
Introducere  
 

Disciplina Drept constituţional i instituţii politice, ca disciplină fundamentală de 
licenţă, este destinată studenţilor facultăţilor cu profil juridic în primul an de studiu, 
cărora le pune la dispoziţie elementele teoretice i aplicative, precum i metodele 
de cercetare ale teoriei generale a constituţiei i a instituţiilor politice, precum i 
noţiunile necesare studierii i cunoa terii principiilor i mecanismelor de exercitare 
a puterii. Noţiunile predate i cuno tinţele acumulate de studenţi la orele de curs i 
seminar formează baza de înţelegere a altor discipline juridice predate în anii ur-
mători, în special a celor care au ca obiect de studiu normele de drept public, 
deoarece legislaţia constituţională i, în primul rând, constituţia conţin principiile i 
normele generale de exercitare a puterii, de garantare a drepturilor i libertăţilor 
cetăţene ti, precum i principiile care stau la baza sistemului general de drept, care 
sunt încorporate în conţinutul celorlalte acte normative adoptate de autorităţile pu-
blice, potrivit competenţei acestora. Dreptul constituţional ocupă locul central în sis-
temul de drept, deoarece constituie fundamentul tuturor celorlalte ramuri de drept.  

Se vorbe te, pe drept cuvânt, de o constituţionalizare a dreptului, în sensul ac-
ceptării i încorporării principiilor constituţionale de către întregul sistem normativ al 
statului (dreptul civil, dreptul penal, dreptul muncii, dreptul administrativ, dreptul 
financiar, dreptul familiei .a.m.d.). Constituţionalizarea tuturor ramurilor de drept – 
evidentă ca preocupare a clasei politice, ca i a societăţii civile în ultimele decenii – 
a ază disciplina Drept constituţional pe un loc central în cadrul planului de învăţă-
mânt al facultăţilor cu profil juridic. Asigurarea supremaţiei constituţiei a fost i este 
o provocare pentru clasa politică, societatea civilă fiind i ea interesată, ca i cetă-
ţeanul de rând, să cunoască i să evalueze eficienţa socială i caracterul demo-
cratic al metodelor de guvernare. Practicienii dreptului – judecători, procurori, avo-
caţi, dar i alţi speciali ti – trebuie să stăpânească conceptele de bază ale dreptu-
lui constituţional, pentru a putea aplica principiile i normele acestuia în activitatea 
practică, precum i pentru a interpreta i evalua corect instrumentele i mecanis-
mele de exercitare a puterii. 

Fenomenele globalizării, diferitele ameninţări la siguranţa naţională, integrarea 
europeană i, mai recent, efectele generate de criza economică i financiară mon-
dială produc schimbări la nivelul politicilor publice, guvernele fiind nevoite să adop-
te măsuri de austeritate care afectează drepturile cetăţene ti. De aceea, cetăţeanul 
este tot mai interesat să cunoască i să evalueze costurile i eficienţa conducerii 
exercitate de guvernanţi, îndeosebi în ceea ce prive te formarea, gestionarea i 
utilizarea resurselor bugetare, i, totodată, să capete un rol activ în dezbaterea po-
liticilor publice. În aceste condiţii, se pune problema regândirii unor concepte consti-
tuţionale, cum ar fi, între altele: suveranitatea statului, statul-naţiune, solidaritatea, 
descentralizarea, libertatea, egalitatea, controlul parlamentar asupra structurilor de 
guvernare .a.m.d. Pe plan intern se pune un accent tot mai mare pe garantarea 
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supremaţiei constituţiei, pe caracterul democratic al puterii i asigurarea transpa-
renţei procesului legislativ i a unor proceduri de control al constituţionalităţii actelor 
normative, pentru a se asigura astfel o frână în calea excesului de putere atât din 
partea parlamentului, cât i a puterii executive i, în general, a administraţiei publice. 

