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2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT CONSTITUȚIONAL 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. DĂNIȘOR Dan Claudiu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. DĂNIȘOR Dan Claudiu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare EX 2.7 Regimul disciplinei OP 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

3.7 Numărul de credite 10 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul Școala Doctorală  

1.4 Domeniul de studii  Drept 

1.5 Ciclul de studii Doctorat 

1.6 Programul de studii Drept, cu frecvență 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Master în drept sau într-un domeniu conex 

4.2 de competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, având caracter 

interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Seminarul constă în lucrări aplicative. 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Capacitatea de a problematiza temele controversate ale dreptului constituțional. 

2. Dezvoltarea capacității de cercetare originală în domeniul dreptului constituțional. 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Ore alocate temei 

1. Constituționalismul liberal modern și postmodernismul Expunere 2 

2. Raporturile dintre statul de drept și democrație Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

3. Încălcări ale principiilor structurale ale statului liberal modern 

în România contemporană 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

4. Drept constituțional proiectiv și drept constituțional protector – 

raporturile dintre exercițiul autorității și exercițiul drepturilor ori 

libertăților 

 

Expunere 

2 

5. Libertatea individuală ca non-dominație și egalitatea dinamică Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

6. Probleme controversate privind suveranitatea  

 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

7. De la separarea puterilor statului la separarea sferelor de 

justiție 

 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

8. Aporiile justiției constituționale în România 

 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

9. Statul ca fenomen politic. Principalele fiosofii politice 

contemporane 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

10. Separația verticală a puterilor – tehnică de garantare a 

libertății 

 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

11. Teoriile justiției Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

12. Autonomia societății civile – garanție a libertății  

 

Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 
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 2. Capacitatea de a aborda din unchiuri de vedere particulare problemele tipice următoarelor domenii de 

doctorat: drept penal, drepturile omului, drept administrativ. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Dezvoltarea capacității de analiză critică și de abordare originală a unor teme 

fundamentale ale dreptului constituțional. 

7.2 Obiectivele specifice  Dezvoltarea competențelor în domeniile prioritare ale SDFD în materia dreptului 

constituțional. 



13. Teoria puterii neuter și aplicarea ei în România Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

14. Limitele statului de drept Predare interactivă 

pornind de la 

exemple. 

2 

Bibliografie generală obligatorie:  

1. Dan Claudiu Dănișor, Modernitate, liberalism și drepturile omului, Simbol, Craiova, 2017. 

2. Dan Claudiu Dănișor, Statul, Simbol, Craiova, 2018. 

3. Dan Claudiu Dănișor, Drept constituțional și instituții politice, Tratat, vol. I, C.H. Beck, București, 2008. 

4. Cristian Ionescu, Teoria generală a dreptului constituțional, Hamangiu, București, 2017. 

5. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituția României – comentarii pe articole, C.H. Beck, București, 2008. 

Titularul cursului va indica bibliografie specifică pentru fiecare temă abordată. 

 

8. 2. Seminar Metode de lucru Ore alocate temei 

1. Constituționalismul liberal modern și postmodernismul Dizertații. 1 

2. Raporturile dintre statul de drept și democrație Comentarii de 

doctrină. 
1 

3. Încălcări ale principiilor structurale ale statului liberal modern 

în România contemporană 

Cazuri practice. 
1 

4. Drept constituțional proiectiv și drept constituțional protector – 

raporturile dintre exercițiul autorității și exercițiul drepturilor ori 

libertăților 

 

Analiză comparativă 

a sistemelor de drept 

anglo-saxone și 

romano-germanice. 

1 

5. Libertatea individuală ca non-dominație și egalitatea dinamică Cazuri practice. 1 

6. Probleme controversate privind suveranitatea  

 

Comentarii de 

doctrină. 

1 

7. De la separarea puterilor statului la separarea sferelor de 

justiție 

 

Dizertații. 1 

8. Aporiile justiției constituționale în România 

 

Cazuri practice. 1 

9. Statul ca fenomen politic. Principalele fiosofii politice 

contemporane 

Comentarii de 

doctrină. 

1 

10. Separația verticală a puterilor – tehnică de garantare a 

libertății 

 

Analize comparative 

ale formelor de stat. 

1 

11. Teoriile justiției Dizertații. 1 

12. Autonomia societății civile – garanție a libertății  

 

Comentarii de 

jurisprudență. 

1 

13. Teoria puterii neutre și aplicarea ei în România Dizertații. 1 

14. Limitele statului de drept Eseuri critice. 1 

 

  



 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Capacitate de sinteză și prelucrare a 

informațiilor 

Capacitate de definire a conceptelor 

Capacitate de redactare originală 

 

 

 

Examen 

 

Examen – 70% 

Activitate pe parcurs 

– 30 % 

10.5 Seminar 

Capacitate de analiză și sinteză 

Capacitate de argumentare 

Participare la seminar 

10.6 Standard minim de performanţă 

- Capacitatea dea utiliza critic și constructiv informația acumulată printr-o documentare temeinică. 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs 

 

09.09.2020 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIȘOR 

 

  

Data avizării de către Școala Doctorală 

 

....................... 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- 


