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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 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 constituțional II 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Mircea Criste, 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 II 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei O 

 
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 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 13 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 
Tutoriat  12 
Examinări  35 
Alte activităţi - 
3.7 Total ore studiu individual 61 
3.8 Total ore pe semestru 103 
3.9 Numărul de credite 6 

 
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 desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

x - 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 1. Rolul dreptului constituţional de protector al drepturilor cetățenești; 
2. Reglementarea drepturilor fundamentale în România; 
3. Activismul cetățenilor în formarea și exercitarea puterii politice; 
4. Organizarea și rolul partidelor politice; 
5. Sistemul electoral.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 1. Realizarea activității de studiere și asimilare a cunoștințelor 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. 
4. Însușirea practicii Curții Constituționale române 

 
 

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 în România. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

1. Asimilarea unor cunoştinţe de implicarea cetățenilor în formarea voinței 
politice; 

2. Înțelegerea reglementării și protecției drepturilor fundamentale înscrise în 
Constituția României; 

3. Asimilarea practicii Curții Constituționale române; 
 
 

8. Conţinuturi  
8.1 Curs Metode de predare Obs. 
1. Cetăţenia română (1) 
Noţiunea de cetățenie 
Dobândirea cetăţeniei române 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

2. Cetăţenia română (2) 
Pierderea cetăţeniei române 
Situaţii speciale legate de cetăţenie 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

3. Participarea politică (1) 
Partidele politice 
Grupurile de presiune 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

4. Participarea politică (2) 
Sistemul electoral 
Referendumul 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

5. Drepturile și libertățile fundamentale – 
Noțiuni generale 
Principii generale privind drepturile și libertățile 
fundamentale  
Clasificarea drepturilor fundamentale 
Reglementarea drepturilor și libertăților 
fundamentale în Uniunea Europeană 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 
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6. Drepturile și libertățile fundamentale - 
Protecția 
Protecția drepturilor fundamentale 
Curtea Constituțională  
Avocatul Poporului 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

7. Libertățile fundamentale 
Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică 
Libertatea individuală 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

8. Libertățile fundamentale 
Dreptul la liberă circulaţie 
Dreptul la viaţa intimă, familială şi privată 
Inviolabilitatea domiciliului 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

9. Libertățile fundamentale 
Secretul corespondenţei  
Libertatea conştiinţei 
Libertatea de exprimare 
Dreptul de a alege  

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

10. Libertățile fundamentale 
Dreptul de a fi ales  
Libertatea întrunirilor  
Dreptul de asociere  
Libertatea economică 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

11. Drepturile fundamentale 
Dreptul la informaţie 
Dreptul la învăţătură 
Dreptul la cultură 
Dreptul la ocrotirea sănătăţii 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

12. Drepturile fundamentale 
Dreptul la un mediu sănătos  
Dreptul la muncă şi la protecţia socială a muncii  
Dreptul la grevă 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

13. Drepturile fundamentale 
Dreptul de proprietate 
Dreptul la moştenire 
Dreptul la un nivel de trai decent 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

14. Drepturile şi îndatoririle fundamentale  
Dreptul la familie 
Dreptul de petiţionare 
Dreptul persoanei vătămate printr-un act al unei 
autorităţi publice 
Îndatoririle cetățenilor români 

Expunerea, conversația euristică, 
problematizarea, demonstrația logică 

2 ore 

   
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Obs. 
1. Cetățenia română 
Dobândirea si pierderea cetățeniei romane 

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

2 ore 

2. Participarea politică  
Partidele politice 

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

2 ore 
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Grupurile de presiune 
Sistemul electoral 
Referendumul 
3. Drepturile și libertățile fundamentale  
Principii generale privind drepturile fundamentale 
Protecția drepturilor fundamentale 

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

2 ore 

4. Libertățile fundamentale 
Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică 
Libertatea individuală 
Dreptul la liberă circulaţie 
Dreptul la viaţa intimă, familială şi privată 
Inviolabilitatea domiciliului 

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

2 ore 

5. Libertățile fundamentale 
Secretul corespondenţei  
Libertatea conştiinţei 
Libertatea de exprimare 
Dreptul de a alege 
Dreptul de a fi ales  
Libertatea întrunirilor  
Dreptul de asociere  
Libertatea economică 