Denumirea cursului pune în evidenţă calitatea i funcţia dreptului constituţional de 
a reglementa principiile i normele de organizare i funcţionare a instituţiilor politice, 
adică a acelor autorităţi publice învestite cu atribute ale exercitării puterii politice. 

Obiectul dreptului constituţional ca ramură a dreptului constă în reglementarea 
organizării i funcţionării statului i a organelor sale: parlament, guvern, eful sta-
tului, instanţe judecătore ti, administraţia publică, i a raporturilor dintre acestea i, 
pe un plan mai general, a raporturilor între stat i cetăţean. 

Sinteza cursului de Drept constituţional i instituţii politice este destinată în-
deosebi studenţilor de la învăţământul la distanţă care nu au timpul necesar frec-
ventării curente a cursurilor, dar poate fi utilizată i de studenţii din învăţământul de 
zi pentru fixarea la orele de seminar a noţiunilor de bază i pentru aplicaţii practice 
cu speţe selectate din practica parlamentară i jurisprudenţa Curţii Constituţionale. 
Sinteza este utilă, de asemenea, i celor care doresc să aprofundeze diferite as-
pecte i proceduri constituţionale în vederea pregătirii unor examene sau prezen-
tării la diferite concursuri în vederea ocupării unor posturi în administraţia parla-
mentară sau în structuri ale administraţiei publice centrale. 

Înţelegerea i cunoa terea temeinică a temelor i a problematicii tratate în 
cadrul cursului de Drept constituţional i instituţii politice reprezintă o condiţie indis-
pensabilă pentru formarea juridică a studenţilor – viitori absolvenţi ai facultăţilor de 
drept –, ajutându-i pe ace tia să î i însu ească metodele de cercetare comparativă 
în domeniul dreptului, să deslu ească i să utilizeze mai târziu, ca speciali ti con-
sacraţi, regulile de bază ale modului de gândire juridică. 

Programa analitică a cursului are în vedere specificul fenomenelor politice, care 
impune studierea i analiza amănunţită a acestora nu numai din perspectiva 
juridică, dar i din perspectiva analizei politologice i sociologice. 

În prima parte a cursului, predată în primul semestru al anului I, sunt tratate te-
me legate de conceptul de drept, originea, formarea, conţinutul i modul de funcţio-
nare a instituţiilor politice, noţiunea de stat i procesul de formare a statului mo-
dern, precum i teoria generală a constituţiei. Sunt examinate i explicate principiile 
clasice ale dreptului constituţional i, pe baza acestora, metodele de organizare a 
structurilor de guvernare i raporturile între acestea. Un loc important în această 
parte a cursului ocupă problematica instituţionalizării i garantării constituţionale a 
drepturilor omului.  

În partea a doua a cursului, predată în semestrul al II-lea, sunt analizate struc-
turile de guvernare consfinţite în Constituţia adoptată în 1991 i revizuită în 2003 i 
principiile de organizare i funcţionare a sistemului politic românesc.  

Obiectivele cursului 

Cursul î i propune să prezinte studenţilor baza conceptuală necesară studierii 
mecanismelor de exercitare a puterii i cunoa terii modului de organizare i 
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funcţionare a principalelor instituţii politice ale statului, precum i a funcţionalităţii 
raporturilor statului cu fiecare individ în parte i cu societatea în întregul ei. Pe 
parcursul cursului – care este predat într-o manieră interdisciplinară i cu metodele 
specifice dreptului comparat –, titularul disciplinei î i propune să atragă studenţii la 
dezbaterea teoretică i aplicativă a cuno tinţelor i conceptelor predate i să 
stimuleze înţelegerea corectă de către ace tia a mecanismelor constituţionale de 
exercitare a puterii. 

Fiecare temă tratată pune în evidenţă noţiuni i concepte teoretice esenţiale, 
precum i instrumente aplicative pentru înţelegerea subiectelor explicate în pre-
legeri i rezolvarea unor speţe din practica jurisdicţională a Curţii Constituţionale. 

