
DREPT 
CONSTITUŢIONAL
ŞI INSTITUŢII 

POLITICE
II

Prof. univ. dr. Mircea CRISTE



REGULI DE REȚINUT 

PENTRU CURSUL ȘI
EXAMENUL DE

DREPT CONSTITUȚIONAL 
ȘI INSTITUȚII POLITICE II



qPrezența activă la curs și seminar
ü Pregătirea seminarului
ü Prezentarea de referate și intervenții la seminar

qPentru pregătirea seminariilor și a examenului, se vor 
consulta orice material didactic, care să corespundă 
programei (se recomandă verificarea cu titularul cursului 
sau a seminarului)

q Însușirea limbajului specific juridic
qAccent pe studiul și pregătirea individuală
qCursul vorbit nu va relua (recita) cursul/cursurile scris(e)
qCursurile vor fi interactive, aducând în discuție subiecte 

legate de tema cursului sau de interes pentru studenți (la 
cerere sau sugerate)



Consultarea și înscrierea pe pagina www.criste.net

ü Informații și slide-uri ale cursului
ü Temele și bibliografia pentru seminarii
ü Informații despre examen
ü Citirea și postarea de comentarii și noutăți din 

domeniu

http://www.criste.net/


! La examen:
ü Obligatoriu:

• prezentarea C.I. și a Carnetului de student
• ținuta adecvată

ü Nu se permite intrarea cu:
• Telefon
• Notițe și cursuri de orice fel
• Orice alt mijloc de copiere

ü Nu se va vorbi cu ceilalți colegi și nu se va copia de la aceștia
ü La examenul grilă: 

ü Pot fi corecte unul, mai multe, toate sau nici un răspuns
ü După examenul grilă, la avizier și pe pagina web se va afișa grila 

de corectare
ü La examenul oral, dacă va fi cazul, nu se pot schimba biletele cu 

subiecte



PLANUL CURSULUI
Drept constituțional și instituții politice II

DREPTUL CONSTITUȚIONAL AL CETĂȚEANULUI

v Titlul I - Dreptul constituțional, un drept relațional
Ø Capitolul I - Cetăţenia (1. Dobândirea cetăţeniei române 2. Pierderea cetăţeniei 

române 3. Situaţii speciale legate de cetăţenie – apatrizii și cetățenia de onoare 4. 
Procedura administrativă de acordare și retragere a cetățeniei 5. Cetățenia europeană)

Ø Capitolul II – Participarea politică (1. Partidele politice 2. Grupurile de presiune 3. 
Sistemul electoral 4. Referendumul)

v Titlul II - Dreptul constituțional, un drept substanțial
Ø Capitolul I - Drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor (1. 

Egalitatea în drepturi și restrângerea acestora 2. Drepturi care asigură libera dezvoltare a 
personalităţii umane. 3. Drepturi social-politice. 4. Drepturi social-economice; 5. Drepturi 
politice. 6. Îndatoririle fundamentale)

Ø Capitolul II - Protecţia drepturilor fundamentale (1. Avocatul Poporului 2. Curtea 
Constituțională)
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