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DISCIPLINA:  DREPT FINANCIAR 
Coordonator: Conf.univ.dr. Anișoara Băbălău  
DREPT ZI 
1. Studiu privind cheltuielile publice privind apărarea țării. 
2. Studiu privind relațiile româniei cu fondul monetar internațional; 
3. Studiu privind datoria publică internă; 
4. Studiu privind incheierea execuției bugetelor locale; 
5. Studiu privind execuția părții de cheltuieli a bugetului de stat; 
6. Studiu privind modalitățile de stingere silită a creanțelor fiscale; 
7. Studiu privind organizarea și funcționarea curții de conturi europene; 
8. Studiu privind organele statului cu atribuții exclusive in domeniul financiar-fiscal; 
9. Studiu privind organizarea auditului public intern; 
10. Conceptul de procedură bugetară la nivel european. 
DREPT FR 
1. Studiu privind comunicarea actelor administrativ-fiscale; 
2. Studiu privind efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscală. 
 
DISCIPLINA: DREPTUL MEDIULUI  
Coordonator: Prof. univ. dr. Anca Ileana Dușcă  
Drept IF 
1. Principiul efectivității în jurisprudența CJUE – cauza C-440/05 Comisia c. Consiliul UE;  
2. Organismele modificate genetic în jurisprudența CJUE – cauza C-165/08 Comisia c Republicii Polone;  
3. Regimul produselor modificate genetic în UE – cauza T-33/16 TestBioTech eV c. Comisiei Europene; 
4. Regimul deșeurilor solide – cauza C-97/11 Amia SpA;  
5. Principiile de drept al mediului în TFUE şi jurisprudenţa CJUE;  
6. Participarea publicului  la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul – cauza C- 263/08 Djurgarden - 
Lilla 
7. Regimu1 juridic al ariilor protejate la nivelul Uniunii Europene – jurisprudenţa CJUE;  
8. Aplicabilitatea Convenției de la Aarhus în UE, cauza C-470/16, North East Pylon Pressure Campaign Ltd, c. 
The Minister for Communications, Energy and Natural Resources;  
9. Aspecte particulare referitoare la noțiunea de deșeu în jurisprudența CJUE, cauza C-212/18, Prato Nevoso 
Termo Energy Srl c. Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte;  
10. Protecţia mediului în jurisprudenţa CEDO – cauza Brândușe c. României.   
 
DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE II  
Coordonator: Prof. univ. dr. Anca Ileana Dușcă  
Drept IF 
1. Libera circulație a persoanelor – cauza Olympique Lyonnais SASP împotriva Olivier Bernard, Newcastle 
UFC 
2. Libera circulaţie a mărfurilor. Interzicerea măsurilor cu efect echivalent unor restricţii cantitative la export 
cauza C-15/15 New Valmar BVBA c. Global Pharmacies Partner Health Srl. 1;  
3. Principiul egalităţii de tratament între persoane – cauza Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding c. Firma Feryn NV; 
4. Principiul recunoașterii mutuale în cazul suplimentelor alimentare, cauza C-672/15 Noria Distribution SRL;  
5. Recunoaşterea diplomelor în TFUE şi jurisprudenţa CJUE - cauza C-274/05 Comisia Comunităţilor 
Europene c. Republicii Elene;  
6. Prioritatea dreptului Uniunii Europene – de la cauza Costa c. ENEL până astăzi; 
7. Derogări legale şi de jurisprudenţă de la interdicţia restricţiilor cantitative, cauza C-421/09, Humanplasma 
GmbH c. Republik Österreich; 
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8. Noțiunea „contract de achiziții publice de lucrări” - cauzele conexate C-197/11 și C-203/11  Eric Libert, și 
alții și All Projects & Developments NV și alții;  
9. Ajutoare de stat în materia energiei electrice cauza T-57/11, Castelnou Energía, SL, c. Comisiei Europene;  
10. Interdicţia ajutoarelor de stat – cauza T- 115/1994 Opel Austria.  
 
DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE II  
Coordonator: Prof. univ. dr. Anca Ileana Dușcă  
Drept IFR 
1. Interdicția măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative - cauza 178/84, Comisia Comunităţilor 
Europene c. Republicii Federale Germania; 
2. Consumatorii şi dreptul la informare - studiu de caz;  
3. Formarea profesională în jurisprudența CJUE – cauza 147/03 Comisia c. Austriei;  
4. Monopolurile în TFUE şi jurisprudenţa CJUE; 
5. Restricţiile cantitative – cauza C-470/03/ Lehtinen; 
6. Piedicile tehnice ca aspecte particulare ale măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative - cauza C - 
120/78, Rewe-Zentral AG;  
7. Interpretarea dispozițiilor cu sensuri diferite în diferite versiuni lingvistice – cauza C 457/05/Diageo;  
8. Libera circulație a lucrătorilor – cauza C-415/93/ Bosman;  
9. Libertatea de stabilire, cauza C - 2/74/Reyners;  
10. Libera prestare a serviciilor, cauza C 482/18/ Google. 
 
DISCIPLINA: ISTORIA STATULUI ȘI DREPTULUI ROMÂNESC 
Coordonator: Conf. univ. dr. Tereza Danciu  
DREPT ZI 
1. Reglementarea dreptului de proprietate în perioada antică în dreptul roman și în dreptul românesc 
2. Elemente de continuitate administrativă în Țara Românească. Județul 
3. Instituția familiei în dreptul roman și în dreptul românesc în perioada antică și medievală 
4. Condiția juridică a femeii în mentalitatea socio-politică românească 
5. Reglementarea moștenirii legale în vechiul drept și în dreptul modern românesc 
6. Începuturile dreptului scris pe teritoriul Țărilor Române 
7. Organizarea judecătorească în perioada fanariotă 
8. Contractul de vânzare-cumpărare în Codul Calimach, Legiuirea Caragea și în Codul civil de la 1864 
9. Legislația penală în perioada modernă  
10. Sistemul juridic în perioada regimului comunist 
 
DISCIPLINA: ISTORIA STATULUI ȘI DREPTULUI ROMÂNESC 
Coordonator: Conf. univ. dr. Tereza Danciu  
DREPT FR 
1. Jurisprudența instanțelor judecătorești din Țara Românească în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti 
2. Acte constituționale în secolul al XIX-lea 
3. Principalele pravile din prima jumătate a secolului al XIX-lea 
4. Sistemul de drept în perioada dictaturii regale 
5. Privire istorică asupra regimului juridic al persoanelor 
 
DISCIPLINA: DREPT COMERCIAL 
Coordonator: Conf.univ.dr. Cristina Popa Nistorescu 
1. Intermediarii independenti ai profesionistilor comercianti.Regimul juridic general. 
2. Intreprinderea Individuala versus SRL unipersonal.  
3. Constituirea unei societati comerciale.Etapele de constituire. 
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4. Obligatia profesionistilor comercianti de publicitate prin Registrul Comertului. 
5. Regimul juridic al contractului de agentie. Studiu de caz. 
6. Aplicatii ale contractului de mandat in domeniul dreptului comercial. Studiu de caz. 
7. Contractul de leasing. Studiu de caz. 
8. Contractul de franciza. Studiu de caz. 
9. Patrimoniul de afectatiune - instrument in derularea afacerilor. 
10.Contractul de vanzare-cumparare in materie comerciala. 
 
DISCIPLINA: DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE 
Coordonator: Asist. univ. dr. Daniela Scarlat  
Drept IFR 
1. Raspunderea juridica pentru incalcarea drepturilor conexe. Studiu de caz. 
2. Conditii de fond pentru protectia marcilor. Distinctivitatea. Studiu de caz. 
3. Drepturile patrimoniale  nascute in legatura cu inventia. Studiu de caz. 
4. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor. Studiu de caz. 
5. Dreptul de autor. Dreptul persoanei fotografiate de aconsimti la utilizarea fotografiei. Studiu de caz. 
 