Accentul este pus pe explicarea conceptelor i a modului în care acestea sunt 
transpuse i utilizate în practica curentă, i nu pe memorarea mecanică a unor 
termeni juridici i noţiuni abstracte. În felul acesta, se stimulează însu irea regulilor 
raţionamentului specific studierii i aplicării normelor i principiilor dreptului. 

Se încurajează formarea modului de a gândi juridic i de a găsi noi temeiuri de 
interpretare a unor noţiuni de drept i proceduri constituţionale, în funcţie de dina-
mica mi cării vieţii sociale, a unor noi realităţi politice i a schimbărilor produse la 
nivelul mentalului social i al con tiinţei civice. 

Studenţii capătă cuno tinţe necesare pentru a înţelege mecanismele i legă-
turile între diferiţi termeni de specialitate utilizaţi în analiza juridică a fenomenelor 
sociale supuse reglementării prin norme de drept constituţional. 

Studenţii sunt încurajaţi să î i însu ească metode de cercetare tiinţifică, in-
clusiv cele de drept comparat, i să asimileze opinii i puncte de vedere susţinute 
în doctrina de specialitate. 

Competenţe conferite 

După parcurgerea cursului, studenţii vor dobândi competenţe generale i spe-
cifice:  

 Cunoaştere şi înţelegere (cunoa terea i utilizarea adecvată a noţiunilor 

specifice disciplinei): 

 învăţarea noţiunilor de bază referitoare la stat i mecanismele de exer-
citare a puterii; 

 însu irea noţiunilor de bază cu privire la teoria constituţiei; 
 cunoa terea noţiunilor de bază privind drepturile fundamentale ale cetă-

ţenilor; 
 însu irea noţiunilor de bază cu privire la controlul constituţionalităţii 

legilor; 
 înţelegerea i utilizarea corectă a noţiunilor de bază cu privire la accesul 

de putere. 

 Explicare şi interpretare (explicarea i interpretarea unor concepte, proiec-

te, procese, precum i a conţinutului teoretic i practic al disciplinei): 

 înţelegerea i însu irea mecanismelor de funcţionare a instituţiilor poli-
tice; 
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 înţelegerea i însu irea mecanismelor de garantare a drepturilor fun-
damentale ale cetăţenilor; 

 interpretarea normelor juridice de rang constituţional; 
 înţelegerea i însu irea mecanismelor de control al constituţionalităţii 

legilor. 

 Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activităţilor 

practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de inves-

tigare i de aplicare): 

 corelarea normelor generale cu normele speciale; 
 corelarea cuno tinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică; 
 interpretarea unor soluţii din jurisprudenţa Curţii Constituţionale; 
 formarea abilităţilor de cercetare tiinţifică i de analiză comparativă a 

instituţiilor politice i a diferitelor proceduri constituţionale de exercitare a 
puterii. 

 Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile faţă de do-

meniul tiinţific/cultivarea unui mediu tiinţific centrat pe valori i relaţii demo-

cratice/promovarea unui sistem de valori culturale, morale i civice/valorifica-

rea optimă i creativă a propriului potenţial în activităţile tiinţifice/implicarea 

în dezvoltarea instituţională i în promovarea inovaţiilor tiinţifice/angajarea 

în relaţii de parteneriat cu alte persoane/instituţii cu responsabilităţi simila-

re/participarea la propria dezvoltare profesională): 

 înţelegerea importanţei Dreptului constituţional; 
 implementarea ideii de necesitate a promovării i asigurare a legalităţii i 

supremaţiei constituţiei; 
 promovarea regulilor de deontologie profesională specifice carierei de 

jurist; 
 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă; 
 formarea unui comportament profesional adecvat activităţii juridice. 

