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I. PRELIMINARII
Redactarea actelor utilizate în practica de urmărire penală și în cea judiciara presupune
întocmirea lor în strictă conformitate cu prevederile legale, dar și cu respectarea normelor
esențiale de limbă și stil specifice acestor tipuri de texte. Modalitățile de redactare a textelor
aparținând registrului stilistic juridic se dezvoltă și se perfecționează continuu, deși, de cele mai
multe ori, acestea respectă unele modele/tipare deja consacrate în practica judiciară. În același
timp, chiar dacă la nivel editorial sunt elaborate mai multe ghiduri de redactare, culegeri de
modele de acte procedurale, suporturi de curs, în exprimarea (orală și scrisă) a judecătorilor,
procurorilor, a altor participanți la efectuarea justiției persistă unele lacune care afectează
calitatea actului de justiție în cele din urmă.
Obiectivele de bază ale disciplinei „Stilistică și redactare juridică” sunt dezvoltarea la
audienți a competențelor de redactare și stilizare a textelor juridice/actelor procedurale și
estimarea avantajelor unei bune cunoașteri a normelor de stil aplicabile textelor în cauză.
Curriculumul cuprinde unități tematice care prevăd formarea abilităților de identificare a
particularităților stilului textelor juridice, în general, și al actelor procedurale, în particular. De
asemenea, ne propunem familiarizarea audienților cu conceptul de „scriitură legală”, mai puțin
cunoscut și aplicat la noi, dar care ar contribui mult la îmbunătățirea calității redactării textelor
cu caracter juridic. Desfășurarea orelor de curs și a celor practice se va baza pe lucrul cu texte
concrete și va urmări rezolvarea unor sarcini ce țin de aplicarea normelor de limbă și de stil,
recunoașterea carențelor stilistice și de modalitățile de înlăturare a acestor lacune.
II.

•
•
•
•
•
•

Prin studiul disciplinei,audientul va obţine următoarele competenţe:
Identificarea particularităților limbajului juridic în raport cu limbajul comun;
Familiarizarea cu conceptul de „scriitură legala”;
Respectarea registrului stilistic adecvat la redactarea și stilizarea textelor cu caracter juridic
în activitatea practică;
Aplicarea corectă a normelor de limba și de stil la interpretarea și redactarea textelor
juridice/actelor procedurale/actelor procesuale;
Dezvoltarea abilităţilor practice de redactare a textelor juridice;
Aplicarea adecvată a tehnicilor de redactare specifice diferitelor categorii detexte juridice.
III.

-

COMPETENŢE

PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârşitul studiului disciplinei, audientul va fi capabil să:
recunoască elementele structurale și de conținut ale actelor utilizate în practică;
argumenteze utilizarea unor unități lexicale/sintactice/de punctuație la redactarea textelor
juridice/actelor de procedura/actelor procesuale;
identifice carenţele de stil ale actelor redactate;
întocmească un act procedural/procesual cu respectarea normelor de limbă și de stil și cu
aplicarea tehnicii de redactare adecvate;
estimeze avantajele unei exprimări adecvate a punctelor de vedere și a tezelor de lucru la
redactarea textelor utilizate în practică.
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei

Formator

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

Ore
practice

Evaluarea

Stilistică și
redactare juridică

Ecaterina
Popa

II

18

6

12

colocviu

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Tematica
Noțiuni generale privind stilistica și stilurile funcționale ale
limbii române. Caracteristicile și particularițățile lingvistice ale
stilului juridic
Categoriile de acte procedurale penale/procesuale civile.
Aspecte lingvistice, tehnici de redactare/stilizare juridică
Valoarea stilistică a elementelor de vocabular, sintactice și de
punctuație specifice actelor procedurale
Redactarea și stilizarea actelor procedurale penale/procesuale
civile
TOTAL

