
 

FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licențiat în științe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Drept constituțional și instituții politice II. 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului conf. univ. dr. Varga Attila 

2.4. Titularul(ii) activităților 

de 

                              

seminar Drd. Balázs-Lészai Orsolya 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de 

studiu 

I 2.6. 

Semestrul 

2 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0612 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 6 

3.8. Total ore pe semestru 125 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/12.09.2019 
 



3.9. Total ore studiu individual  67 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 20 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

20 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:  4 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfășurare a cursului videproiector, tablă, calculator 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

videproiector, tablă, calculator 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 – Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic 

– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 

– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale 

– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state 
– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concretă 
– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de 

vedere juridic şi în soluţionarea lor 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului 
– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 

respectarea palierelor ierarhice 
– Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie 

internaţională 
 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 



 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
Însuşirea noţiunilor, a conceptelor şi a instituţiilor 

fundamentale ale dreptului constituţional. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• Î

nţelegerea cadrului constituţional de organizare şi funcţionare a 

mecanismelor puterii, ale statului. 
• F

undamentarea cunoştiinţelor juridice prin înţelerea cadrului 

constituţional al întregului sistem de drept, a faptului că toate ramurile 

dreptului au ca fundament Constituţia. 
Însuşirea elementelor de bază privind limbajul juridic, în 

special limbajul de drept public.Dezvoltarea capacităţii de 

înţelegere şi interpretare a textelor normative, respectiv a 

textelor constituţionale. 
 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1.Principiile organizării puterii politice. Noţiunea de 

putere politică, principiile. Suveranitatea, separarea 

puterilor în stat, statul de drept, democraţia. Dialogul 

constitutional între autoritățile statului 

2.Mecanismul dobândiri puterii politice. Partidele 

politice. Sistemul electoral. Formele și instituțiile 

democrației directe 

3.Noţiunea de stat. Noţiunea şi definiţia. Elementele 

statului, populaţia, teritoriu, suveranitate, funcţiile 

statului.  

4. Forma de stat. Forma de guvernamânt, structura de 

stat, regimul politic. 

5. Puterea (autoritatea) legislativă. Parlamentul.  

Noţiune, definiţie. Funcţiile Parlamentului. Structura 

parlamentului. 

6. Sistemul bicameral din România. Organizarea 

internă a Parlamentului. 

7. Funcţionarea Parlamentului. Procesul legislativ. 

Etapele şi fazele legiferării. Statutul deputaţilor şi 

senatorilor. 

8. Raporturile dintre Parlament şi Guvern. Delegarea 

legislativă, noţiunea şi formele.  

9. Ordonanţa simplă, ordonanţa de urgenţă. Angajarea 

răspunderii Guvernului.  

10. Puterea executivă. Noţiune. Structură. Teorii.  

Prezentare sistematică 2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
 



11. Preşedintele României. Instituţia de şef de stat. 

Rolul şi funcţiile constituţionale ale Preşedintelui. 

Statutul juridic, atribuţiile, actele Preşedintelui. 

12.Guvernul. Noţiune şi trăsături. Procedura formării 

şi remanierii Guvernului. Primul ministru. 

Răspunderea membrilor Guvernului. Mandatul 

Guvernului. Actele Guvernului. 

13.Puterea judecătorescă. Locul în sistemul separării 

puterilor. Noţiunea justiţiei, conţinutul şi formele. 

Principiile justiţiei. 

14.Organizarea puterii judecătoresti. Instanţele de 

judecată. Parchetul. Consiliul Superior al 

Magistraturii. 
 

 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

2 

Bibliografie: 
Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, Tratat elementar, vol. I-II Editura Lumina Lex, 

Bucureşti, 1998; 

Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale în dreptul român şi comparat, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2006; 

Marian Enache, Control parlamentar, Editura Polirom, Iaşi, 1998; 
Marian Enache, Proceduri parlamentare, Univesrul Juridic, Bucuresti, 2013 
Marian Enache, Procesul legislativ, Universul Juridic,București, 2015 

Gheorghe Iancu, Drept electoral, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2012; 
Cristian Ionescu, Regimuri politice contemporane, Editura All Beck, Bucureşti, 2002; 

Cristian Ionescu, Raporturile Parlamentului cu Guvernul si Presedintele Romaniei, comentarii 

constitutionale, Universul juridic, Bucuresti, 2013 
Kukorelli István (szerk.) Alkotmánytan I. Alapfogalmak, alkotmányos intézmények, Osiris Kiadó Budapest, 

2007; 

Szente Zoltán, Bevezetés a parlamenti jogba, Atlantis Kiadó, Budapest, 1998; 
Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. 13, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2009; 

Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Drept parlamentar românesc, Editura All Beck, Bucureşti, 2005; 

Giovanni Sartori, Demokrácia, Osiris Kiadó, Budapest 1999; 
Varga Attila, Veress Emőd, Román alkotmányjog, Státus Kiadó, Csíkszereda, 2007; 
Varga Attila, Román alkotmányjog, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Kolozsvár, 2013: 
Varga Attila, Constituționalitatea procesului legislativ, Editura Hamangiu, București, 2007 
Varga Attila, Román alkotmányjog, Sapientia Forum Iuris, Budapest-Kolozsvár, 2019 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1.Analza şi explicarea puterii politice a principiilor de 

organizare a puterii politice. 