Resurse şi mijloace de lucru 

Suportul de curs este Tratatul de drept constituţional contemporan, întocmit de 
titularul disciplinei, studenţii având la dispoziţie i prezenta sinteză, utilă mai ales 
pentru pregătirea seminariilor i deprinderea metodelor de învăţare la nivel uni-
versitar, precum i pentru autoevaluarea cuno tinţelor acumulate. Atragem atenţia 
că parcurgerea acestei sinteze nu este suficientă pentru promovarea examenelor 
semestriale la disciplina Drept constituţional i instituţii politice. Pregătirea temei-
nică a celor două examene din sesiunea de iarnă (lunile ianuarie-februarie) i cea 
de vară (lunile iunie-iulie) se face pe baza studierii Tratatului de drept constituţional 

contemporan, subiectele de examen fiind preluate din această lucrare. 
Atât în semestrul I, cât i în semestrul al II-lea ale anului I de studii, titularul 

cursului prezintă studenţilor de la învăţământul la distanţă lecţii de sinteză, în ca-
drul cărora este încurajată i aplicată comunicarea interactivă i participativă cu 
studenţii, pe temele abordate în cadrul cursurilor predate. 
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La cererea studenţilor, pot avea loc activităţi tutoriale asigurate de titularul 
cursului prin întâlniri cu studenţii sau on-line, prin e-mail. 

Structura şi conţinutul tematic al cursului 

 Partea I
[1]

 

1. Noţiuni generale despre drept; 
2. Originea, conceptul i trăsăturile generale ale instituţiilor politice; 
3. Conceptul de stat i procesul formării statelor europene; 
4. Elementele constitutive ale statului; 
5. Forma statului; 
6. Rolul i funcţiile statului; 
7. Noţiuni generale despre constituţie; 
8. Adoptarea i revizuirea constituţiei; 
9. Conţinutul constituţiei; 
10. Controlul constituţionalităţii legilor; 
11. Drepturile i îndatoririle cetăţene ti; 
12. Modalităţile de organizare i funcţionare a structurilor de guvernare; 
13. Principiul separaţiei puterilor i principalele mecanisme de interferenţă a 

structurilor de guvernare; 
14. Principiul suveranităţii poporului i accesul la putere. Sistemul electoral. 

 Partea a II-a
[2]

 

1. Principiile reflectate în Constituţia din 1991. Caracterele i atributele sta-
tului român; 

2. Revizuirea Constituţiei României; 
3. Raporturile stat-cetăţean. Cetăţenia română; 
4. Statutul constituţional al cetăţenilor români; 
5. Rădăcini ale tradiţiei parlamentare române ti. Principii generale ale 

sistemului electoral; 
6. Organizarea internă a Parlamentului României; 
7. Funcţionarea Parlamentului României; 
8. Funcţia legislativă a Parlamentului României; 
9. Funcţia de informare a Parlamentului României; 
10. Funcţia de control parlamentar a Parlamentului României; 
11. Actele Parlamentului României; 
12. Statutul membrilor Parlamentului; 
13. Pre edintele României; 
14. Organizarea i funcţionarea Curţii Constituţionale. 

 
 
 

                                                            
[1]  Se studiază în semestrul I. 
[2]  Se studiază în semestrul al II-lea. 
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Obligaţiile studenţilor de la învăţământul de zi 

 obligaţia de a frecventa cu regularitate cursurile programate i de a ur-
mări cu atenţie prelegerile titularului de curs, precum i de a- i nota ideile 
principale; 

 obligaţia de a se prezenta la fiecare seminar cu temele pregătite în mod 
corespunzător. Absenţele de la seminar vor fi motivate de fiecare dată 
conducătorului de seminar, direct sau pe adresa de e-mail; 

 obligaţia de a studia bibliografia recomandată pentru fiecare seminar i 
de a întocmi conspecte i fi e tematice sau bibliografice pe subiectele pu-
se în dezbatere; 

