
S U M A R 

 

Curs 1. Noţiuni introductive privind bazele constituţionale ale administraţiei publice.  

Curs 2. Noţiuni generale despre drept. Dreptul constituţional – ramură a dreptului public. 

Conceptul de instituţie politică. 

Seminar 1. Introducere în studiul dreptului constituţional 

Curs 3. Conceptul de stat. Elementele constitutive ale statului. Forma de stat. Structura 

de stat. Forma de guvernământ. 

Curs 4. Teoria generală a Constituţiei. Noţiunea de regim constituţional. Noţiunea de 

Constituţie. Adoptarea şi revizuirea Constituţiei. 

Seminar 2. Analiza unor prevederi din Constituţia României din 1991, revizuită în 

2003. Actualitatea revizuirii Constituţiei. Analiza proiectului de revizuire a Constituţiei din 

2012 

Curs 5. Principalele mecanisme de interferenţă a structurilor de guvernare. Noţiunea de 

mecanisme de interferenţă a structurilor de guvernare. Modalităţi de acţiune a puterii executive 

asupra parlamentului.  

Curs 6. Principalele mecanisme de interferenţă a structurilor de guvernare. Modalităţi de 

acţiune a parlamentului asupra executivului. Categorii tipologice ale structurii de guvernare. 

Seminar 3. Analiza unor întrebări şi interpelări din cadrul activităţii parlamentare. 

Elaborarea, în cadrul unor echipe de lucru, a unor întrebări şi interpelări, pe baza 

exemplelor analizate. 

Curs 7. Cetăţenia română.  Noţiune. Principii generale. Dobândirea cetăţeniei române. 

Pierderea cetăţeniei române. Cetăţenia europeană. 

Curs 8. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului României. Organizarea parlamentului: 

validarea mandatelor de deputat/senator, configuraţia politică a celor două Camere, alegerea 

birourilor permanente, comisiile parlamentare. 

Seminar 4. Test sinteză de evaluare. Testul va consta în tratarea sintetico-analitică a 

patru subiecte din materia parcursă, până la acest moment 

Curs 9. Funcţionarea parlamentului: legislatura, sesiunile, şedinţele. Funcţiile 

Parlamentului României. 

Curs 10. Actele Parlamentului. Statutul deputaţilor şi senatorilor. 

Seminar 5. Procedura legislativă. Elaborarea unei propuneri legislative cu analiza 

tuturor etapelor pe care aceasta trebuie să le urmeze, până la momentul publicării în 

Monitorul Oficial 

Curs 11. Preşedintele României. Locul instituţiei prezidenţiale în echilibrarea puterilor în 

stat. Alegerea preşedintelui şi durata mandatului prezidenţial. Atribuţiile preşedintelui. 

Curs 12. Incompatibilităţile, imunităţile şi răspunderea. Actele preşedintelui. 

Seminar 6. Analiza principalelor atribuţii ale preşedintelui României. Actele 

preşedintelui României  

Curs 13. Curtea Constituţională. Natura juridică a Curţii Constituţionale. Rolul Curţii 

Constituţionale. Judecătorii Curţii. Atribuţiile Curţii Constituţionale. Rolul Curţii 

Constituţionale în materia contenciosului constituţional. 

Curs 14. Consolidarea tematicii parcurse de-a lungul semestrului. 

Seminar 7. Test-grilă de evaluare. Recapitularea finală a materiei 


