
FISA DISCIPLINEI 

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

 

Facultatea DREPT  Numărul total de ore (pe semestru) din planul 

de învatamânt 
Departamentul DREPT PUBLIC  

Profilul STIINTE JURIDICE  Total C** S L P 

Specializarea DREPT  24 24    

**C-curs, S-seminar, L-activitati de laborator, P-proiecte sau lucrari 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 adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

 înţelegerea corelaţiei dintre dreptul substanţial (material) şi procesual  

 însuşirea noţiunilor de bază din Constituţie şi Regulamentele parlamentare  

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Înţelegerea şi însuşirea mecanismelor juridice specifice dreptului parlamentar  

 Explicarea poziţiei şi rolului fiecărui participant la activitatea parlamentară  

 Înţelegerea procedurilor parlamentare  

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 Analiza şi calificarea normelor specifice procedurilor parlamentare  

 Corelarea normelor generale cu normele speciale  

 Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică  

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa 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) 

 Înţelegerea importanţei regulilor juridice pentru fenomenul politic  

 Implementarea ideii de necesitate a  promovării şi respectării legalităţii  

 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  

  

 Tabla de materii 

1. Principiile parlamentarismului  
2. Comptenţele Parlamentului  
3. Structura Parlamentului  
4. Organele de lucru ale Parlamentului  
5. Modalitatea de lucru a Parlamentului  
6. Statutul membrilor Parlamentului 

Denumirea disciplinei DREPT PARLAMENTAR 

Anul de studiu IV Semestrul* 7 Tipul de evaluare finală 

(E/V/C) 

C 

Regimul disciplinei Ob-obligatorie, Op-opţională, F-facultativă Op. Număr de credite 3 

Total ore din planul de 

învăţământ 

24 Total ore de studiu individual 12 Total ore pe semestru 36 

Titularul disciplinei Prof.univ.dr. Ioan MURARU 



7. Răspunderea membrilor Parlamentului  
8. Actele Parlamentului  
9. Desfăşurarea procesului legislativ  (1) 

10. Desfăşurarea procesului legislativ  (2) 

  

Bibliografia 
  
OBLIGATORIE 
1. Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, Drept parlamentar românesc, CH. Beck,  Bucureşti, 

2005 

2. Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, Ordonanţa guvernamentală. Doctrină şi 
jurisprudenţă, Lumina LEX,  Bucureşti, 2002 

3. Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, Curtea Constituţională a României,  Albatros,  
Bucureşti, 1997 

4. Victor Duculescu, Georgeta Duculescu, Constanţa Călinoiu, Tratat de teorie şi practică 
parlamentară,  Editura Lumina LEX,  Bucureşti, 2001 

5. Tudor Drăganu, Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar în România până în 
1916, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1991 

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

7. Regulamentul Camerei Deputaţilor 

8. Regulamentul Senatului 

9. Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

  
FACULTATIVA 

1. Centrul de drept constituţional şi instituţii politice, Alegerile şi corpul electoral, ALL 
Beck, Bucureşti, 2005 

2. Centrul de drept constituţional şi instituţii politice, Perspective juridice privind 
instituţia Parlamentului, CH Beck, Bucureşti, 2007 

3. Centrul de drept constituţional şi instituţii politice, Răspunderea în dreptul 
constituţional, ALL Beck, Bucureşti, 2005 

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

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

6. Tudor Drăganu, Tratat de drept constituţional şi instituţii politice, Lumina LEX, 
Bucureşti, 1998 

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

8. Xxx, Despre constituţie şi constituţionalism-Liber amicorum Ioan MURARU, 
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006 

 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) 50% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  



 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 50% 

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

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.. 
Colocviu oral  

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 subiecte 
 cunoaşterea în afara cursului a unor elemente 

din bibliografie indicată 

 
 
Data completării: Septembrie  2017                                              Semnătura titularului:  

 