 în cazul pregătirii acasă a unor proiecte de cercetare scrise, planuri de 
expunere a unei teme sau în cazul întocmirii unor fi e sau bibliografii 
tematice pe diferite subiecte, acestea vor fi prezentate la termenul fixat 
conducătorului de seminar, pe suport de hârtie sau pe adresa de e-mail, 
pentru a fi evaluate fără întârziere; 

 se interzice cu desăvâr ire prezentarea sau susţinerea unor referate 
preluate ca atare din surse postate pe adrese de internet. Temele sau re-
feratele întocmite acasă vor avea aparatul tiinţific (notele de subsol) 
precizat la fiecare pagină, cu respectarea regulilor de citare a lucrărilor i 
a autorilor acestora; 

 se pretinde studenţilor o atitudine respectuoasă faţă de titularul de curs i 
seminar, precum i faţă de colegi. Studenţii se vor adresa cadrelor didac-
tice i personalului secretariatului cu respectul cuvenit i vor avea o ţinută 
civilizată, corespunzătoare vârstei i profesiei alese. 

Recomandări pentru studenţii de la învăţământul la distanţă 

 de a participa la cursurile de sinteză organizate în fiecare semestru i de 
a urmări cu atenţie prelegerile titularului disciplinei; 

 de a studia bibliografia menţionată pentru fiecare temă i de a întocmi 
fi e tematice pe marginea subiectelor tratate; 

 de a- i autoevalua cuno tinţele asimilate, conform testelor i ghidului 
pentru autoevaluare din sinteza de curs; 

 de a nu prezenta referate preluate din surse găsite în reţeaua de internet. 

Criterii de evaluare la examen[1] 

 răspunsul dat subiectelor primite la examen; 
 modul de îndeplinire în cursul anului universitar a obligaţiilor stabilite de 

titularul cursului; 

                                                            
[1]  Examenul se susţine la finele fiecărui semestru sub forma scrisă, printr-o lucrare de 

sinteză. 



Introducere 7 

 

 activitatea tiinţifică desfă urată la cercurile studenţe ti de specialitate i 
la sesiunile de comunicări tiinţifice organizate de conducerea facultăţii. 
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Noţiuni generale despre drept

TEMA 

1 

§1. Introducere 

Tema „Noţiuni generale despre drept” î i propune să prezinte i să explice 
studenţilor noţiuni generale privind dreptul ca fenomen social i, totodată, juridic. 
Studenţii capătă informaţii generale privind apariţia dreptului în societate, obiectul 
de reglementare, precum i rolul său social. Fiecare societate are propriul său 
drept – reflecţie a experienţei i practicii sale sociale, a tradiţiilor în care s-a format 
i evoluat de-a lungul vremii. În curs sunt explicate noţiuni introductive de bază – 

necesare înţelegerii dreptului ca sistem normativ general, cum ar fi factorii de con-
figurare a dreptului, subiectele de drept, izvoarele dreptului – i pe un plan par-
ticular – izvoarele dreptului constituţional i rolul său în structurarea sistemului de 
drept, dreptul public i dreptul privat, dreptul obiectiv i dreptul subiectiv, dreptul 
natural i dreptul pozitiv. 

§2. Obiectivele principale  

şi competenţele temei 

 Obiectivele principale ale temei: 

 însu irea conceptului de drept; 
 explicarea rolului social al dreptului în orice comunitate umană; 
 înţelegerea specificului reglementării juridice a relaţiilor sociale; 
 explicarea originii dreptului i a procesului de formare a normelor de con-

duită socială; 
 definirea factorilor de configurare a dreptului; 
 explicarea structurii sistemului de drept; 
 cunoa terea caracteristicilor raporturilor de drept public i a celor de 

drept privat; 
 cunoa terea rolului dreptului constituţional de factor structurant al siste-

mului de drept. 

 Competenţele conferite: 

 studenţii vor cunoa te procesul de formare a normelor juridice; 
 studenţii î i vor însu i primele noţiuni i termeni legaţi de procesul de 

apariţie a normelor juridice în societate; 
 studenţii vor putea face distincţia între dreptul public i dreptul privat; 
 studenţii vor înţelege originea socială a dreptului; 


