
  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 6 3.2 din care:      
curs 4 3.3  seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 84 3.5 din care:     
curs 56 3.6  seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp Ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 0 
Examinări 4 
Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 66 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 
 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Drept public 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Drept constituţional şi instituţii politice 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ.dr. Marius BALAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ.dr. Marius BALAN 
Asist. univ.dr. Andra IFTIMIEI 

2.4 An de 
studiu I 2.5 Semestru  II 2.6 Tip de evaluare 

 Examen 2.7 Regimul 
discipinei* OB. 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum - 
4.2 De competenţe - 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului - 



  

 
 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. - Folosirea în mod adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 
juridic; 
C2.  Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 
C3.  Înţelegerea modului de aplicarea a legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte 
instrumente juridice internaţionale; 
C4.  Interpretarea textelor juridice precum şi  corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul 
naţional, din dreptul altor state, precum şi din dreptul european şi dreptul internaţional; 
C5. - Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct 
de vedere juridic şi în soluţionarea lor 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1.  Realizarea în mod eficient şi responsabil a sarcinilor profesionale,  respectând regulile 
deontologice specifice domeniului 
CT2.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 
respectarea palierelor ierarhice; 
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 
profesională asistată, atât în limba română, cât şi în cel puţin una din limbile de circulaţie 
internaţională   

 

 
8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 

Partea I:Teoria generală a statului şi a 
constituţiei: Capitolul I: Statul (§ 1. Noţiunea 
de stat; § 2. Personalitatea juridică a statului; 
§ 3.  Elementele statului; § 4. Suveranitatea; 
§ 5. Forme de stat; § 6. Separaţia puterilor în 
stat; § 7. Statul de drept; § 8 Reprezentarea 
simbolică a statului) 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

2. 

Capitolul II: Constituţia (§ 9. Noţiunea de 
constituţie; § 10. Puterea constituantă; § 11. 
Legalitate şi legitimitate; § 12. Clasificarea 
constituţiilor; § 13. Controlul de 
constituţionalitate; § 14. Regimuri politice 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l Cursul îşi propune să treacă în revistă modurile de instituire şi legitimare a puterii de stat, conceptele 

fundamentale ale teoriei statului şi constituţiei, precum şi principalele instituţii ale dreptului 
constituţional românesc, acordând o atenţie specială mecanismelor de limitare şi control al puterii în 
stat, drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi deschiderii statului faţă de cooperare, atât pe plan 
internaţional, cât şi regional european. 

7.
2 

O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice modul concret de organizare şi funcţionare a instituţiilor politice din România; 
 Descrie trăsăturile specifice ale separaţiei şi echilibrului puterilor în România, precum şi pe cele 

ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale consacrate în Constituţia României; 
 Utilizeze noţiunile şi conceptele juridice pentru a argumenta o soluţie într-un litigiu constituţional; 
 Analizeze argumentele care pledează pro şi contra unei anumite soluţii în cazul unui litigiu 

constituţional concret; 
 Calculeze – mai exact să aprecieze - şansele de admitere a unei sesizări sau excepţii de 

neconstituţionalitate într-un litigiu dat. 
 



  

 
 

sau constituţionale) 

3. 

Partea a II-a Constituţia României, Capitolul 
I: Istoria constituţională a României (§ 15. 
Formarea statului român modern; § 16. 
Epoca democraţiei parlamentare; § 17. 
Deriva autoritaristă;§ 18. Perioada 23 august 
1944 – 30 decembrie 1947; § 19. Regimul 
totalitar comunist; § 20. Perioada 22 
decembrie 1989 – 8 decembrie 1991; § 21. 
Constituţia din 8 decembrie 1991) 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

4. 

Capitolul II: Deciziile politice fundamentale (§ 
22. Noţiunea de decizie fundamentală; § 23. 
Democraţia reprezentativă şi pluralismul 
politic;§ 24. România – stat de drept; § 25. 
România – stat social; § 26. România – stat 
unitar; § 27. Integrarea euro-atlantică) 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

5. 

Capitolul III: Statutul juridic al individului  
Subcapitolul I: Cetăţenia română (§ 28. 
Consideraţii generale; § 29. Principii care 
guvernează reglementarea cetăţeniei 
române; § 30. Moduri de dobândire a 
cetăţeniei române; § 31. Pierderea cetăţeniei 
române; § 32.  Drepturile şi îndatoririle 
specifice cetăţenilor români; § 33. Cetăţenia 
europeană)  
Subcapitolul II: Străinii şi apatrizii (§ 34. 
Statutul juridic al străinilor şi apatrizilor); 
Subcapitolul III: Drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle fundamentale § 35. Probleme 
generale; 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

6. 
§ 36. Categorii de drepturi fundamentale; § 
37. Drepturi civile şi politice; § 38. Dreptul de 
proprietate şi economia; 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

7. 
§ 39. Drepturi sociale; § 40. Drepturi din 
generaţia a III-a;)§ 41. Îndatoririle 
fundamentale; § 41bis. Avocatul Poporului) 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

8. 

