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I. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

1. Ordinea juridică pozitivă și izvoarele dreptului 
- Legea: noțiunea de lege; elaborarea legii; tipologia legilor; 
- Ordonanțele Guvernului: noțiune; dublul control asupra activității legislative a Guvernului; problema 

intrării în vigoare a ordonanțelor; efecte; 
- Sursele autonome. 

2. Tehnica juridică 
Norma juridică: trăsăturile și noțiunea normei juridice; structura normei juridice; clasificarea 
normelor juridice. 

3. Dreptul în sens subiectiv 
- Puterea de drept; Noțiune; Corelația ordinii juridice cu dreptul subiectiv 

- Noțiunile de drept subiectiv și obligație juridică; 
- Noțiunea de putere de drept; 
- Corelația între ordinea juridică și dreptul subiectiv; 
- Clasificarea drepturilor subiective. Complexele de drepturi subiective. Clasificarea obligațiilor. 

- Titularii drepturilor subiective (subiecții de drept și personalitatea juridică) 
- Persoana fizică: noțiune; existența persoanei fizice; identificarea persoanei fizice; 
- Persoana juridică: noțiune; diferite categorii de persoane juridice; teorii în legătură cu personalitatea 

juridică. 
- Apartenența și exercițiul drepturilor 

- Capacitatea de folosință; 
- Capacitatea de exercițiu; 

- Realizarea dreptului 
- Aplicarea dreptului 

- Considerații cu privire la noțiunea de aplicare a dreptului. Etapele aplicării dreptului: determinarea 
situației de fapt; aplicarea unei norme de drept; actul de aplicare; executarea actului de aplicare. 

- Delimitarea domeniului de aplicare 
- Aplicarea dreptului în timp: intrarea legii în vigoare; ieșirea din vigoare a normei juridice; efectele 

normelor juridice în timp (principiul neretroactivității legii; principiul efectului imediat al legii noi); 
- Aplicarea legii în spațiu; 
- Aplicarea normelor asupra persoanelor; 
- Aplicarea dreptului în ordinea sistematică. 

- Interpretarea dreptului 
- Noțiunea și necesitatea interpretării; 
- Formele interpretării în raport de interpret; 
- Formele interpretării în funcție de rezultatul la care se ajunge prin interpretare; 
- Teoriile interpretării; 
- Metodele interpretării: metoda gramaticală; metoda logică; metoda sistematică; metoda istorico-

teleologică. 
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Bibliografie:  
1. Dan Claudiu Dănișor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănișor, Teoria generală a dreptului, ediția 2, Ed. C.H. Beck, 
București, 2008; 
2. Roberta Ploscă, Teoria generală a dreptului, ediția 4, Ed. C.H. Beck, București, 2015. 

 

 

II. DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE 

1. Statul din punct de vedere sociologic 

- Definiţia sociologica a statului; 

- Elementele constitutive ale statului; 

- Teritoriul; 

- Populaţia şi naţiunea; 

- Puterea organizată: guvernământul; 

- Ordinea socială. 

2. Statul din punct de vedere juridic 

- Suveranitatea statului; 

- Noţiunea de suveranitate a statului; 

- Titularul suveranităţii; 

- Conţinutul suveranităţii: suveranitatea internă şi suveranitatea externă; 

- Modalităţile de exercitare a suveranităţii: democraţia şi autocraţia; 

- Modalităţile de exercitare a suveranităţii democratice: guvernământul reprezentativ; 

- Guvernământul direct şi guvernământul semi-direct; 

- Formele de stat şi uniunile de state; 

- Statul unitar; 

- Statul federal; 

- Uniunile de state. 

3. Raporturile statului cu dreptul - statul de drept 

- Noţiunea de stat de drept; 

- Teoriile statului de drept; 

- Tipuri de stat de drept; 

- Caracterele statului de drept; 

- Dreptul statului de drept trebuie să fie cert; 

- Dreptul statului de drept trebuie să fie bazat pe anumite valori; 

- Mecanismele statului de drept; 

- Separaţia puterilor; 

- Devoluţiunea verticală a puterii; 

- Ierarhizarea normelor juridice; 

- Controlul respectării ierarhiei normative; 

- Protecţia juridică a drepturilor şi libertăţilor. 

4. Teoria şi practica separaţiei puterilor în stat 

- Originile separaţiei puterilor în stat; 

- Consecinţele constituţionalizării principiului separaţiei puterilor în stat. 

5. Cele trei puteri ale statului 

- Puterea executivă; 

- Puterea legislativă; 

- Puterea jurisdicţională. 
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6. Mijloacele de interacţiune a puterilor 

- Mijloace de acţiune a Executivului asupra Legislativului; 

- Mijloace de intervenţie a Legislativului în activitatea Executivului. 

7. Clasificarea regimurilor politice 

- Regimurile de confuziune a puterilor; 

- Regimurile de separaţie a puterilor în stat. 

 

Bibliografie:  

1. Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007;  

2. George Liviu Gîrleșteanu, Drept constituțional și instituții politice, Ed. Universul Juridic, București, 2012; 

3. Constituţia României 

 

 

III. DREPT ADMINISTRATIV 

1. Administraţia publică locală 

- Concept;  

- Principii;  

- Autorităţile administraţiei publice locale. 

2. Actul administrativ 

- Noţiune;  

- Caracteristici;  

- Actul administrativ de autoritate;  

- Actele administrative cu caracter jurisdicţional;  

- Conceptul de contract administrativ. 

3. Funcţionarul public - componenta principală a personalului din administraţia publică 

- Conceptele de funcţie publică şi funcţionar public; 

- Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici; 

- Răspunderea funcţionarilor publici. 

4. Domeniul public 

- Noţiune;  

- Relaţia proprietate publică - proprietate privată a statului şi unităţilor administrativ-teritoriale;  

- Caracterele domeniului public;  

- Clasificarea domeniului public. 

5. Contenciosul administrativ 

- Concept;  

- Condiţiile de utilizare a contenciosului administrativ;  

- Acte exceptate de la controlul judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ;  

- Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ;  

- Excepţia de nelegalitate. 

 

Bibliografie: 

1. Iulian Nedelcu, Drept administrativ şi elemente de ştiinţa administraţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2009; 

2. Alina Livia Nicu, Metodologie de evaluare a cunoştinţelor de drept administrativ, Ed. Universitaria, 

Craiova, 2012; 
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3. Alina Livia Nicu, Drept administrativ, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011; 

4. V. Vedinaş, Codul administrativ adnotat, ediţia a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2021. 

 

NOTĂ:  

În vederea pregătirii pentru examenul de licenţă pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii  în 

care se tratează tematica menţionată la fiecare disciplină. Tematica menţionată la fiecare disciplină va fi tratată conform 

legislaţiei la zi. 
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