
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(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 Fcaultatea 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 comparat 

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 conf. univ. dr. Varga Attila 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de studiu II. 2.6. Semestrul 3 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria for-

mativă 

DS 2.10 Cate-

goria disci-

plinei 

 2.11. Codul dis-

ciplinei 

KBJJ0631 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămâ-

nă 

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

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de în-

văţământ 

42 Din care: 3.5. curs 

online/offline 

28 3.6. seminar/ 

       online/offline 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 58 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 15 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.  
                               



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

ren 

10 

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

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:  10 

 

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 Videoproiector, calculator 

5.2.  De desfășurare a seminaru-

lui/laboratorului/proiectului/practicii 

Videoproiector, 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 profe-

sională 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 unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe profesionale şi tran-

sversale necesare formării profesionale a juriştilor în legătură cu instituţiile 

dreptului privat comparat 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

• Dezvoltarea capacităţii de a elabora decizii independent, fără imixtiuni şi 

influenţe; dezvoltarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare; capacitatea de a 

avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei 

profesionale. • Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi 



 retoric; voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii; cunoaşterea 

jurisprudenţei; corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din 

alte ţări, precum şi cu tratatele şi convenţiile internaţionale. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / Ob-

servații 

1.Noţiunea de drept public. Aspecte istorice ale 

dezvoltării sistemelor de drept. Apariţia şi 

instituţionalizarea dreptului comparat. 

2.Funcţiile dreptului comparat. Drept public 

comparat. Drept constituţional comparat. Locul şi 

rolul dreptului public comparat în sistemul de drept 

şi în ştiinţa dreptului. 

3.Internaţionalizarea dreptului comparat şi dreptul 

constituţional naţional. Constituţionalizarea 

dreptului internaţional public. 

4.Marile familii de drept, sisteme de drept. 

Caracterizarea acestora. 

5.Formele de guvernământ şi sistemele de guvernare 

în dreptul comparat. Organizarea puterii de stat. 

Suveranitatea. Separaţia puterilor în stat. Formele de 

guvernământ. Structura de stat.  

6.Analiza Parlamentului, a structurii, a organizării a 

funcţionării în dreptul comparat. 

7.Şeful statului. Monarchia. Republica. Preşedintele 

republicii. 

8.Statutul, rolul şi locul şefului statului în sistemul 

autorităților publice. Atribuţiile. Răspundere. 

Actele. 

9.Guvernul, Cabinet Consiliu de Miniştri. Formarea, 

numirea, remanierea guvernului.   

10.Dezinvestirea guvernului. Moţiunea de cenzură. 

Răspunderea guvernului Actele guvernului. 

11.Analiza comparativă a puterii judecătoreşti. 

Justiţia ca putere separată şi independentă. 

12.Sistemul instanţelor de judecată. 

13.Apariţia şi dezvoltarea controlului 

constituţionalităţii legilor. Funcţiile controlului de 

constituţionalitate. Atribuţiile Curţilor 

Constituţionale. 

14.Drepturile fundamentale ale omului şi controlul 

constituţionalităţii legilor. 
 

Curs clasic 2 ore/curs 

Bibliografie: 



 

1.Manuel Guţan, Sisteme de drept comparate. Introdecere în teoria generală a dreptului comparat, Editura 

Hamangiu, 2014 

2.Cristian Ionescu, Drept constituţional comparat, Editura C.H. Beck. Bucureşti, 2008 

3.Cristian Ionescu, Regimuri politice contemporane, Editura All. Beck. Bucureşti, 2004 

4.Tudor Drăganu, Introducere în teoria şi practica statului de drept, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992 

5. Ph. Lauvaux, Les grandes democraties contemporaines P.U.F. Paris, 1998 

6.Tóth Judit, Legény Krisztián (szerk.) Összehasonlító alkotmányjog, CompLex Kiadó, Budapest, 2006  
7. Ádám Antal, Az alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás, Budapest, 1998, Osiris Kiadó 
8.Győri Enikő, A nemzeti parlamentek és az Európai Unió, Osiris Kiadó, Budapest, 2004 

9.Hamza Gábor, Jogösszehasonlítás és antikvitás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991 

10.Trócsányi László, Badó Attila (szerk.), Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban, KJK-KERSZÖV 

Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005. 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ Ob-

servații  

1.Studierea apariţiei, dezvoltării şi a 

instituţionalizării dreptului comparat. 

