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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept constituțional I 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Andreea Verteş-Olteanu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Andreea Verteş-Olteanu 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 

Tutoriat  14 

Examinări  30 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 - 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 1. Înţelegerea locului ramurii de drept constituţional în cadrul sistemului de drept, a 

instituţiilor de drept constituţional, precum şi a raporturilor dintre puterile statului; 

2. Asimilarea şi aprofundarea de către studenţi a unor noţiuni şi categorii fundamentale 

de drept constituţional (constituţie, stat, putere de stat, partid politic, formă de 

guvernământ, regim politic, drepturi şi libertăţi fundamentale, protecţie 

constituţională), a unor cunoştinţe de drept parlamentar şi înţelegerea mecanismelor 

democraţiei; 

3. Orientarea cursului şi a activităţilor de seminar pe asimilarea instituţiilor de drept 

constituţional și a limbajului juridic specific; 

4. Elaborarea de referate pe temele abordate la curs.  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 1. Realizarea activității în mod eficient şi responsabil 

2. Stimularea studiului în echipă (mai ales în pregătirea referatelor și temelor de 

seminar) 

3. Încurajarea documentării individuale asupra unor teme actuale de drept constituțional 

și parlamentar. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Înţelegerea unor noţiuni şi categorii fundamentale de drept constituţional, instituții 

politice și de protecție a drepturilor fundamentale. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

1. Asimilarea unor cunoştinţe de drept parlamentar şi înţelegerea mecanismelor 

regimurilor democratice; 

2. Abordarea comparativă a instituţiilor de drept constituţional; 

3. Prezentarea și analizarea sistemelor de control de constituționalitate; 

4. Înțelegerea raporturilor dintre puterile statului. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Capitol introductiv 

Noţiunea de drept constituţional 

Trăsăturile dreptului constituţional 

Locul dreptului constituţional în sistemul dreptului 

Scurtă privire istorică asupra dreptului constituţional 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

2. Izvoarele Dreptului constituțional 

Ierarhia normelor 

Constituția 

Legile și norme cu valoare de lege 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

3. Constituția, lege fundamentală 

Noțiune și elaborare 

Revizuirea constituției 

Abrogarea constituţiei 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

4. Protecţia Constituţiei (1) 

Noțiunea de control de constituționalitate 

Justificarea controlului de constituţionalitate 

Controlul exercitat de un organ politic 

Controlul exercitat de un organ independent in raport cu 

autoritatea politica 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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5. Protecţia Constituţiei (2) 

Controlul difuz de constituționalitate 

Controlul concentrat de constituționalitate 

Controlul de constituționalitate în țările U.E. 

Evoluția controlului de constituționalitate în România 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

6. Actul legislativ (1) 

Procedura legislativă 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

7. Actul legislativ (2)  

Acte ale Parlamentului României 

Acte cu valoare de lege 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

8. Statul 

Noțiunea de Stat  

Elementele definitorii ale Statului 

Caracterele juridice ale Statului.Formele Statului 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

9. Funcţiile Statului 

Funcțiile politice ale Statului 

Funțiile juridice ale statului 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

10. Puterea de Stat 

Noţiunea de putere de Stat 

Separaţia puterilor în Stat 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

11. Forma de guvernământ 

Monarhia 

Republica 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

12. Regimul politic 

Tipuri de regimuri politice și organizarea lor 

Regimuri de concentrare a puterii 

Regimuri democratice 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

13. Organele puterii în regimul democrat reprezentativ (1) 

Legislativul în regimul democrat reprezentativ 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

14. Organele puterii în regimul democrat reprezentativ (2) 

Executivul în regimul democrat reprezentativ 

Puterea judecătorească 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea. 

2 ore 

   

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Introducere in Dreptul constituțional 

Notiunea de drept constitutional si constitutie. Izvoarele 

dreptului constituțional. Formele constitutiilor si continutul 

acestora 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 
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2. Constituția, lege fundamentală 

Elaborarea, revizuirea si abrogarea constituției 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

3. Protecţia Constituţiei 

Noțiunea de control de constituționalitate. Autoritatea de 

control. Control difuz și control concentrat. Controlul de 

constituționalitate în U.E.. Evoluția controlului de 

constituționalitate în România. 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

4. Actul legislativ 

Procedura legislativă. Acte ale Parlamentului României. 

Acte cu valoare de lege 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

5. Statul și Puterea de stat 

Elementele definitorii ale Statului 

Caracterele juridice și funcțiile Statului 

Separația puterilor 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

6. Forma de guvernământ și Regimurile politice 

Forma de guvernământ 

Regimurile politice autocrate și democrate. 

