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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învățământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 
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 public comparat 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Mircea Criste 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Mircea Criste 
2.4. Titularul activităţilor de pregătire 
IFR 

Lector dr. Andreea Verteş-Olteanu 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare CN 2.8 Regimul 
disciplinei 

DO 

 
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 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren   8 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   8 
Tutoriat   7 
Examinări 30 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 46 
3.8 Total ore pe semestru 88 
3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum x - 
4.2 de competenţe x - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului x - 
5.2 de desfăşurarea 
seminarului/laboratorului 

x - 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 1. Înţelegerea noţiunilor și instituțiilor de drept constituţional și de drept public asimilate 
în primul semestru prin prisma dreptului comparat; 

2. Asimilarea şi aprofundarea de către studenţi a unor forme de guvernământ, regimuri 
politice şi sisteme de protecţie a drepturilor fundamentale din ţări cu sisteme de drept 
diferite; 

3. Orientarea cursului spre prezentare a unor sisteme de drept din aceeaşi familie cu cel 
românesc, precum şi a unor sisteme de drept diferite, accentul fiind pus pe înţelegerea 
organizării constituţionale din exemplele prezentate; 

4. Atragerea şi implicarea studenţilor într-o activitate de cercetare a unor legislaţii 
constituţionale diferite şi a comparării acestora cu sistemul constituţional românesc.  

C
om

pe
te

nţ
e

tra
ns

ve
rs

al
e 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 public din 
sisteme de drept contemporane. 

 
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 de 
drept public și de protecție a drepturilor fundamentale printr-o abordare comparativă a 
diferitelor sisteme constituționale. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

1. Înţelegerea unor noţiuni şi categorii fundamentale de drept constituţional din 
perspectivă comparată; 

2. Abordarea comparativă a instituţiilor de drept constituţional; 
3. Prezentarea unor sisteme constituţionale variate; 
4. Compararea reglementării instituţiilor prezentate cu cele din sistemul 

constituţional românesc. 
 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1.Sistemul constituţional în regimurile totalitare (1) 
Organizarea constituțională a regimurilor autoritare 
Sistemul constituțional sovietic 
 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

2. Sistemul constituţional în regimurile totalitare (2) 
Sistemul constituțional al R.P. Chineze 
Organizarea comunistă a României 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

3.Sistemul constituţional în ţările din Commonwealth (1) 
Influența dreptului constituțional al Marii Britanii 
Sistemul constituțional al Canadei 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

4.Sistemul constituţional în ţările din Commonwealth (2) 
Sistemul constituțional al Australiei și Noii Zeelande 
Sistemul constituțional al Indiei și Republicii Africa de Sud 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

5. Regimuri prezidenţiale și semi-prezidențiale (1) Expunerea, conversația 2 ore 
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Caracteristicile regimului politic prezidențial 
Organizarea sistemului constituțional al S.U.A. 
 

euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

6.Regimuri prezidenţiale și semi-prezidențiale (2) 
Regimuri prezidențiale din America de Sud 
Regimul semi-prezidenţial francez 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

7. Regimuri parlamentare europene (1) 
Organizarea constituțională în democrații parlamentare din 
Europa 
 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

8. Regimuri parlamentare europene (2) 
Sistemul constituțional al R.F. Germania 
Sistemul constituțional al Italiei 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

9.Monarhii constituţionale (1) 
Sistemul constituțional al Japoniei 
Forma monarhică de guvernământ în democrațiile europene 
Sistemul constituțional spaniol 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

10.Monarhiiconstituţionale (2)  
Sistemul constituțional în Benelux 
Monarhiile scandinave 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

11.Protecţia Constituţiei în diferite sisteme de drept (1) 
Evoluţia justiţiei constituţionale 
Două modele de justiţie constituţională 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

12.Protecţia Constituţiei în diferite sisteme de drept (2) 
Controlul de constituţionalitate în S.U.A 
Controlul de constituționalitate în Franța 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

13. Protecţia Constituţiei în diferite sisteme de drept (3) 
Controlul de constituționalitate în Republica Federală Germania 
Controlul de constituţionalitate în Italia 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

14. Protecţia Constituţiei în diferite sisteme de drept (4) 
Controlul de constituţionalitate în Spania 
Justiţia constituţională în România 

Expunerea, conversația 
euristică, 
problematizarea. 

