
Preselecție pentru Hexagonul Facultăților de Drept 

ediția 2020 - proba științifică de drept constituțional 

 

Catedra de Drept constituțional și instituții politice realizează în data de vineri, 8 noiembrie 2019, ora 

18:00, în Amfiteatrul 2, preselecția pentru formarea echipei care va reprezenta Facultatea de Drept a 

Universității din București la concursul „Hexagonul Facultăților de Drept”, ediția 2020, la disciplina 

drept constituțional și instituții politice.  

Preselecția presupune susținerea unui test scris, pe baza bibliografiei studiate la disciplinele drept 

constituțional și instituții politice și a jurisprudenței Curții Constituționale a României. Subiectele vor 

consta în rezolvarea unei spețe și a unui subiect de teorie. Este permisă consultarea Constituției 

României pe durata susținerii testului.  

Subiectele vor fi din următoarea tematică: 

1. Principii fundamentale: principiul separației și echilibrului puterilor în stat; principiul loialității 

constituționale.  

2. Puterea legislativă: Parlamentul – rolul și structura Parlamentului; mandatul, organizarea și 

funcționarea Parlamentului; alegerea Camerelor și durata mandatului; organizarea internă, desfășurarea 

lucrărilor, actele juridice; statutul parlamentarului: mandatul parlamentar și protecția mandatului 

parlamentar.  

3. Puterea executivă: Președintele și Guvernul; Președintele – rolul și atribuțiile Președintelui; mandatul 

prezidențial: alegerea Președintelui, validarea mandatului, durata mandatului, vacanța și interimarul 

funcției; protecția mandatului prezidențial; răspunderea Președintelui; actele Președintelui. Guvernul – 

rolul și atribuțiile Guvernului; formarea Guvernului; structura Guvernului și statutul membrilor săi; 

atribuțiile, funcționarea și actele juridice ale Guvernului.  

4. Autoritatea judecătorească: instanțele judecătorești; Ministerul Public; Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

5. Justiție constituțională: noțiunea de justiție constituțională; Curtea Constituțională – organizare; 

atribuții; actele juridice; deciziile Curții Constituționale și efectele lor.  

Înscrierea la preselecție se va face prin transmiterea unui e-mail la adresa 

constantin.pintilie@drept.unibuc.ro (drd. Constantin Pintilie), până la data de 7 noiembrie 2019. Vă 

rugăm să menționați în e-mail următoarele date: numele, grupa și notele obținute la examenele de 

drept constituțional și de instituții politice.  
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