Disciplina : TEORIA GENERALA A DREPTULUI 
Coordonator: Conf.univ.dr. Roberta Plosca              
1.Analiza elementelor comparative intre dreptul obiectiv si dreptul subiectiv.Studiu de caz 
2.Importanta teoretica si practica a clasificarii normelor juridice  
3.Procedura de elaborare a legii pe cale parlamentara.Studiu de caz 
4.Importanta practica a surselor reale de drept in sistemul romanesc actual  
5.Valoarea juridica practica a drepturilor nepatrimoniale  
6.Comparatie intre elementele de identificare ale persoanelor fizice si juridice.Studiu de caz 
7.Analiza principiilor aplicarii dreptului.Studiu de caz 
8.Expunerea practica a procedeelor folosite in interpretarea logica a actelor normative.Studiu de caz 
9.Importanta teoretica a delimitarii domeniilor dreptului.Studiu de caz 
10.Cosideratii teoretice si practice cu privire la valoarea dotrinei in sistemul de drept 
11. Scopul general al sanctiunilor .Studiu de caz. 
12. Criteriul distinctiei  dintre  notiunile  de  act  si  fapt juridic.   Studiu de caz 
 
Disciplina : DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALĂ 
Coordonator: Lector univ. dr. Vali Ştefania Ileana-Niţă 
1. Soluţiile dispuse în faza de urmărire penală  
2. Consideraţii generale privind obiectul camerei preliminare 
3. Aspecte generale privind judecata în primă instanţă  
4. Consideraţii generale privind apelul 
5. Contestaţia în anulare - cale extraordinară de atac 
6. Revizuirea – cale extraordinară de atac 
7. Procedura în cauzele cu infractori minori  
8. Procedura reabilitării 
9. Aspecte teoretice şi practice privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei 
10. Procedura privind tragerea la răspunderea penală a persoanei juridice 
 
Disciplina: DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 
Coordonator: Prof.univ.dr. Gabriel Olteanu 
1. Nașterea dreptului de autor-studiu de caz 
2. Domeniul public în materia drepturilor de proprietate intelectuală - studiu de caz 
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3. Studiu de caz în materia dreptului de a aduce opera la cunoștință publică- opera 
4. Comunicarea publică – studiu de caz 
5. Studiu de caz privind indicațiile geografice 
6. Indisponibilitatea semnului propus ca marcă – studiu de caz 
7. Marca și riscul de confuzie – studiu de caz 
8. Gestiunea colectivă a drepturilor de autor – studiu de caz 
9. Relația  dreptului de autor cu dreptul de proprietate – studiu de caz 
10. Mijloace de protecție a dreptului de autor-studiu de caz 
 
DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII 
Coordonator: Conf. univ. dr. Roxana Cristina Radu 
Drept ZI 
1. Studiu de caz privind nerespectarea condițiilor de validitate la încheierea contractului individual de muncă 
2. Studiu de caz privind competența de soluționare a litigiilor de muncă 
3. Studiu de caz privind suspendarea contractului individual de muncă în cazul absențelor nemotivate 
4. Studiu de caz privind cauza reală și serioasă a desființării locului de muncă 
5. Studiu de caz privind condițiile de angajare a răspunderii patrimoniale a salariaților 
6. Studiu de caz privind cumulul pensiei de invaliditate gradul II cu salariul 
7. Studiu de caz privind drepturi ale salariaților care izvorăsc din contractul colectiv de muncă 
8. Studiu de caz privind dreptul angajatorului de a pretinde salariatului restituirea drepturilor bănești 
necuvenite 
9. Studiu de caz privind obligația angajatorului de a plăti drepturile salariale cuvenite 
10. Studiu de caz privind încetarea unilaterală a raportului juridic de muncă prin demisie 
11. Studiu de caz privind înlocuirea sanctiunii privind desfacerea contractului individual de muncă cu o 
sancțiune mai ușoară 
12. Studiu de caz privind tardivitatea contestației formulată de către salariat 
Drept FR 
1. Studiu de caz privind timpul de muncă și diferite sporuri salariale 
2. Studiu de caz privind salariul și dovada plății acestuia 
3. Studiu de caz privind protecția membrilor organelor de conducere ale organizațiilor sindicale 
4. Studiu de caz privind delegarea salariatului pe durata vacantării unui post 
5. Studiu de caz privind durata timpului de lucru și plata muncii suplimentare 
6. Studiu de caz privind locul muncii 
7. Studiu de caz privind aplicarea sancţiunii disciplinare 
 
