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DOMENIUL ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 
 
DISCIPLINA:  PROTECȚIA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI 
Coordonator: Conf.univ.dr Cristina Maria Otovescu 
1. Islamul și drepturile omului 
2. Dreptul la pace 
3. Drepturile populațiilor migrante 
4. Dreptul la sănătate 
5. Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
 
DISCIPLINA:  DREPTUL COLECTIVITĂȚILOR LOCALE 
Coordonator: Conf.univ.dr Cristina Maria Otovescu 
1. Evoluția colectivităților locale în România 
2. Clauzele contractelor administrative 
3. Reforma în administrația publică 
4. Cetățenii și instituțiile europene 
5. Administrația - putere publică 
 
DISCIPLINA: ECONOMIE ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ 
Coordonator: Conf.univ.dr Anca Tanasie 
1. Oportunitati de finantare a proiectelor publice prin intermediul POSDRU/POCU. Studiu de caz 
2. Elaborare cererii de finanțare si a bugetului pentru un proiect co-finanțat din fonduri europene. Studiu de 
caz Programul Operational Regional. 
3. Elaborare cererii de finanțare si a bugetului pentru un proiect co-finanțat prin intermediul PNDR. Studiu de 
caz. 
4. Analiza gradului de absorbție a fondurilor europene in Romania 2007-2013, respectiv a implicațiilor acestora 
asupra dezvoltării economice din Romania. 
5. Rolul organismelor intermediare în procesul de absorbtie a finantatii europene in Romania. 
 
DISCIPLINA:  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI ȘI ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ 
Coordonator: Prof.univ.dr Iulian Nedelcu 
1. Procesul decizional în administrația publică. 
2. Considerații privind administrația publică modernă. 
3. Promulgarea legii de către Președintele României. 
4. Sancționarea legii de către Președintele României. 
5. Natura juridică a decretelor Președintelui. 
6. Tratatul de Lisabona 2007 privind locul instituției Președintelui României în sistemul constituțional român și 
european. 
7. Argumente de ordin constituțional pentru regimul semiprezidențial atenuat. 
8. Atribuțiile Președintelui în raporturile cu Parlamentul. 
9. Atribuțiile Președintelui în relațiile cu poporul. 
10. Atribuțiile Președintelui în domeniul politicii externe 
 
DISCIPLINA:  DREPT CONTRAVENTIONAL 
Coordonator: Lect.univ.dr Armand Calotă 
1. Regimul juridic al contraventiilor potrivit legislatiei actuale si a jurisprudentei 
2. Contraventia – istoric, relatii, perspective 
3. Aplicarea sanctiunilor contraventionale 
4. Regimul juridic al raspunderii contraventionale 
5. Reflectii ale raspunderii contraventionale in dreptul muncii 
 



TEME DISERTAŢIE  
An universitar 2016-2017 

 
DOMENIUL DREPT 
 
DISCIPLINA:  REGIMURI MATRIMONIALE 
Coordonator: Conf.univ.dr Oana Ghiţă 
1. Regimul juridic al locuintei de familie 
2. Drepturi si obligatii ale sotilor potrivit regimului matrimonial primar 
3. Compunerea, gestionarea si lichidarea regimului separatiei de bunuri 
4. Clauze speciale in cadrul regimului comunitatii conventionale de bunuri 
5. Conventia matrimoniala – conditii de fond si de forma. 
6. Clauza de preciput 
7. Diversitatea si flexibilitatea regimurilor matrimoniale 
8. Lichidarea regimului comunitatii legale 
9. Regimul actelor juridice incheiate de soti – drepturi si limitari 
10.  Tendinte de unificare si armonizare la nivel european a legislatiei in materia regimurilor matrimoniale 
 
DISCIPLINA:  DREPTUL CONFLICTELOR DE MUNCA 
Coordonator: Conf.univ.dr Roxana Cristina Radu 
1. Studiu privind competenţa în materia litigiilor de muncă 
2. Soluționarea conflictelor colective de muncă 
3. Medierea în conflictele de muncă 
4. Contestarea deciziilor de sancţionare disciplinară 
5. Contestarea deciziilor de concediere 
 
DISCIPLINA:  DREPTUL INSOLVENTEI 
Coordonator: Prof.univ.dr Viorel Găină 
1. Categoriile de creante in cadrul procedurii insolventei 
2. Masa activa in procedura insolventei 
3. Masa pasiva in procedura insolventei 
4. Continutul planului de reorganizare in procedura insolventei 
5. Aprobarea si confirmarea planului de reorganizare in procedura insolventei 
6. Desfasurarea planului de reorganizare in procedura insolventei 
7. Lichidarea bunurilor din averea debitorului in procedura falimentului 
8. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii in procedura falimentului 
9. Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa 
10.  Inchiderea procedurii insolventei 
 
DISCIPLINA:  PROCEDURI SPECIALE IN PROCESUL PENAL 
Coordonator: Prof.univ.dr Adi Oroveanu-Hanţiu 
1. Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind procedura plângerii prealabile. 
2. Studiu privind procedura reabilitării judecătoreşti. 
3. Analiza procedurii contestaţiei privind durata procesului penal. 
4. Analiza procedurii speciale de cercetare, judecare şi sancţionare în cauzele cu infractori minori.   
5.  Studiu procedurii speciale privind acordul de recunoastere a vinovăţiei. 
 
