
TEME DE LICENȚA 

Materia: Drept comercial – 6 teme 

Coordonator: conf.univ.dr. Lavinia Stuparu 

 

Tema de licenta va fi stabilita în raport de hotărârea judecătoreasca definitivă aleasă care poate avea ca 

obiect oricare dintre tematicile de mai jos (studiu de caz): 

1. Întreprinderea – formă juridică de desfășurare a activității cu caracter profesional 

2. Profesioniştii comercianţi şi auxiliarii acestora 

3. Obligațiile profesionale ale profesioniștilor comercianți 

4. Fondul de comerț 

5. Profesionistul comerciant persoană fizică 

6. Profesionistul comerciant persoană juridică 

7. Constituirea societăților comerciale 

8. Formalităţile de constituire a societăţilor comerciale  

9. Personalitatea juridică a societății comerciale 

10. Funcționarea societăților comerciale 

11. Modificarea societăților comerciale 

12. Încetarea existenței societăților comerciale 

13. Regulile speciale privind executarea obligațiilor profesioniștilor comercianți 

14. Contracte specifice activității profesioniștilor comercianți. Contractul de mandat 

15.  Contractul de comision  

16. Contractul de consignație  

17. Contractul de agenție 

18. Contractul  de leasing  

19. Contractul de franciză 

  



TEME DE LICENȚA 

Materia: DREPT CONSTITUȚIONAL I – 5 teme 

Coordonator: prof.univ.dr. George Gîrleșteanu 

 

Tema de licenta va fi stabilita în raport cu Decizia Curții Constituționale Române aleasă care poate avea 

ca obiect oricare dintre tematicile de mai jos (studiu de caz): 

1. Statul unitar 

2. Principiul limbii oficiale 

3. Statul de drept 

4. Partidele politice 

5. Minoritățile naționale 

  



TEME DE LICENȚA 

Materia: DREPT CONSTITUȚIONAL II – 5 teme 

Coordonator: prof.univ.dr. George Gîrleșteanu 

 

Tema de licenta va fi stabilita în raport cu Decizia Curții Constituționale Române aleasă care poate avea 

ca obiect oricare dintre tematicile de mai jos (studiu de caz): 

1. Remanierea guvernamentală 

2. Reeexaminarea legii 

3. Ordonanțele de urgență 

4. Numirea Guvernului 

5. Controlul constituționalității hotărârilor Parlamentului 



TEME DE LICENȚA 

Materia: DREPT ADMINISTRATIV II – 6 teme 

Coordonator: lect.univ.dr. Raluca Voinea 

 

Tema de licenta va fi stabilita în raport hotărârea judecătoreasca definitivă aleasă care poate avea ca 

obiect oricare dintre tematicile de mai jos (studiu de caz): 

 

1. Anularea actelor administrative 

2. Procedura de adoptare a actelor administrative colegiale 

3. Caracterele actului administrativ 

4. Contractul de achizitii publice 

5. Contractul de concesiune publica 

6. Actele administrative centrale  



 

TEME DE LICENȚA 

Materia: TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI – 4 teme 

Coordonator: conf.univ.dr. Mădălina Dănișor 

1.       Analiză de doctrină și jurisprudență în materia neretroactivității legii 

2.       Analiză de doctrină și jurisprudență cu privire la statul de drept 

3.       Studiu de caz privind procedura inițiativei legislative cetățenești 

4.       Studiu de caz cu privire la tehnica legislativă 

  

  

TEME DE LICENȚA 

Materia: DREPT PENAL GENERAL – 6 teme 

Coordonator: conf.univ.dr. Mădălina Dănișor 

  

1. Analiză de jurisprudență cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă 
a cauzei. 

2. Analiză de jurisprudență cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a 
cauzei. 

3. Analiză de jurisprudență în materia tentativei 

4. Analiză de jurisprudență cu privire la cauza de neimputabilitate a intoxicației 

5. Analiză de jurisprudență cu privire la răspunderea penală a persoanei juridice 

6. Analiză de jurisprudență cu privire la confiscarea specială și/sau confiscarea extinsă 

  



TEME DE LICENȚA 

Materia: DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ – 8 teme 

Coordonator: prof.univ.dr. Sevastian Cercel 

1 Studiu de caz privind vânzarea bunului altuia. 

2 Studiu de caz privind condițiile obiectului actului juridic civil. 

3 Studiu de caz în materia confirmării actului lovit de nulitate. 

4 Studiu de caz privind posibilitatea încheierii de convenții privind prescriptia extinctivă. 

5 Studiu de caz privind condiția, ca modalitate a actului juridic civil. 

6 Studiu de caz privind principiul relativității efectelor actului juridic civil. 

7 Studiu de caz privind teoria impreviziunii. 

8 Studiu de caz privind aplicarea legii civile în timp în materia actului juridic civil. 

 

Materia: DREPT CIVIL. PERSOANELE – 6 teme 

Coordonator: prof.univ.dr. Sevastian Cercel 

1 Doctrină și jurisprudență în materia excepției privind exercitarea unilaterală a autorității 
părintești.  

2 Doctrină și jurisprudență în materia actelor de stare civilă.    

3 Doctrină și jurisprudență în materia încuviințării actelor minorului. 

4 Doctrină și jurisprudență în materia identificării persoanei juridice în raporturile de drept privat. 

5 Doctrină și jurisprudență privind organizarea și funcționarea asociației. 

6 Doctrină și jurisprudență privind capacitatea de exercițiu a persoanei juridice. 

  



TEME DE LICENȚA 

Materia: DREPTUL UNIUNII EUROPENE II – 8 teme 

Coordonator: prof.univ.dr. Anca Ileana Dușcă 

1. Interdicția măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative - cauza 178/84, Comisia Comunităţilor 
Europene c. Republicii Federale Germania; 

2. Formarea profesională în jurisprudența CJUE – cauza 147/03 Comisia c. Austriei; 

3. Monopolurile în TFUE şi jurisprudenţa CJUE; 

4. Restricţiile cantitative – cauza C-470/03/ Lehtinen; 

5. Piedicile tehnice ca aspecte particulare ale măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative - cauza 
C - 120/78, Rewe-Zentral AG; 

6. Interpretarea dispozițiilor cu sensuri diferite în diferite versiuni lingvistice – cauza C-457/05/Diageo; 

7. Libertatea de stabilire, cauza C - 2/74/Reyners; 

8. Libera prestare a serviciilor, cauza C-482/18/ Google. 
  



TEME DE LICENȚA 

Materia: PUBLICITATE IMOBILIARĂ – 4 teme 

Coordonator: lect.univ.dr. Matei Diaconu 
 

1. Înscrierea ipotecii în cartea funciară. Studiu de caz. 

2. Notarea unor drepturi, acte sau fapte juridice în cartea funciară. Studiu de caz. 

3. Încheierea de carte funciară si căile de atac împotriva acesteia. Studiu de caz 

4. Radierea din cartea funciară. Studiu de caz 
 


