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FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei DREPT ELECTORAL  
Codul 
disciplinei 

 

Anul de studiu IV Semestrul* 1 
Tipul de evaluare finală (E / V 

/ C) 
C 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob. Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 12 Total ore pe semestru 36 

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Elena - Simina TĂNĂSESCU, Prof. univ. dr. Ştefan DEACONU  

* 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 învățământ 

 

Departamentul DREPT PUBLIC  

Profilul ŞTIINŢE JURIDICE 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Specializarea DREPT  24 24    

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

 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

 înţelegerea corelaţiei dintre alegeri şi puterea de stat 
 Însușirea noţiunilor de bază cu privire la drepturile politice fundamentale, scrutin, autorități 
administrative autonome în materie electorală 
 Înțelegerea corelaţiei dintre reglementările electorale şi restul sistemului normativ al statului 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 

a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Înţelegerea şi însușirea mecanismelor juridice specifice dreptului electoral 
 Interpretarea normelor juridice referitoare la instituţiile juridice electorale 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 Corelarea normelor generale cu normele speciale  
 Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitarea de a le aplica în practică 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 

de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în 

activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor 

ştiinţifice / angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 Înțelegerea importanţei dreptului electoral 
 Implementarea ideii de necesitate a promovării şi respectării legalităţii şi supremaţiei Constituţiei 
şi a regulilor electorale 
  Promovarea regulilor de deontologie profesională 
 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă,cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor lor şi a jurisprudenţei 
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Tabla de materii 

 

1. Delimitarea dreptului electoral în cadrul dreptului constituţional. Definiţie. Controverse. 
Drept comparat  

2. Drepturi electorale 

3. Funcţia democratică a alegerilor. Distincţia faţă de consultările populare. Referendum. 

4. Scrutin. Definiţie. Clasificări. Efecte asupra regimului politic. 

5. Tipuri de alegeri (naţionale, locale, europene). Implicaţii asupra exerciţiului suveranităţii. 

6. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Autorităţi administrative autonome implicate în 
alegeri (AEP; Curtea de Conturi) 

7. Verificarea legalităţii alegerilor. Contencios electoral. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Bibliografie 

 
OBLIGATORIE 

1. I. Muraru, E.S. Tănăsescu – Drept constituțional şi instituţii politice, vol. II, Ed. CH Beck, 
Bucureşti, 2017 

2. S. Deaconu – Instituţii politice, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2017 

3. T. Drăganu – Drept constituţional şi instituţii politice, vol II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000 

4. C. Ionescu – Tratat de drept constituţional contemporan, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2008 

5. M. Nica – Drept electoral, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 

6. P. Martin – Sistemele electorale şi modurile de scrutin, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1999 
7. E.S. Tănăsescu – Legile electorale-comentarii şi explicaţii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004 
8. C. Ionescu – Legile electorale pe înţelesul tuturor, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004 
9. Revista „Expert Electoral” 

Lista materialelor 
didactice necesare 

 
1. Legislaţie; 

2. Jurisprudenţă; 

3. Bibliografie juridică 

 
 
 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control  20% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

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

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 

Colocviu oral 

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

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 
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  să dovedească însuşirea minimă a materiei 

  lucrarea să nu conţină erori grave 

  activitate minimă în timpul semestrului 
 

 

   răspuns corect la toate subiectele 

   activitate susţinută în timpul semestrului 
  cunoaşterea, în afara elementelor predate la orele de curs, a 

unor elemente din bibliografia indicată 

 
 
Data completării: septembrie 2017                                                                   Semnătura titularilor: 
   
 
 

      Prof. univ. dr. Elena - Simina TĂNĂSESCU 
 
 
 
 

Prof. univ. dr. Ştefan DEACONU 