Capitolul IV: Autorităţile publice (§ 42 
Parlamentul României: a) Constituirea, 
structura, organizarea şi funcţionarea 
Parlamentului; b) Organizarea şi 
funcţionarea Parlamentului; c) Statutul 
parlamentarilor; d) Mandatul parlamentar; e) 
Funcţiile Parlamentului; f)  Actele 
Parlamentului; 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

9. 

§ 42. Preşedintele României: a) Rolul 
Preşedintelui României; b) Mandatul 
Preşedintelui României;)c) Funcţiile şi 
atribuţiile Preşedintelui României; d) Actele 
Preşedintelui României;  

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

10. 

§ 43. Guvernul: a) Noţiune b)  Rolul şi 
funcţiile Guvernului; c) Componenţa 
Guvernului; d) Învestitura Guvernului; e) 
Mandatul Guvernului şi statutul membrilor 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 



  

 
 

Guvernului; f) Atribuţiile Guvernului; g)  
Organizarea şi funcţionarea Guvernului; h) 
Actele Guvernului; i) Responsabilitatea 
Guvernului; § 44. Administraţia publică: a)  
Administraţia publică centrală; b) 
Administraţia publică locală;  

11. 

§ 45. Curtea Constituţională: a) Organizarea 
şi funcţionarea Curţii Constituţionale; b) 
Atribuţiile Curţii Constituţionale; § 46. 
Autoritatea judecătorească: a) Terminologie 
şi noţiuni; b) Instanţele judecătoreşti; c) 
Ministerul Public; d) Consiliul Superior al 
Magistraturii)  

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

12. 

Capitolul V: Funcţiile statului (§ 47. Funcţia 
legislativă; § 48. Funcţia executivă; § 49. 
Justiţia; § 50. Funcţia discreţionară; § 51. 
Planificarea)  

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

13. 

Capitolul VI: Protecţia statului şi a 
Constituţiei (§ 52. Apărarea naţională; § 53. 
Starea de asediu şi starea de urgenţă; § 54. 
Protecţia statului) 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

14. 

Capitolul VII: România în comunitatea 
internaţională (§ 55. România şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite; § 56.România şi Europa; § 
67. România şi Tratatul Atlanticului de Nord) 

Problematizarea;  expunerea 
însoţită de mijloace tehnice, 
prelegerea, explicația, 
conversația euristică; 

4 ore 

Bibliografie  
 

Referinţe obligatorii:  
 
1. Marius Balan, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. 1. Teoria generală a statului şi a constituţiei. 
Constituţia română în context european, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015; 
2. Ioan Muraru şi Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a XV-a, Editura All-Beck, 
Bucureşti, 2016-2017 (2 vol.); 
3. Ştefan Deaconu, Drept constituţional, ediţia a 4-a, C.H. Beck, 2020; 
4. Ştefan Deaconu, Instituţii politice, ediţia a 4-a, C.H. Beck, Bucureşti, 2020; 
 
Referinţe suplimentare: 

5. Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a 4-a, 2 vol., Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2021; 
6. Tudorel Toader, Marieta Safta, Constituţia României – cu legislaţie conexă -şi jurisprudenţă, 
ediţia a 3-a, Hamangiu, Bucureşti, 2019; 
7. Genoveva Vrabie, Drept constituţional şi instituţii politice, 2 vol., Editura Cugetarea, Iaşi, 1999; 
8. Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998 (2. vol.); 
9. Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006; 
10. Bogdan Iancu, Legislative Delegation: The Erosion of Normative Limits in Modern Constitutionalism, 
Springer, Heidelberg, New York, 2012; 
11.  Manuel Guţan, Transplant constituţional si constituţionalism în România modernă: 1802-1866, Hamangiu, 
Bucureşti, 2013; 
12.  Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Teoria generală,Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2007; 
13. Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 
2008; 
 



  

 
 

14.  Ioan Muraru şi Simina Tănăsescu (editori), Constituţia României. Comentariu pe articole, ediția a 2-a, 
Editura All-Beck, Bucureşti, 2019; 
15.  Fabian Niculae, Drept constituţional şi instituţii politice – caiet de seminar, , vol. 1, Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2019; 
16. Cristian Ionescu, Corina Dumitrescu (coord.), Constituţia României. Comentarii şi explicaţii, C.H. Beck, 
Bucureşti, 2017;  
17. Tudorel Toader, Marieta Safta, Curs de contencios constituţional, Hamangiu, Bucureşti, 2017; 
18. Genoveva Vrabie şi Marius Balan, Organizarea politico-etatică a României, Institutul European, Iaşi, 
2004; 
19.  Ioan Stanomir, Libertate lege şi drept. O istorie a constituţionalismului românesc, Editura Polirom, Iaşi, 
2005; 
20.  Emil Boc, Drepturile omului şi libertăţile publice, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004; 
21.  Ioan Stanomir, Radu Carp şi Laurenţiu Vlad, De la pravilă la constituţie, Editura Nemira, Bucureşti, 2002; 
22.  Vlad Constantinesco, Stéphane Pierré-Caps, Droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, 
Paris, 2006; 
23. Andras Sájo, Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism, Budapest, Central European 
University Press, 1999. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice)

