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FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei DREPT CONSTITUŢIONAL 
Codul 
disciplinei 

D.D. 1.1. 03 

Anul de studiu 1 Semestrul* I Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DF 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 5 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 56 Total ore pe semestru 112 

Titularul disciplinei 
Prof. univ. dr. Simina Elena TĂNĂSESCU (Seria 1);  Prof. univ. dr. Stefan DEACONU (Seria 2); 
Lect. univ. dr. Ramona Delia POPESCU (Seria 3) 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PUBLIC 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii --------- 
 
 

56 28 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

------- 

 

Recomandate 

 

--------- 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

10  12. Documentare pe INTERNET 4 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 2  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 56 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

1. Competente instrumentale 
▫ Capacitatea de analiză şi sinteză 
▫ Capacitatea de organizare 
▫ Cunoştinţe generale de bază 
▫ Comunicare scrisă şi orală în limba română 
▫ Capacitatea de a decide independent fără imixtiuni şi influenţe 
▫ Capacitatea de a soluţiona probleme 
▫ Capacitatea de a lua decizii 
▫ Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric 
▫ Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii 
 
2.Competente interpersonale 
▫ Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 
▫  Capacitatea de a lucra in echipă 
▫ Abilitaţi interpersonale 
▫  Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară 
▫ Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 
▫ Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectarea a regulilor deontologiei profesionale 
 
3. Competenţe sistemice 
▫ Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 
▫ Abilitaţi de cercetare 
▫ Capacitatea de adaptare la noi situaţii 
▫ Creativitate 
▫ Abilitaţi de conducător 
▫ Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei 
▫ Capacitatea de a interpreta legile 
▫ Abilitatea de a lucra independent 
▫ Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 
▫ Preocuparea pentru obţinerea calităţii 
▫ Voinţa de a reuşi 
▫ Cunoaşterea jurisprudenţei 
▫ Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi convenţiile internaţionale 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere 
 Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la teoria Constituţiei 
 Însuşirea noţiunilor de bază cu privire la drepturile fundamentale ale cetăţenilor 
 Înţelegerea corelaţiei dintre Constituţie şi restul sistemului normativ al statului 

2. Explicare şi interpretare 
 Înţelegerea şi însuşirea mecanismelor de garantare a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor 
 Interpretarea normelor juridice de  rang constituţional 

3. Instrumental – aplicative 
 Corelarea normelor generale cu normele speciale 
 Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

4. Atitudinale 
 Înţelegerea importanţei Dreptului constituţional  
 Implementarea ideii de necesitate a promovării şi respectării legalităţii şi supremaţiei Constituţiei 
 Promovarea regulilor de deontologie profesională  
 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 

aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor şi a jurisprudenţei 
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Tabla de 
materii 

1. Consideraţii introductive 

 Societatea 

 Statul 

 Dreptul 

 Politica 

 Morala 

 Conceptul de drept constituţional 
2. Raportul juridic de drept constituţional 

 Specificul normelor de drept constituţional 
3. Subiectele raportului juridic de drept constituţional 

 Izvoarele formale ale dreptului constituţional 

 Locul dreptului constituţional în sistemul de drept 
4. Teoria Constituţiei I 

 Noţiunea de constituţie 

 Apariţia constituţiei 
5. Teoria Constituţiei II 

 Adoptarea constituţiei 

 Modificarea constituţiei 

 Suspendarea constituţiei 

 Abrogarea constituţiei 
6. Teoria Constituţiei III 

 Conţinutul normativ al constituţiei 

 Supremaţia constituţiei 
7. Teoria Constituţiei IV 

 Controlul constituţionalităţii legilor. Teoria generală 
8. Teoria Constituţiei V 

 Dezvoltarea constituţională în România (1864 - prezent) 
9. Cetăţenia română I 

 Noţiune 

 Natură juridică 

 Principii 
10. Cetăţenia română II 

 Dobândire 

 Pierdere 

 Dovadă 
11. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor I 

 Noţiune 

 Apariţie şi evoluţie 

 Definiţie juridică 
12. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor II 

 Natură juridică 

 Corelaţia dintre reglermentările interne şi cele internaţionale în materie 
13. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români III 

 Clasificare (Principiile generale. Inviolabilităţile) 
14. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români IV 

 Clasificare (Drepturile social, economice şi culturale, drepturile social politice, drepturile garanţii) 
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Bibliografia  
OBLIGATORIE 

1. Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ion Vida, 
Constituţia României – comentată şi adnotată, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", Bucureşti, 1991 

2. Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Marian Enache, Gheorghe Iancu, Interpretarea 
Constitutiei – doctrină şi practică, Lumina LEX, Bucureşti, 2002 

3. Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituţia României 
revizuită – comentarii şi explicaţii, ALL Beck, Bucureşti, 2004 

4. Ştefan Deaconu, Drept constituţional, Editura CH Beck, Bucureşti, 2017 

5. Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, CH Beck, Bucureşti, 2016 

6. Ioan Muraru, Simina Tănăsescu (Coord.), Constituţia României. Comentariu pe articole, CH Beck, 
Bucureşti, 2008 

 

FACULTATIVA 

7. Centrul de drept constituţional şi instituţii politice, Cetăţenia europeană, ALL Beck, Bucureşti, 2003 

8. Centrul de drept constituţional şi instituţii politice, Religie şi Constituţie, Editura Hamangiu, Bucureşti, 
2009 

9. Stefan Deaconu (Coord.), Codex constituţional. Constituţiile statelor membre ale Uniunii Europene, 
Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2015 

10. Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, CH Beck, Bucureşti, 2006 

11. Constantin Dissescu, Drept constituţional, Bucureşti, 1915 

12. Tudor Drăganu, Tratat de drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Lumina LEX, Bucureşti, 1998 

13. Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Drept constituţional comparat, Lumina LEX, 
Bucureşti, 2008 

14. Paul Negulescu, Curs de drept constituţional, Bucureşti, 1915 

15. Paul Negulescu, George Alexianu, Tratat de drept public, Casa Şcoalelor, 1942 

16. Ioan Muraru, Protecţia constituţională a libertăţilor de opinie, Lumina LEX, Bucureşti, 1999 

17. Elena Simina Tănăsescu, Principiul constituţional al egalităţii, All Beck, Bucureşti, 1999 

18. Attila Varga, Constituţionalitatea procesului legislativ, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007 

19. * * * Despre constituţie şi constituţionalism-Liber amicorum Ioan MURARU, Editura Hamangiu, Bucureşti, 
2006 

 

Lista 
materialelor 
didactice 
necesare 

 
1. Legislaţie; 
2. Jurisprudenţă; 
3. Bibliografie juridică 
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Data completării: Septembrie 2017                                            Semnătura titularilor:  

 
 

 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 

 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

70% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 

 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  

10% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc; 

10% 

 
- alte activităţi       rezolvarea de speţe, participarea la procese 
experimentale 

 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală. de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau 

probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect, etc.. 
Examinare orală cu subiecte de teorie şi speţe 

 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 să dovedească însuşirea minimă a materiei  
 răspunsurile să nu cuprindă erori grave 
 activitate minimă în timpul semestrului 

 răspuns corect la toate subiectele 
 însuşirea unor raţionamente juridice 
 cunoaşterea, în afara cursului, a unor elemente din 

bibliografia indicată 