2.Analiza funcţiilor dreptului comparat, a locului 

şi rolului său în sistemul dreptului. 

3. Examinarea fenomenului de internaționalizare 

a dreptului constituţional. Analiza valorilor 

comune a constituţiilor. 

4.Cunoaşterea marilor familii ale dreptului. 

Examinarea acestora prin prezentarea unor 

sisteme de drept concret. 

5. Examinarea comparativă, concretă a unor 

forme de guvernământ şi structură de stat din 

diferite ţări europene. 

6.Analiza comparativă a diferitelor parlamente 

naţionale. 

7. Examinarea diferitelor state monarhice 

respectiv republicane. Examinarea concretă a 

rolului şi atribuţiilor şefilor de state. 

8. Studierea modului de investire, de organizare, 

funcţionare a Guvernelor din diferite state. 

9. Studierea puterii judecătoreşti din unele state 

membre UE. 

10.Analiza comparativă a diferitelor autorităţi de 

justiţie constituţională. 

11.Analiza drepturilor fundamentale consacrate în 

diferite sisteme constituţionale. 

12.Sistemul instanţelor de judecată. 

13.Apariţia şi dezvoltarea controlului 

constituţionalităţii legilor. Funcţiile controlului de 

 1 ora/seminar 



constituţionalitate. Atribuţiile Curţilor 

Constituţionale. 

14.Drepturile fundamentale ale omului şi 

controlul constituţionalităţii legilor. 
 

 

   

Bibliografie 

Constituţiile Statelor Lumii, Editura All Beck, Bucureşti 

Constituţia Republicii Franceze 

Actele constituţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 

Constituţia Statelor Unite Ale Americii 

Constituţia Spaniei, 

Constituţia Republicii Italiene, 

Constituţia Japoniei. 

Nyugat-Európa legújabb alkotmányai, Közigazgatási és jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990 

Kelet-Európa új alkotmányai, JATE, Állam- és Jogtudományi Tanszék, Szeged, 1997. 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epis-

temice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent progra-

mului 

Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe profesionale şi transversale necesare formării 

profesionale a juriştilor în legătură cu instituţiile dreptului privat comparat. 

 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 

Prezenta la ore si seminarii in pondere de cel putin 75%.  

 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de eva-

luare 

10.2. Metode de eva-

luare 

10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs Prezenţa şi 

activitatea la curs 

Prezenţa şi 

activitatea, 

iniţiativa la 

seminar.  

Gradul de 

înţelegere a 

diferiteler texte 

constituţionale 
 

Colocviu/prezenţa la 

curs şi la seminarii 

 

online/offline 

70% lucrarea elaborataă la 

finalul semestrului. 

30% prezența la curs și semi-

nar. 

   

10.5 . 

 

Seminar Prezenţa şi activi-

tatea, iniţiativa la 

  



seminar. Gradul de 

înţelegere a difer-

iteler texte con-

stituţionale 

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

 Cunoaşterea materiei 

 Gradul şi nivelul de înţelegere a diferitelor constituții  

 Abilitatea de interpretare a textelor de specialitate 

 Modul de prezentare a lucrării, capacitatea de explicare, de argumentare și de comparare 
 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

06.08.2022   Dr. Attila Varga                                          Dr. Attila Varga   

                                                

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

06.09.2022       Dr. Emőd Veress 

         
 

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Emőd Veress 

 

 

 


