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INTRODUCERE 
 
Dat fiind faptul c  disciplina Teoria general  a 

dreptului este prev zut  pe lâng  curs i cu seminare, 
este firesc s  existe un îndrumar pentru seminare, a a 
cum exist  Cursul universitar. 

 
Însu irea problematicii Teoriei generale a dreptului 

presupune o îmbinare armonioas  a cursului cu semi-
narul. Cursul ofer  primele cuno tin e despre materie, 
de aceea este important ca studen ii s  fie prezen i i s  
ia noti e cât mai fidele. Neparticiparea la cursuri deter-
min  ca materia s  fie transmis  prin intermediul 
altuia, care se afl  i el tot la început i prin urmare, 
exist  riscul transmiterii unor erori. 

 
Seminarele au rolul de a asimila cuno tin ele primite 

la curs. Ele ajut  la însu irea vocabularului juridic, la 
în elegerea conceptelor, a principiilor de drept. De 
aceea, prezen a la seminare este obligatorie. Dar, 
pentru a participa la seminare, este necesar  o preala-
bil  preg tire a temei care se va discuta. Preg tirea 
începe cu citirea noti elor de curs, a manualului i a 
bibliografiei indicate. 

 
Acest îndrumar metodologic are rolul de a ajuta 

preg tirea seminarelor, ar tând la fiecare tem  în parte 
elementele de sintez , o serie de aplica ii care ajut  la 
aprofundarea cuno tin elor, bibliografia necesar , pre-
cum i un model de tratare a unui subiect de examen. 
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Îns , preg tirea seminarelor la rândul ei, presupune 
mult studiu individual. Astfel, este necesar  parcurge-
rea bibliografiei indicate. Apoi, plecând de la studiul 
bibliografiei, se va încerca s  se r spund  la aplica ii, 
inând cont de specificul fiec reia în parte. 

 
Participarea la seminare este esen ial , deoarece 

reprezint  un pas important în preg tirea examenului, 
aceasta cu atât mai mult cu cât nota final  de la examen 
are în vedere evaluarea activit ii desf urate de-a 
lungul întregului semestru i nu exclusiv prezentarea 
din timpul examenului. 

 

Prof. dr. Simona Cristea 
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Capitolul I 
CE ESTE DREPTUL? 

 
1. Elemente de sintez : 
 
- cunoa terea accep iunilor termenului „drept”; 
- în elegerea distinc iei dintre dreptul obiectiv i 

dreptul subiectiv; 
- în elegerea coordonatelor fundamentale ale drep-

tului (drept i societate, drept i norme, drept i 
justi ie); 

- cunoa terea clasific rii tiin elor sociale i a cla-
sific rii tiin elor juridice; 

- în elegerea rolului i locului Teoriei generale a 
dreptului („TGD”) în sistemul tiin elor juridice; 

- în elegerea problematicii TGD ca disciplin  
distinct ; 

- în elegerea teoriilor privitoare la apari ia dreptului; 
- desprinderea deosebirii dintre esen a i con inutul 

dreptului, precum i dintre con inutul i forma 
dreptului; 

- definirea conceptului dreptului. 
 
2. Aplica ii: 
 
- Care sunt accep iunile termenului „drept”? 
- Comenta i diferen a dintre identificarea dreptului, 

în Europa continental , prin terminologia „drept/ 

diritto/droit/recht”, fa  de identificarea prin termino-
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logia „law” („lege” într-o traducere literal ) în rile 
de tradi ie anglo-saxon ;  

- Rolul i locul TGD în sistemul tiin elor juridice, 
respectiv rela ia dintre TGD i tiin ele juridice de 
ramur ; 

- Exist  o rela ie între TGD i tiin ele participative 
(ajut toare)? 

- Când se poate vorbi despre apari ia dreptului, 
odat  cu primele forme de organizare uman  sau odat  
cu statul? 

- Se poate vorbi despre un drept al societ ilor pri-
mitive? 

- Care sunt deosebirile între esen a i con inutul 
dreptului? Dar între con inutul i forma dreptului? 

- Este, într-adev r, nevoie de disciplinarea compor-
tamentului uman? Dac  da, de ce? 

- Da i defini ia dreptului. 
 

3. Model de tratate a unui subiect de examen: 
 
Subiect: „Rolul i locul Teoriei generale a dreptului în 

sistemul tiin elor juridice” 

 
Recomandare: Studen ii vor trata subiectul într-o ma-
nier  structurat  (a se vedea structura de mai jos), 
prezentând o succesiune logic  a ideilor, precum i o 
delimitare i o identificare clar  a acestora. Planul 
principalelor idei i forma de prezentare a r spunsului 
la examen, sunt la fel de importante ca i tratarea pe 
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fond a subiectelor de examen. Aceast  recomandare 
este valabil  pentru toate modelele de subiecte de 
examen din prezentul caiet de seminar. Pentru o list  
de posibile subiecte de examen, a se vedea Anexa [1], 
pag. [106] din prezentul Caiet de seminar. 
 
Structur  (ideile esen iale, care urmeaz  a fi dezvoltate 

la examen): 
a) TGD ofer  o viziune de ansamblu (de sistem) 

asupra fenomenului juridic, spre deosebire de 
disciplinele de ramur , care ofer  o viziune par-
ticular , limitat  la specificul ramurii respective; 

b) Plecând de la cuno tin ele furnizate de disci-
plinele particulare (de ramur ), ajunge s  for-
muleze conceptele, categoriile i principiile 
fundamentale ale dreptului (de la particular se 
formuleaz  generalul; de la concret se ajunge la 
abstractizare); 

c) Rela ie de feed-back cu disciplinele de ramur , 
în sensul c  le furnizeaz  acestora instrumentele 
epistemologice, prin care pot studia rela iile 
sociale particulare; 

d) Metodele folosite pentru conceptualizare sunt 
induc ia i deduc ia; 

e) Are o dubl  perspectiv  în studiul fenomenului 
juridic: cea filosofic  i ce tiin ific ; 

f) Nu este o magna mater pentru celelalte tiin e 
juridice; 
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g) Scopul disciplinei: surprinderea caracteristicilor 
fenomenului juridic în sistemul social-istoric din 
care face parte; 

h) Disciplina are caracter atât teoretic, cât i prac-
tic, prin solu iile pe care le ofer , atât legislative, 
cât i jurispruden iale; 

i) Evitarea confuziei cu filosofia dreptului. 
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