
FIŞA DISCIPLINEI 

Deontologia magistratului,  
anul universitar 2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Deontologia magistratului 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Popescu Viorica 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / 

laborator Lect. univ. dr. Popescu Viorica 

2.4 Anul de 
studii II 2.

5 
Semestr
ul I 2.

6 
Tipul de 
evaluare V 2.7 Regimul 

disciplinei A 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv. 28 3.2 din care SI 14 3.3 SF/ST / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..... 2 

3.7 Total ore studiu individual 61  
3.8 Total ore pe semestru 75  
3.9 Număr de credite 3  
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum  
4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 

Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C6. Utilizarea legislatiei în vigoare în analiza situatiilor juridice, în încadrarea lor corecta din punct de vedere  
juridic si în solutionarea lor 

C
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CT1 - Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient si responsabil, cu respectarea regulilor deontologice 
specifice domeniului 
 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul se adresează studenţilor de la facultatea de drept şi are drept scop să ofere acestora 
cunoştinţele de bază privind deontologia magistratului care activează în acest cadru 



instituţional.  
Cursul are un pronunţat caracter practic deoarece se fundamentează pe prezentarea şi 
analiza legislaţiei în materie.  
Se au în vedere în acest sens cele mai noi acte normative.  
Structura cursului urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor în domeniu prin consultarea 
bibliografiei indicate. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Cunoaşterea şi înţelegerea prevederilor legislaţiei în vigoare. 
Cunoaşterea noţiunilor privitoare la deontologia magistraţilor 
Cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice fundamentale ale magistraţilor 

B. Obiective procedurale 
         Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
          Însuşirea modului de aplicare a regulilor privind independenţei şi imparţialităţii puterii 

judecătoreşti 
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul studiat 

C. Obiective atitudinale 
Insuşirea şi aplicarea ideii de respect pentru legalitate 

Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative 
noi şi a jurisprudenţei în domeniu. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Valori etice fundamentale 
I. Etică, morală, deontologie – delimitări conceptuale 
II. Referenţialul etic – condiţie sine qua non a progresului uman  
III. Necesitatea integrării valorilor etice în activitatea prof   
magistratului  
IV. Sistemul valorilor etice; perenitatea şi continua restaurare   
morale  
V. Valoarea integrităţii, componentă necesară a dimensiunii 
moral-profesionale a magistratului 

2 

 prelegere/ 
     dezbatere  

2 

Reglementări internaţionale şi interne cu relevanţă în materia 
deontologiei judiciare 
Reguli de esenţă stabilite prin aceste instrumente   
1. Reguli privitoare la prezervarea independenţei, imparţialităţii şi c  
magistraţilor  
2. Obligaţii ale statelor rezultate din documentele regionale 
europene. Cadrul normativ naţional 

2 

 3 

1.Măsuri cu caracter necesar, statuate în sarcina statelor pentru  
independenţei şi imparţialităţii puterii judecătoreşti 
2.Măsuri de înlăturare a injoncţiunii celorlalte puteri în puterea jude   
3. Valoarea juridică a instrumentelor europene privind puterea jude   
4.Standarde de conduită judiciară ale magistraţilor 

2 

 4 Independenţa - valoare etică fundamentală a magistratului 2 
 5 Imparţialitatea — valoare etică fundamentală a magistratului 2 
 6 Integritatea — valoare etică fundamentală a magistratului 2 

7 

Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor  
I. Sediul materiei  
II. Abaterile disciplinare 
1. Incriminare  
2. Drept comparat 
III. Sancţiunile disciplinare 

2 

Bibliografie 
1. Mona-Maria Pivniceru, Cătălin Luca, ,,Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane”, 

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008 
2. Florin Costiniu , ,,Codul deontologic al magistraţilor. Ghid de aplicare”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2008 
3. Vasile Morar, Moralităţi elementare”, Editura Paideia, Bucureşti, 2001 
4. R. Chiriţă , ,,Independenţa şi imparţialitatea magistratului sau tipuri de neutralitate a puterii judiciare”, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007. 
5. Mitrofan Florina ”Note de curs”, Editura Universității din Pitești, Pitești, 2016 
6. Constituţia României  
7. Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor; 
8. Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara; 
9. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 



Magistraturii, nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, publicat 
în Monitorul Oficial nr. 815 din 8 septembrie 2005 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Valori etice fundamentale 2 

Exerciţiul 
Studiul de caz 
Lucrul în grup 

 

2 Reglementări internaţionale şi interne cu relevanţă în materia 
deontologiei judiciare 

2 

3 Caracterizare generală a Codului deontologic al magistraţilor 2 
4 Independenţa - valoare etică fundamentală a magistratului 1 
5 Imparţialitatea — valoare etică fundamentală a magistratului 1 
6 Integritatea — valoare etică fundamentală a magistratului 2 
7 Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor 2 
8 Verificare finală 2   

Bibliografie 
1. Mona-Maria Pivniceru, Cătălin Luca, ,,Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane”, 

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008 
2. Florin Costiniu , ,,Codul deontologic al magistraţilor. Ghid de aplicare”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2008 
3. Vasile Morar, Moralităţi elementare”, Editura Paideia, Bucureşti, 2001 
4. R. Chiriţă , ,,Independenţa şi imparţialitatea magistratului sau tipuri de neutralitate a puterii judiciare”, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007. 
5. Legislaţie: 
6. Constituţia României  
7. Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor; 
8. Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară; 
9. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii, nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 815 din 8 septembrie 2005 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Competenţele dobândite de studenţi în urma parcurgerii cursului şi seminarului vor satisface aşteprările angajatorilor din 
domeniul juridic. 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 

 
10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 
10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma IF 

verificare 
Test scris 

10,00% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

activitate seminar30%  
verificare periodică- 30% 
teme de casă – 30% 

Test scris, teme de casă, întrebări 
teoretice  90,00% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

4,5 punte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 0,5 puncte la evaluarea finală. Nota 
5 la examenul de verificare finală. 

 
Data completării           Titular de curs,                      Titular de seminar, 
19 septembrie 2017  Lect. univ. dr. Popescu Viorica  Lect. univ. dr. Popescu Viorica
  
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,      Director de departament,  Director de departament, 
29 septembrie 2017     (prestator)   (beneficiar), 
           Lect. univ.dr. Daniela Iancu          Lect. univ.dr. Daniela Iancu 

 
 
 
 Director Centrul IFR 
                                                              Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 
      


