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Catedra de Drept Constituțional și Instituții Politice anunță începerea preselecțiilor la 

această materie pentru ediția din 2023 a concursului Hexagonul Facultăților de Drept.  

Sunt invitați să se înscrie toți studenții din anii 2 – 4, prin transmiterea unui e-mail la 

următoarea adresă: caraus.nicolae.v9m@student.ucv.ro, persoana de contact  - drd. Carauș 

Nicolae.  

Orice alte detalii cu privire la acest concurs pot fi solicitate la aceeași adresă de e-mail.  

Prima etapă a preselecțiilor va avea loc pe 09.12.2022, ora 17:30, și va consta într-un 

subiect de teorie și o speță.  

 

a. Tematică 

1. Principii fundamentale: principiul separației puterilor în stat, principiul loialității 

constituționale, statul de drept; 

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 – rolul și atribuțiile Președintelui; mandatul 

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

și interimatul funcției, protecția mandatului prezidențial, răspunderea Președintelui, 

actele Președintelui; 

4. Puterea executivă: Guvernul – rolul și atribuțiile Guvernului; formarea Guvernului; 

structura Guvernului și statutul membrilor săi; atribuțiile Guvernului; funcționarea și 

actele juridice ale Guvernului; 

5. Autoritatea judecătorească: instanțele judecătorești; Ministerul Public; Consiliul 

Superior al Magistraturii; 

6. Justiția constituțională: noțiunea de justiție constituțională; Curtea Constituțională – 

organizare și funcționare; atribuțiile; actele juridice; procesul constituțional. Deciziile 

CCR, efectele deciziilor CCR. 
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