. Michel Foucault, A supraveghea şi a pedepsi, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005 
15. 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; 
16. 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; 
17. 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; 

18. Codrin Codrea, „The Deadly Game. Deciphering Duel and its Impossible Legal Prohibition through 
Nietzsche and Hegel”, în Postmodern Openings, Vol. 9 nr. 2, 2018 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoștințele dobândite la materia Logică juridică vor asigura integrarea în programele din domeniu. Pentru 
a satisface așteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi 
aceste cunoștințe trebuie valorizate prin coroborarea cu cele acumulate în alte materii din sfera ştiinţelor 
juridice. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
18.09.2022 Asist. dr. Codrin CODREA Asist. dr. Codrin CODREA 
 
 
 

 
 

 

Data avizării în departament Director de departament 

23.09.2022 Conf. dr. Septimiu PANAINTE 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4. Curs fizic 
Participare activă, însușirea 
noțiunilor teoretice. 

Evaluare scrisă pe parcurs 50% 

10.5. Seminar fizic 

Participare activă, aplicarea 
practică a cunoștințelor 
dobândite la curs în 
soluționarea aplicaţiilor. 

Referate/Eseuri/Test 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Pentru a promova materia, studentul trebuie să elaboreze și să susțină la seminar un referat/eseu și să 
promoveze evaluarea scrisă pe parcurs cu minim nota 5.În absența referatului/eseului elaborat și susținut la 
seminar, evaluarea scrisă pe parcurs începe de la nota 5. 