Ore curs

Ore
practice

2

0

2

2

2

2

0

8

6

12

VI. UNITĂŢI TEMATICE
Unităţi tematice

Strategii
Sugestii pentru
didactice/Resurse
lucrul individual
logistice
Tema 1. Noțiuni generale privind stilistica și stilurile funcționale ale limbii române.
Caracteristicile și particularițățile lingvistice ale stilului juridic
Ore curs
Ore curs
Brainstorming
1. Noțiunea de stil/stilistică și stiluri funcționale. Prelegere
interactivă (cu
Lectura surselor
Limbajul juridic în raport cu limbajul comun.
suport
vizual);
din lista
2. Caracteristicile și particularițățile lingvistice
Brainstorming
bibliografică
ale stilului juridic.
3. Conceptul de „scriitură legală”. Definire. Sfera Proiector/laptop
Flipchart
de aplicare.
Acces la internet
Tema 2. Categoriile de acte procedurale penale/procesuale civile. Aspecte lingvistice, tehnici
de redactare/stilizare juridică
Ore de curs
Ore curs
1. Categoriile
de
acte
procedurale Curs –prelegere
Brainstorming.
penale/procesuale civile. Criterii de delimitare. Proiector/laptop
Lectura surselor
Aspecte lingvistice.
Prelegere
din lista
2. Tehnici de redactare/stilizare juridică. Formule interactivă (cu
bibliografică.
standard. Topica propoziției. Vocabularul suport vizual);
adecvat.
Organizarea
logico-juridică a Brainstorming
enunțului. Carențe redacționale.
3. Etapele
redactării
actelor
procedurale
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penale/procesuale civile
Ore practice
Ore practice
1. Identificarea categoriei actelor procedurale Seminar
Lucru pe texte
penale/procesuale
civile.
Argumentarea Studiu de acte
Analiza mostrelor
de text
apartenenței unui text la o categorie anume. procedurale pe
cazuri concrete
Redactarea unor
Delimitarea aspectelor lingvistice.
Lucru în grup cu
acte procedurale
2. Redactarea unor acte procedurale
repartizarea rolurilor penale/procesuale
penale/procesuale civile, cu utilizarea
pentru întocmirea
civile.
vocabularului adecvat și cu respectarea
normelor de limbă, stil, organizare sintactică a unor tipuri de texte
Tablă flipchart
enunțului, aplicînd etapele, tehnicile de
redactare/stilizare juridică.
3. Identificarea carențelor redacționale
(polisemia, echivocul, redundanța).
4. Lucru asupra carențelor de stil identificate în
diverse acte din practica judiciară
Tema 3. Valoarea stilistică a elementelor de vocabular, sintactice și de punctuație specifice
textelor cu caracter juridic, în speță,a actelor procedurale penale/procesuale civile
Ore de curs
Ore de curs
Curs –prelegere
Brainstorming
1. Monosemia și „neutralitatea” stilistică a
Proiector/laptop
Lectura surselor
vocabularului specific textelor cu caracter
Prelegere
din lista
juridic. Interpretarea semantică și stilistică a
interactivă (cu
bibliografică
unor cuvinte și expresii.
2. Valoarea topicii propoziției. Plasarea adecvată suport vizual);
Brainstorming
a structurilor sintactice specifice (infinitivale,
gerunziale etc.) la redactarea textelor cu
caracter juridic.
3. Valoarea semnelor de punctuație. Utilizarea
adecvată a virgulei. Delimitarea corectă a
sensurilor enunțului în funcție de semnele de
punctuație utilizate.
Ore practice
Ore practice
Lucru
pe texte
1. Identificarea
monosemiei/polisemiei
și Seminar
Analiza
mostrelor
„neutralității” stilistice a vocabularului specific Studiu de caz
de text
textelor cu caracter juridic. Interpretarea Lucru în grup cu
Redactarea unor
semantică și stilistică a unor cuvinte și expresii repartizarea
acte procedurale
penale/procesuale
2. Aprecierea valorii topicii propoziției. Plasarea rolurilor pentru
civile.
interpretarea
unor
adecvată a structurilor sintactice specifice
(infinitivale, gerunziale etc.) la redactarea elemente de
structură și de
textelor cu caracter juridic.
3. Expunerea/explicarea valorii semnelor de conținut
punctuație. Utilizarea adecvată a virgulei, Tablă flipchart
aplicare practică. Delimitarea corectă a
sensurilor enunțului în funcție de semnele de
punctuație utilizate.
Tema 4. Redactarea și stilizarea actelor procedurale penale/procesuale civile
Ore practice
1. Recunoașterea/Identificarea particularită-ților
lexicale, morfologice, sintactice, stilistice în
cadrul unor acte din practica judiciară.
2. Lucru asupra greșelilor de limbă, carențelor de

Ore practice

Seminar
Lucru în grup
Lucru pe texte
Analiza mostrelor de

Lucru pe texte
Analiza mostrelor
de text
Redactarea unor
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stil comise frecvent/
identificate în
diverse acte din practica
judiciară
4. Redactarea/elaborarea proiectelor de acte din
practica judiciară cu respectarea normelor de
limbă și de stil cunoscute.

text
Redactarea unor acte
din practica judiciară
Tabla flipchart

acte procedurale
penale/procesuale
civile.

VII. EVALUAREA

Evaluarea se va efectua continuu şi la final.
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
- participarea audienţilor în cadrul orelor de curs şi al celor practice;
- realizarea activităţilor individuale;
- redactarea unor exemple de texte juridice cu respectarea normelor de limbă și de stil;
- pregătirea unui proiect individual pentru ilustrarea etapelor de redactare a unui text juridic
în baza unei situații concrete.
B. Evaluarea finală se va efectua prin colocviu la finele semestrului și va prevedea
redactarea unui act din practica judiciară specific cu respectarea normelor însușite.
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