2.Discuţii şi dezbateri cu privire la partidele politice şi 

sistemul electoral. Examinarea situaţiilor concrete. 

3. Examinarea noţiunii de stat, a teoriilor referitoare la 

stat, respectiv a elementelor statului (două seminarii). 

Discuții pe spețe 2 
 

2 
 

4 
 



4. Analiza unor forme concrete de stat, a structurii de 

stat a regimului politic. 

5.Analiza puterii legislative, a Parlamentului 

României, a structurii, a organizării funcţionării sale. 

6.Examinarea procesului legislativ. Studierea 

Monitorului Oficial. 

7.Examinarea şi soluţionarea de speţe referitoare la 

delegarea legislativă şi angajarea răspunderii 

Guvernului. 

8. Studierea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în 

domeniul delegării legislative şi angajarea răspunderii 

(două seminarii). 

9.Studierea instituţiei Preşedintelui României. 

10.Analiza atribuţiilor şi activităţii Guvernului. 

11.Studierea puterii judecătoreşti a organizării 

sistemului instanțelor de judecată, analiza activităţii 

Ministerului Public şi a CSM (două seminarii). 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 
 

4 
2 
2 
4 
 

   

Bibliografie: 
Ioan Chelaru, Cristian Ionescu, Constituția României, comentată și adnotată, cu dezbateri parlamentare și 

jurisprudența Curții Constituționale, Titlul V. Curtea Constituțională, Universul Juridic, București, 2015 
John Locke, Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről és céljáról, Gondolat Kiadó 

Budapest, 1986 
Arend Lijphart, Modele ale democrației, forme de guvernare și funcționare în treizeci și șase de țări, Editura 

Polirom, Iași, 2000 

Niccolo Machiavelli, A fejedelem, Cartaphilus Könyvkiadó Budapest, 2006 

Curtea Constituţională, Decizii şi Hotărâri, 2001, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2002 
Ştefan Deaconu, Instituţii politice, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012   
Varga Attila, Rolul Curtii Constituționale în procedura de revizuire a Constituției, Revista de drept public, 

nr. 2/2014 
Varga Attila, Rolul Avocatului Poporului în controlul de constituționalitate, Revista de drept public nr. 

2/2015 

Varga Attila, Referendum consultativ în probleme de interes naţional. Unele aspecte teoretice, de interpretare 

şi de jurisprudenţă constituţională, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 2(37)2015. 
Varga Attila, A romániai kétkamarás parlament, Parlamenti Szemle, 2016/1  
 
 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
 

 participarea studenților la conferințe studențești seminarii  

 completarea activităților teoretice cu cele practice  

  dezvoltarea aptitudinelor practice și teoretice de avocat, jurisconsult, judecător, 

procuror, cercetător în domeniul științelor juridice 



 

10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 

Prezența la seminarii 75%, test de evaluare a cunoștințelor în cadrul ultimului seminar la sfârșitul 

semestrului. 
 
 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Temeinicia 

cunoştiinţelor 

Prezenţa şi activitatea la 

curs 

Gradul de înţelegere, 

nivelul de interpretare şi de 

explicare a cunoştiinţelor. 
 

Examen oral/ prezenţa 

la curs şi la seminarii 

90% temeinicia 

cunoştiinţelor, 

10% prezenţa la 

curs şi seminarii. 
(baremul de 

prezenţă la curs este 

de 80%) 

   

10.5 . 
 

Seminar Prezenţa şi 

activitatea, iniţiativa 

la seminar.  

  

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

 c

cunoaşterea materiei 
 g

radul şi nivelul de înţelegere a teoriilor și noţiunilor, a instituţiilor de drept constitutional 
 a

abilitatea de intrepretare a reglementărilor constituţionale, modul de prezentare la examen, 

capacitatea de explicare, de argumentare 
 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

10.09.2019   Dr. Attila Varga                                          Drd. Orsolya Balázs-Lészai 

                            

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

11.09.2019       Dr. Emőd Veress 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Zsolt Kokoly 
 


