PRESELECȚIE
pentru proba științifică de drept constituțional a Hexagonului Facultăților de Drept – 2021
Catedra de Drept constituțional și instituții politice din cadrul Facultății de Drept a Universității
din București organizează în data de sâmbătă, 5 decembrie 2020 preselecția pentru formarea
echipei de studenți care va reprezenta facultatea la concursul „Hexagonul Facultăților de
Drept”, ediția 2021, la disciplina drept constituțional și instituții politice.
Preselecția se va desfășura online, în intervalul orar 10:00 – 14:00, sub forma unei interviu în
care studenții vor trebui să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei de examinare.
Întrebările vor fi din tematica precizată în acest anunț.
Înscrierea la preselecție se face prin completarea formularului de la următoarea adresă, până
în data miercuri, 2 decembrie 2020. Se pot înscrie la preselecție studenți din anii II – IV de
studiu (studii de licență – învățământ cu frecvență). Detaliile tehnice privind desfășurarea
preselecției vor fi comunicate studenților înscriși, prin e-mail.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să transmiteți întrebările dumneavoastră prin e-mail
către drd. Constantin Pintilie (constantin.pintilie@drept.unibuc.ro).

Tematica preselecției:
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.
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