Disciplina: ECONOMIE 
Coordonator: Lect.univ.dr. Oana Stăiculescu 
Drept ZI și FR 
1. Salariul, forma de remunerare a factorului muncă 
2. Resursa umană: element activ și determinant al producției 
3. Start-ul unei afaceri de succes 
4. Piramida nevoilor și motivarea 
5. Bitcoin, cea mai populară monedă virtuală 
6. Șomajul: realitatea vieții sociale 
7. Dezvoltarea economică durabilă 
8. Băncile și rolul lor în viața economică și socială 
9. Concurența legală vs. concurența nelegală 
10. Un nou concept economic: economia mov 
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Disciplina: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 
Coordonator: Prof.univ.dr. Ștefan Scurtu 
Drept FR 
1.Clauzele asiguratorii in contractele de comert international; 
3.Modalitati de plata in comertul international; 
4.Arbitrajul in comertul internaţional ; 
5.Prescripţia în materia vânzarii internaţionale de mărfuri ; 
6.Contractul de transport internaţional de mărfuri pe sosele;  
7.Contractul de transport international de mărfuri aerian; 
8.Raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri aerian; 
9. Izvoarele dreptului comertului international; 
10.Hotararea arbitrala in litigiile de comert international. 
BIBLIOGRAFIE: 
1. I.Dogaru, C.Mocanu, Tr.Popescu, M.Rusu, Principii şi instituţii în Dreptul comerţului internaţional, Ed. Scrisul 
Românesc, Craiova 1980; 
2. D.A.Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Universul Juridic, vol.1-2008 ; vol.2-2009 ; 
3. I. Macovei, Dreptul comertului intrnational, Ed. C.H.Beck, vol.1-2006, vol.2-2009;   
4. O.Căpăţînă, Br. Stefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol. I, partea generală. Ed. 
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1985; 
5. O.Căpăţînă, Br. Stefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol.II, partea specială, Ed. 
Academiei R.S.R., Bucureşti 1987; 
6. M.Costin, S.Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. I, partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 
1994; 
7. M.Costin, S.Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. II, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 
1995; 
8. T.R.Popescu, Dreptul comertului international, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983; 
9. D.Mazilu, Dreptul comertului international, Ed. Lumina Lex, vol.1-1999, vol.2-2000; 
10. St.Scurtu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Didactica si Pedagogica, 2010. 
 
Disciplina: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 
Coordonator: Prof.univ.dr. Ștefan Scurtu 
Drept ZI 
1.Contractul de vânzare internaţională de mărfuri. 
2. Societăţile comerciale în comerţul internaţional. 
3.Conţinutul contractului de comert internaţional. 
4. Conventia de arbitraj in comertul international. 
5. Acreditivul documentar în comerţul internaţional. 
6.Raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri pe sosele. 
7.Contractul de transport international de mărfuri pe calea ferată. 
8.Drepturile si obligatiile partilor in contractul de vânzare internaţională de mărfuri. 
9.Raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri pe calea ferata. 
10.Contractul de transport international de mărfuri pe mare. 
BIBLIOGRAFIE: 
1. I.Dogaru, C.Mocanu, Tr.Popescu, M.Rusu, Principii şi instituţii în Dreptul comerţului internaţional, Ed. Scrisul 
Românesc, Craiova 1980; 
2. D.A.Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Universul Juridic, vol.1-2008 ; vol.2-2009 ; 
3. I. Macovei, Dreptul comertului intrnational, Ed. C.H.Beck, vol.1-2006, vol.2-2009;   
4. O.Căpăţînă, Br. Stefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol. I, partea generală. Ed. 
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1985; 
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5. O.Căpăţînă, Br. Stefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol.II, partea specială, Ed. 
Academiei R.S.R., Bucureşti 1987; 
6. M.Costin, S.Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. I, partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 
1994; 
7. M.Costin, S.Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. II, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 
1995; 
8. T.R.Popescu, Dreptul comertului international, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983; 
9. D.Mazilu, Dreptul comertului international, Ed. Lumina Lex, vol.1-1999, vol.2-2000; 
10. St.Scurtu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Didactica si Pedagogica, 2010; 
 
