
Preselecție pentru Hexagonul Facultăților de Drept, ediția 2019 - proba 
științifică de drept constituțional 

 
 
 
Catedra de Drept constituțional și instituții politice realizează în data de marți, 30 
octombrie 2018, ora 18:00, la Sala „Constantin Stoicescu” preselecția pentru 
reprezentarea Facultății de Drept, Universitatea din București la concursul 
„Hexagonul Facultăților de Drept”, ediția 2019, la disciplina drept 
constituțional și instituții politice. 
 
Preselecția presupune susținerea unui test, pe baza bibliografiei studiate la 
disciplinele drept constituțional și instituții politice, constând în rezolvarea unei speţe 
complexe (aceasta poate avea şi subpuncte de teorie). În timpul preselecției nu este 
permisă consultarea legislației sau a oricăror alte materiale informative. 
 
 
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 alina-
elena.borlianu@drept.unibuc.ro (drd. Alina Borlianu), până la data de 29 
octombrie 2018, inclusiv.  
Vã rugãm sã menţionaţi în mesaj: numele, prenumele, anul şi grupa, precum şi 
notele obţinute la examenele de Drept constituţional şi de Instituţii politice.  
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