1. Conceptul de constituţie şi 
supremaţia constituţiei 

Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

2. Controlul constituţionalităţii legilor 
Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

3. Statul de drept; separaţia şi 
echilibrul puterilor în stat 

Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

4. Cetăţenia română 
Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

5. Drepturile fundamentale I 
Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

6.  Drepturile fundamentale II 
Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

7. Tradiţii politice româneşti şi import 
constituţional 

Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

8. Sistemul electoral 
Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

9. Funcţiile Parlamentului 
Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

10. Procedura legislativă 
 

Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

11. Delegarea legislativă 
Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 



  

 
 

12. .  Mandatul Preşedintelui României 
 

Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

13. Curtea Constituţională a României 
Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

14. Deschidere internaţională şi 
integrare europeană 

Problematizarea;  expunerea însoţită de 
mijloace tehnice, explicația, conversația 
euristică; 

2 ore 

Bibliografie 
 
Referințe obligatorii: 

 
1. Tudorel Toader, Constituţia României. Decizii CCR, hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislaţie conexă, 

Hamangiu, ed. a 3-a, Bucureşti, 2019; 
2. Muraru, Ioan, Tănăsescu, Elena Simina, Constituţia României. Comentariu pe articole, ediţia a 2-a, 

C.H. Beck, Bucureşti, 2019; 
3. Fabian Niculae, Drept constituţional şi instituţii politice. Caiet de seminarii, Hamangiu, Bucureşti, 

2020;  
Referințe suplimentare:  
 

4. Radu Chiriţă, Drept constituţional. Instituţii şi proceduri. Caiet de seminar, ediţia a 2-a, Editura 
Hamangiu, Bucureşti, 2012, 256 p. (în curs de apariţie; ediţia I, 2010; 

5. Elena Simina Tănăsescu, Ştefan Deaconu, Drept constituţional şi instituţii politice. Caiet de seminarii, 
ed. a 2-a, C.H. Beck, Bucureşti, 2002; 

6. Gabriel Andreescu, Miklós Bakk, Lucian Bojin, Valentin Constantin, Comentarii la Constituţia 
României, cu un studiu introductiv de Bogdan Iancu, Editura Polirom, 2010; 

7. Eleodor Focşeneanu, Istoria constituţională a României, 1866-1947, Humanitas, Bucreşti, 1999; 
8. Ionescu, Cristian, Dezvoltarea constituţională a României, ediţie revăzută şi adăugită, Monitorul 

Oficial, Bucureşti, 2000; 
9. Claudia Gilia, Manual de drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010. 

 
 
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Cunoştiinţele solide şi bine articulate de drept constituţional sunt absolut necesare în primul rând juriştilor 
(magistraţi, procurori, avocaţi, jurisconsulţi), dar şi altor categorii socio-profesionale precum funcţionarii 
publici, profesori, militari sau poliţişti. Procesul permanent de constituţionalizare a dreptului reclamă 
adaptarea continuă şi reinterpretarea conceptelor şi normelor fiecărei ramuri de drept la exigenţele dreptului 
constituţional, şi, în primul rând la cele ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Rolul proeminent şi 
potenţialul încă nevalorificat pe deplin al organizaţiilor nonguvernamentale sunt de asemenea legate de 
poziţionarea şi argumentarea subiecţilor şi actorilor civici şi politici în cadrul unui discurs constituţional. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs Participare activă, însușirea 
noțiunilor teoretice. Examen oral,  50 % 

10.5 Seminar/ Laborator 

Participare activă, aplicarea 
practică a cunoștințelor 
dobândite la curs prin studii 
de caz. 

Teste neanunțate din 
cunoștințele teoretice. 
Teste grilă anunțate și 
neanunțate. Evaluarea 
activității de seminar prin 
acordarea unei note. În 
situaţia desfăşurării a 

50 % 



  

 
 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
20.09.2021 Conf. dr. Marius Balan Conf. dr. Marius Balan 

Asist. dr. Andra Iftimiei 
  

 
 

Data avizării în departament 
24.09.2021 

Director de departament 
Lect. dr. Carmen Moldovan 

  
 

activiăţilor didactice la 
distanţă .vor fi evaluate 
eseurile studenţilor şi , 
speţele şi testele grilă, 
rezolvate de  aceştia. 

10.6 Standard minim de performanţă 
Identificarea şi explicarea conceptelor fundamentale ale constituţionalismului (separaţia puterilor; statul de 
drept; drepturile fundamentale; democraţia reprezentativă; procesul legislativ); 
Identificarea factorilor ce impun redimensionarea conceptelor constituţionalismului clasic; 
Explicarea rolului instituţiilor politice în mecanismul de control şi echilibru al puterilor; 
Evidenţierea raporturilor între mecanismele jurisdicţionale şi drepturile funamentale 