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

2 ore 

6. Drepturile fundamentale  
Dreptul la informaţie 
Dreptul la învăţătură 
Dreptul la cultură 
Dreptul la ocrotirea sănătăţii 
Dreptul la un mediu sănătos  
Dreptul la muncă şi la protecţia socială a muncii  
Dreptul la grevă 

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

2 ore 

7. Drepturile și îndatoririle fundamentale 
Dreptul de proprietate 
Dreptul la moştenire 
Dreptul la un nivel de trai decent  
Dreptul la familie 
Dreptul de petiţionare 
Dreptul persoanei vătămate printr-un act al unei 
autorităţi publice 
Îndatoririle fundamentale 

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

2 ore 

   
Bibliografie 
 
Obligatorie 

1. Mircea CRISTE, Dreptul constituțional – Un drept al cetățeanului, București, Universul Juridic, 
2019 

2. Ștefan DEACONU, Drept constituțional, ed. a 4-a, București, C.H. Beck, 2020 
3. Tudor DRĂGANU, Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat elementar, vol. I şi II, Ed. 

Lumina Lex, Buc. 1998 
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4. Cristian IONESCU, Drept constituțional și instituții politice. Curs sinteză, București, Hamangiu, 
2012 
 

Alternativă 
5. Mihai CONSTANTINESCU, Ioan MURARU, Drept parlamentar romanesc, Bucureşti, All 

Beck, 2005; 
6. Mircea CRISTE, Controlul constituţionalităţii legilor în România, Bucureşti, Lumina LEX, 

2002; 
7. Dan Claudiu DĂNIŞOR, Drept constituţional şi instituţii politice, tratat, vol. I Teoria generală, 

Bucureşti, C.H. Beck, 2007 
8. Ștefan DEACONU, Instituții politice, ed. a 4-a, București, C.H. Beck, 2020 
9. Ion DELEANU, Institutii si proceduri constitutionale, Bucureşti, All Beck, 2006 
10. Mihail Constantin EREMIA, Dragnea Daniel MIHAI, Introducere in dreptul constitutional - note 

de curs, ed. a 2-a, București, Hamangiu, 2007 
11. Cristian IONESCU, Tratat de drept constitutional contemporan,ed. a 3-a, Bucuresti, C.H. Beck, 

2019 
12. Ioan MURARU, Elena Simina TANASESCU, Drept constitutional si institutii politice, vol I, ed. 

a 15-a, Bucureşti, C.H. Beck, 2016 
13. Ioan MURARU, Elena Simina TANASESCU, Drept constitutional si institutii politice, vol II, 

ed. a 15-a, Bucureşti, C.H. Beck, 2017 
14. Ioan MURARU, Nasty VLADOIU, Silviu BARBU, Andrei MURARU, Contencios 

constitutional, Bucuresti, Hamangiu, 2009 
15. Ioan MURARU, Elena Simina TANASESCU coord., Constituția Romaniei. Comentariu pe 

articole, Bucureşti, C.H. Beck, 2008 
16. Bianca SELEJAN-GUTAN, Drept constitutional si institutii politice, vol. 2, ed. a 4-a, București, 

Hamangiu, 2021 
17. Simina Elena TĂNĂSESCU, Principiul egalităţii în dreptul românesc, Bucureşti, ALL Beck, 

1999 
18. VARGA Attila, Constitutionalitatea procesului legislativ, Bucuresti, Hamangiu, 2007  
19. Genoveva VRABIE, Marius BĂLAN, Organizarea politico-etatică a României, ediția a 4-a, Iași, 

Institutul European, seria Drept public, 2004 
 
Legislație 

20. Constituția României 
21. Legea nr. 21/1991 republicată 
22. Legea nr. 208/2015 
23. Legea nr. 370/2004 
24. Legea nr. 47/1992 republicată 
25. Regulamentele Camerei Deputaților și Senatului României 

 
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. 
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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 scrisă și 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% 

   
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 constituțional românesc, studiat la curs; 
3. înțelegerea raporturilor dintre autoritățile Statului; 
4. asimilarea practicii Curții Constituționale române. 

 
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 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 

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

https://elearning.e-uvt.ro/
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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 
22.09.2021 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 
 
 
 
 

   
Data avizării în departament                  Semnătura directorului departamentului 

 
 


