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Concursul de admitere la Masterul de drept european si internațional al afacerilor va consta
în două probe orale, ambele susținute în limba franceză. Disciplinele și tematica de examen,
precum și bibliografia sunt stabilite in felul următor:
Proba nr.1 : Actualitatea juridică europeană
Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.
Tipul probei: examen oral (în limba franceză)
Teme de recapitulat:
1. Libera circulaţie a persoanelor, 2. Libera circulaţie a mărfurilor, 3.
Actualitatea dreptului european al concurenţei, 4. Uniunea europeană pe scena
internaţională (relaţii internaţionale şi politice economice).
Proba nr. 2 : Drept instituţional al Uniunii europene şi Ordinea juridică a
Uniunii Europene
Tipul probei : Examen oral (în limba franceză)
Teme de recapitulat:
I. Dreptul instituţional al Uniunii europene:
1. Uniunea europeana : principiile fundamentale ale sistemului instituţional, 2.
Participarea la Uniunea europeană si extinderea Uniunii europene, 3. Cetăţenia
europeană, 4. Competenţele convenţionale ale Uniunii europene, 5. Parlamentul
european : reprezentarea, 6. Consiliul Uniunii europene : procedura de decizie, 7.
Procedura legislativă, 8. Puterea de execuţie a comisiei: puterea de decizie delegată.
Ordinea juridică europeană :
1. Curtea de Justiţie a Uniunii europene, 2. Sursele dreptului Uniunii europene I :
Constituţionalitatea tratatelor, 3. Sursele dreptului Uniunii europene II :
regulamente, decizii, directive, 4. Sursele dreptului Uniunii europene III : principiile
generale ale dreptului, 5. Locul dreptului Uniunii europene în dreptul intern ;
efectul direct ; întâietatea 6. Interpretarea dreptului Uniunii europene.

Referințele bibliografice


Referințele bibliografice pot fi consultate la alegere, astfel încât să
acopere tematica indicată.
Titre : Droit général de l’Union Européenne
Auteur : Blanquet / Guy Isaac
Année de parution : 2012
Maison d’édition : Sirey
Collection : Sirey Université
Titre : Droit matériel de l’Union Européenne
Auteur : Louis Dubouis, Claude Blumann
Année de parution : 2013
Maison d’édition : LexisNexis
Titre : L’Union Européenne
Auteur : Jean-Louis Clergerie, Annie Gruber, Patrick Rambaud
Année de parution : 2014
Maison d’édition : Dalloz
Collection : Précis
Titre : Droit du marché intérieur européen
Auteur : Nathalie de Grove-Valdeyron
Année de parution : 2014
Maison d’édition : L.G.D.J.
Collection : Systèmes
Titre : Droit institutionnel de l'Union européenne
Auteur : Jean-Paul Jacqué
Année de parution : 2015
Maison d’édition : Dalloz
Collection : Cours – Droit public
Titre : Droit et institutions de l'Union européenne (Institutions, Ordre juridique,
Contentieux)
Auteur : Chahira Boutayeb
Année de parution : 2014
Maison d’édition : L.G.D.J
Collection : Systèmes

De asemenea, vă sfătuim să consultaţi, zi de zi, unul din ziarele următoare :
www.lemonde.fr
www.lefigaro.fr
www.lesechos.fr
Rhoda ȘERBAN
Secretar General