2 ore 

   
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Sistemul constituţional în regimurile totalitare 
Regimul marxist 
România comunistă 
 
 

Exercițiul, studiul de 
caz, activitatea pe 
grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

2. Sistemul constituţional în ţările din Commonwealth 
Marea Britanie, Canada, Australia, Noua Zeelandă, India și 

Exercițiul, studiul de 
caz, activitatea pe 

2 ore 
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Africa de Sud grupe, activitatea 
independentă 

3. Regimuri prezidenţiale și semi-prezidențiale 
Sistemul constituțional al S.U.A. 
Sistemul constituțional din Brazilia, Argentina și Chile 
Sistemul constituțional francez 

Exercițiul, studiul de 
caz, activitatea pe 
grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

4. Regimuri parlamentare europene 
Sistemul constituțional al R.F. Germania și al Italiei 

Exercițiul, studiul de 
caz, activitatea pe 
grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

5.Monarhii constituţionale 
Sistemul constituțional al Japoniei, Spaniei, Belgiei, Olandei, 
Luxemburgului, Danemarcei, Suediei și Norvegiei 

Exercițiul, studiul de 
caz, activitatea pe 
grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

6.Protecţia Constituţiei în diferite sisteme de drept (1) 
Evoluţia controlului de constituționalitate și cele două modele 
de justiţie constituţională 

Exercițiul, studiul de 
caz, activitatea pe 
grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

7.Protecţia Constituţiei în diferite sisteme de drept (2) 
Controlul de constituţionalitate în S.U.A, Franța, R.F. 
Germania, Italia, Spania, România 

Exercițiul, studiul de 
caz, activitatea pe 
grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

   
Bibliografie 
 

1. I. ALEXANDRU, C. GILIA, I. V. IVANOFF, Sisteme politico-administrative europene, 
București, Hamangiu, 2008 

2. R. ALEXANDRU, Sisteme politice contemporane. Forme de guvernare in 29 de state, 
București, C.H. Beck, 2011 

3. C. CALINOIU, V. DUCULESCU, G. DUCULESCU, Drept constitutional comparat, Tratat, 2 
vol., București, Lumina Lex, 2007 

4. M. CRISTE, Drept constituţional comparat, Timişoara, Worldteach, 2005 
5. M. CRISTE, Controlul constituţionalităţii legilor în România, București, Lumina LEX, 2002 
6. M. GUTAN, Sisteme de drept comparate. Introducere in teoria generala a dreptului comparat, 

București, Hamangiu, 2014  
7. A. IFTIMIEI, Drept comparat si sisteme juridice contemporane, ed. a 2-a, București, Universul 

Juridic, 2020 
8. C. IONESCU, Drept constituțional comparat, Bucureşti, C.H. Beck, 2008 
9. C. IONESCU, Regimuri politice contemporane, București, C.H. Beck, 2004 
10. P. LAUVAUX, Les grandes democraties contemporaines, Paris, PUF, 1998 
11. P. LEGRAND, Dreptul comparat, București, Lumina LEX, 2001 
12. M. G. LOSANO, Marile sisteme juridice : Introducere in dreptul european si extraeuropean, 

București, C. H. Beck, 2005 
13. G. VRABIE, Droit constitutionnel. Droit international. Frontieres et interferences, Iași, 

Institutul European, 2012 
 

http://www.librarie.net/editura/Institutul+European
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Drept public comparat vizează dobândirea de către 
studenți a unor cunoștințe în domeniul organizării statale și a autorităților statului din perspectiva 
dreptului comparat, care să le faciliteze studenților la finalul studiilor ciclului de licență, completarea 
cunoștințelor dobândite la materiile obligatorii de drept constituțional I, drept constituțional II și drept 
administrativ. 

 
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 colocviul final. 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 
lucrărilor prezentate și a intervențiilor avute cu 
privire la noțiunile însușite din curs, la problemele 
ridicate în materia dreptului public comparat.  

30% 

   
10.6 Standarde minime de performanţă 

1. folosirea adecvată a limbajului juridic propriu Dreptului constituțional și Dreptului public în 
elaborarea intervențiilor orale sau scrise; 

2. elaborarea unei lucrări pe un subiect specific Dreptului public comparat, studiat la curs; 
3. înțelegerea instituțiilor de Drept public dintr-o perspectivă comparată. 

 

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/platforma 
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 Meet Studentul are nevoie 
de acces la mijloace 
tehnice specifice, în 
vederea participării la 
procesul educațional 

https://elearning.e-uvt.ro/ 

https://elearning.e-uvt.ro/
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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.nume anul 
nașterii @e-uvt.ro). 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
22.09.2021 Prof. dr. Mircea CRISTE Prof. dr. Mircea CRISTE 

 
 
 
Data avizării în departament, 
23.09.2021 

 
 
 

Semnătura directorului departamentului 
Conf. univ. dr. Cristian CLIPA 