DISCIPLINA:  DREPTUL ASIGURĂRILOR 
Coordonator: Asist.univ.dr Scarlat Daniela Isabela 
Master Drept privat: 
1. Drepturile si obligatiile partilor in contractul de asigurare de raspundere civila auto  
2. Impactul clauzelor abuzive in contractul de asigurare  
3. Asigurarea de persoane - rol si importanta 
4.Asigurarea autovehiculelor in caz de avarii si furt  



TEME DISERTAŢIE  
An universitar 2016-2017 

5. Asigurarea de viata - importanta 
 
Master Dreptul afacerilor: 
1. Asigurarea de raspundere civila - rol si importanta  
2. Contractul de asigurare in lumina Noului Cod Civil  
3. Importanta practica a Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor  
4. Parti si intermediari in asigurari 
5. Contractul de asigurare - formare, interpretare si legea aplicabila 
6. Efectele contractului de asigurare - analiza comparativape tipuri de asigurari 
 

DISCIPLINA:  ORGANIZARE JUDICIARĂ 
Coordonator: Conf.univ.dr Spânu Dan 
1. Statutul judecătorului 
2. Statutul procurorului 
3. Organizarea judiciară în România 
4. Statutul avocatului 
5. Statutul notarului public 
6. Statutul executorului judecătoresc 
7. Consiliul Superior al Magistraturii garant al independenţei justiţiei 
 
DISCIPLINA:  PROCEDURI SPECIALE 
Coordonator: Conf.univ.dr Spânu Dan 
1. Procedura divorţului 
2. Procedura judecătorească de declarare a morţii 
3. Măsurile asiguratorii 
4. Procedura partajului 
5. Procedura ordonanţei preşedinţiale 
6. Procedura ordonanţei de plată 
7. Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept 
8. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii 
 
DISCIPLINA:  DREPTUL CONCURENTEI 
Coordonator: Lect.univ.dr Petria Mitran Sorina Lucia 
1. Corelatii existente intre intelegerile monopoliste si abuzul de pozitie dominanta 
2. Actiunea in raspundere civila pentru practici monopoliste  
3. Dezorganizarea productiei sau a intreprinderii concurente, ca fapta de concurenta neloiala 
4. Izvoarele dreptului concurentei. Raportul juridic de concurenta 
5. Practicile monopoliste. Notiune si reglementare legala 
6. Ajutoarele de stat in reglementarea Tratatului de functionare a UE 
7. Raspunderea civila pentru faptele de concurenta neloiala 
8. Concentrarile economice excesive  
 
DISCIPLINA:  RELAŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 
Coordonator: Lect.univ.dr Călin Livia 
1. Premizele, evoluţia şi efectele globalizării relaţiilor internaţionale   
2. Impactul  societăţilor transnaţionale asupra statelor şi relaţiilor internaţionale   
3. Rolul  ONG-urilor în dreptul internaţional  
5. Organizaţiile internaţionale guvernamentale în domeniul drepturilor omului 
6. Subiectele principale şi derivate ale relaţiilor internaţionale 
7. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale în domeniul drepturilor omului 
8. Importanţa ONU în menţinerea păcii  
9 Asigurarea securităţii internaţionale prin încheierea alianţelor militare, caz concret NATO  
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10. Evoluţia relațiilor internaționale și a relațiilor diplomatice între state 
 
DISCIPLINA:  COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 
Coordonator: Lect.univ.dr Călin Livia 
1. Spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie  
2 . Mandatul european de arestare. Caz practic  
3. Forme de asistenţă judiciară în materie penală  
4 . Extrădarea, premizele şi efectele refuzului extrădării  
5 . Impactul Tratatului de la Lisabona asupra cooperării judiciare europene   
6 . Mandatul european de arestare, caz practic  
7 . Forme de cooperare judiciară internațională specifice organelor de cercetare penală  
8 . Supravegherea tehnică în cooperarea judiciară internațională  
9 . Condițiile mandatului european de arestare . Jurisprudență   
10. Forme de cooperare judiciară în materie penală în timpul urmăririi penale  
 
DISCIPLINA:  DREPT EXECUŢIONAL PENAL 
Coordonator: Lect.univ.dr Oancea Elena  
1. Contestaţia la executare 
2. Executarea pedepsei închisorii 
3. Executarea sancţiunilor penale aplicabile minorilor 
4. Executarea măsurilor preventive dispuse în cursul urmăririi penale 
5. Regimul executării pedepselor aplicate persoanei juridice 
 
MASTER DROITS DE L’HOMME 
Coordonator: Prof.univ.dr Dan Claudiu Danisor 
1. Les motifs de restriction de l’exercice des droits et des libertés dans la jurisprudence de la Cour 
Constitutionnelle roumaine.   
2. La restriction de l’exercice des droits ou des libertés opérée par les nouveaux codes   
3. Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle roumaine et de la CEDH 
4. La nécessite de la mesure de restriction de l’exercice des droits ou des libertés dans une société 
démocratique – étude comparative de la jurisprudence constitutionnelle et de celle de la CEDH 
5. Libertés fondamentales et sécurité nationale 
 
MASTER DROITS DE L’HOMME 
Coordonator: Lect.univ.dr Madalina-Cristina Danisor 
1. La liberté d’expression 
2. La liberté d’aller et de venir en lien avec la notion d’espace public 
3. La laïcité 
4. Le droit d’élire et d’être élu 
5. La protection des droits civils et politiques – étude comparative entre la Roumanie et la France 
 
DISCIPLINA:  DONAȚII ȘI TESTAMENTE 
Coordonator: Prof.univ.dr Ion Turculeanu 
1. Anularea testamentelor pentru viciile voinței 
2. Dezmoștenirea 
3. Revizuirea sarcinilor și condițiilor libertăților 
4. Execuțiunea testamentară 
5. Efectele legatelor 
6. Efectele donației 
7. Partajul de ascendent 
8. Condiții de formă ale testamentelor 
9. Revocarea donației pentru ingratitudine 