Tipuri de regimuri politice și organizarea lor 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

7. Organele puterii în regimul democrat reprezentativ  

Parlamentul si executivul in regimul democrat reprezentativ 

Raporturile dintre puteri in regimul democrat reprezentativ 

Puterea judecătorească 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

   

Bibliografie 

Obligatorie  

1. Marius ANDREESCU, Andra Nicoleta PURAN, Drept constituțional. Teoria generală a 

Statului, București, C.H. Beck, 2016 

2. Mircea CRISTE, Dreptul constituțional – Un drept al statului, București, Universul Juridic, 

2017 

3. Dan Claudiu DĂNIŞOR, Drept constituţional şi instituţii politice, tratat, vol. I Teoria generală, 

Bucureşti, C.H. Beck, 2007; 

4. Ștefan DEACONU, Drept constituțional, ed. a 3-a, București, C.H. Beck, 2017 

5. Ștefan DEACONU, Instituții politice, ed. a 3-a, București, C.H. Beck, 2017 

6. Ion DELEANU, Institutii si proceduri constitutionale, Bucureşti, All Beck, 2006 

7. Tudor DRĂGANU, Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat elementar, vol. I şi II, Ed. 

Lumina Lex, Buc. 1998 

8. Mihail Constantin EREMIA, Dragnea Daniel MIHAI, Introducere in dreptul constitutional - 

note de curs, ed. a 2-a, București, Hamangiu, 2007 

9. Cristian IONESCU, Tratat de drept constitutional contemporan,ed. a 2-a, Bucuresti, C.H. Beck, 

2008 

10. Ioan MURARU, Elena Simina TANASESCU, Drept constitutional si institutii politice, vol I, 

ed. a 15-a, Bucureşti, C.H. Beck, 2016 

11. Ioan MURARU, Elena Simina TANASESCU, Drept constitutional si institutii politice, vol II, 

ed. a 15-a, Bucureşti, C.H. Beck, 2017 
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12. Bianca SELEJAN-GUTAN, Drept constitutional si institutii politice, vol. 1, ed. a 3-a, 

București, Hamangiu, 2015 

13. Andreea VERTEȘ-OLTEANU, 12 teme de Drept constituțional. București, Editura C.H. Beck, 

2019 

14. Genoveva VRABIE, Drept constituțional și instituții politice, vol. I, Iași, Cugetarea, 1999 

 

Alternativă   

1. Ion DELEANU, Justiţia constituţionalăError! Reference source not found., Bucureşti, Lumina 

Lex, 1995; 

2. Cristian IONESCU, Sisteme constituţionale contemporane, Bucureşti, All Beck, 2006; 

3. Simina Elena TANASESCU coord., Raspunderea in dreptul constitutional, Bucuresti, C.H. 

Beck, 2007. 

 

Legislație 

1. Constituția României 

2. Regulamentul Camerei Deputaților și Regulamentul Senatului 

3. Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

4. Legea nr. 47/1992 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Drept constituțional I vizează dobândirea de către 

studenți a unor cunoștințe în domeniul organizării statale și a autorităților statului, precum și a 

raporturilor dintre acestea, care să le faciliteze studenților la finalul studiilor ciclului de licență, deplina 

integrare pe piața muncii în domeniile de activitate specifice. 

  

10. Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluarea prin verificarea orală. 70% 

   

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluarea cu teste pentru activitatea desfășurată la 

seminar de către fiecare student în parte. Activitatea 

la seminar este apreciată în funcție de notarea 

testelor, a lucrărilor prezentate și a intervențiilor 

avute cu privire la noțiunile însușite din curs, la 

problemele ridicate în doctrină și în jurisprudență în 

materia dreptului constituțional. Prezență de 75% 

pentru susținerea examenului. 

30% 
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10.6 Standarde minime de performanţă 

1. folosirea adecvată a limbajului juridic propriu Dreptului constituțional în elaborarea 

intervențiilor orale sau scrise; 

2. elaborarea unei lucrări pe un subiect specific Dreptului constitutional, studiat la curs; 

3. înțelegerea instituțiilor de Drept constituțional; 

4. înțelegerea raporturilor dintre autoritățile Statului. 

11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning 

utilizată 

Moodle / 

Google 

Classroom 

Aplicația de video-

conferință ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice necesare 

pentru participarea la 

procesul educațional și la 

procesul de evaluare 

Modalitatea/platform

a prin care suportul 

de curs poate fi 

consultat în format 

electronic și în care 

pot fi accesate alte 

resurse de învățare / 

bibliografice în 

format digital 

 

 

 

 

Moodle / 

Google 

Classroom 

 

 

 

 

Google Meet 

https://meet.google.co

m/jkj-mdyy-frz (curs) 

https://meet.google.co

m/xek-fris-euy 

(seminar) 

Studentul are nevoie de acces 

la mijloace tehnice specifice, 

în vederea participării la 

procesul educațional și la cel 

de evaluare: desktop / laptop / 

tabletă / smartphone conectate 

la internet, care permit accesul 

pe platforma de e-learning 

utilizată, precum și instalarea 

aplicației de video-conferință 

folosite. În vederea 

desfășurării optime a 

procesului de învățământ, 

logarea studentului pe 

platforma de e-learning 

utilizată se va face exclusiv de 

pe contul instituțional 

(prenume.numeanul 

nașterii@e-uvt.ro). 

 

 

 

 

Moodle 

 

   

 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

15.09.2021 

 

                 Lect. dr. Andreea Verteș Olteanu  Lect. dr. Andreea Verteș Olteanu 

   

Data avizării în departament 

21.09.2021 

                 Semnătura directorului departamentului 

Conf. dr. Florin I. Mangu 

  

https://meet.google.com/jkj-mdyy-frz
https://meet.google.com/jkj-mdyy-frz
https://meet.google.com/xek-fris-euy
https://meet.google.com/xek-fris-euy
mailto:nașterii@e-uvt.ro
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