Denumirea disciplinei
Tipul disciplinei
Anul de studiu / semestrul
Limba de predare
Credite ECTS
Numărul total de ore
Evaluare
Titularul cursului

Drept Constituțional
Fundamentală, obligatorie
Anul I, semestrul II
Română, rusă
6
180
Examen
Dr. hab., prof. univ. Victor Popa, Dr. hab., prof. univ. Andrei
Smochină, dr., conf. univ. Serghei Țurcan

Conţinutul cursului:
Dreptul constituţional în sistemul de drept al Republicii Moldova. Elementele constitutive ale statului.
Republica Moldova stat suveran şi independent. Forma de guvernământ. Structura de stat. Democrația
și pluralismul politic. Teoria Constituției. Controlul constituționalității legilor. Cetățenia Republicii
Moldova. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale. Mecanisme de realizare directă a
suveranității poporului. Teoria separării (echilibrului) ramurilor puterii în stat. Parlamentul – organ
reprezentativ suprem și unica autoritate legislativă. Șeful statului. Guvernul – pilonul de bază a
autorității executive. Autoritatea judecătorească. Autoritățile publice locale.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe: să cunoască construcţia puterii de stat, principiile în baza cărora se organizează activitatea
acesteia, distribuirea de funcţii şi competenţe autorităților publice, să distingă autoritățile publice care
realizează funcția legislativă, executivă și judecătorească a puterii de stat, precum și autoritățile
garanții; să explice modul de organizare și funcționare a Parlamentului ca autoritate legislativă; să
explice modul de organizare și funcționare a șefului statului și Guvernului ca autorități executive; să
explice modul de organizare și funcționare a autorităților judecătorești, să interpreteze și să utilizeze
Constituția ca lege fundamentală; să descrie drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale
omului, să identifice garanțiile juridice ale protecției drepturilor fundamentale; să utilizeze în mod liber
terminologia specifică dreptului constituțional ca ramură fundamentală a dreptului, să se exprime
cursiv și concis în problemele de bază ale dreptului constituțional, să aplice cunoștințele acumulate în
procesul de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale, să realizeze un studiu privind sistemele
constituționale ale diferitor state; să evalueze dezvoltarea constituționalismului contemporan în
condițiile proceselor integraționiste, să aprecieze importanța și valoarea Constituției și a altor norme de
drept constituțional în procesul de instituire, menținere și exercitare a puterii de stat, precum și în
consacrarea și protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, să se încadreze într-un grup
de lucru şi să identifice priorităţile şi mecanismele de intervenţie întru realizarea sarcinilor privind
organizarea și funcționarea autorităților publice, a consacrării și protecției drepturilor omului.
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