Disciplina: DREPTUL SOCIETĂȚILOR 
Coordonator: Prof.univ.dr. Lucian Săuleanu 
Drept ZI 
1. Vânzarea-cumpărarea unei afaceri  
2. Prejudiciul rezultat din pierderea unei șanse  
3. Excluderea asociaților în temeiul art. 222 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990  
4. Regimul juridic și fiscal al dividendelor  
5. Aportul în natură  
6. Administratorul persoană juridică 
7. Conventiile extrastatutare 
8. Abuzul de bunuri sociale  
9. Dreptul de vot în cadrul SRL 
10. Cesiunea actiunilor  
Drept FR 
1. Expertizarea operațiunilor de destiunea societății 
2. Auditul financiar, auditul interns și cenzorii 
3. Teoria stăpungerii vălului corporativ 
4. Reprezentarea societății de către administratori 
5. Transmiterea părților sociale 
 
Disciplina: DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE 
Coordonator: Conf. univ. dr. Manuela Istrătoaie 
1. Tipuri de vânzare. Studiu de caz 
2. Studiu de caz privind garanția în contractul de vânzare 
3. Studiu de caz privind revocarea donației 
4. Obligațiile părților în contractul de mandat. Studiu de caz 
5. Contractul de închiriere a locuinței. Studiu de caz 
6. Studiu de caz privind împrumutul cu dobândă 
7. Interpretarea și aplicarea normelor în materia antreprizei de construcții. Studiu de caz 
8. Studiu de caz privind donațiile exceptate de la forma autentică 
9. Studiu de caz privind depozitul hotelier 
10. Studiu de caz privind contractul de tranzacție 
 
Disciplina: DREPT PENAL GENERAL  
Coordonator: Conf. univ. dr. Mădălina Dănișor 
1. Liberarea condiționată – formă de individualizare a executării pedepsei închisorii 
2. Analiză de jurisprudență a regimului măsurilor educative privative de libertate 
3. Analiză de jurisprudență a cauzelor justificative 
4. Analiză de jurisprudență a pluralității de infracțiuni 
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5. Analiză de jurisprudență în materia cauzei justificative a legitimei apărări  
6. Analiză de jurisprudență cu privire la formele de vinovăție 
7. Analiză de jurisprudență în materia răspunderii penale a minorului 
8. Analiză de jurisprudență în materia participației penale  
9. Analiză comparativă între concursul real și concursul ideal de infracțiuni 
10. Individualizarea judiciară a executării pedepsei – amânarea aplicării pedepsei 
 
Disciplina: TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 
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. Analiză de doctrină și jurisprudență în materia aplicării în spațiu a legii 
4. Studiu de caz cu privire la procedura de adoptare a Ordonanțelor de urgență ale Guvernului 
5. Studiu de caz privind procedura inițiativei legislative cetățenești 
6. Studiu de caz cu privire la tehnica legislativă  
7. Studiu de caz cu privire la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți 
 
Disciplina : RELAŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 
Coordonator: Lect.univ.dr. Livia Călin 
Tema 1. Evoluția relațiilor internaționale moderne   
Tema 2. Aspecte juridice privind construcţiile  de securitate  
Tema 3.  Impactul societăţilor transnaţionale asupra statelor şi relaţiilor internaţionale  
Tema 4. Rolul  ONG-urilor în dreptul internaţional  
Tema 5. Colaborarea dintre organizaţiile internaţionale guvernamentale și cele neguvernametale în domeniul 
drepturilor omului 
Tema 6. Importanţa organizațiilor militare în menţinerea păcii  
Tema 7. Evoluția relațiilor internaționale și a relațiilor diplomatice între state 
Tema 8.  Apariția statelor moderne. Succesiunea și recunoașterea statelor 
Tema 9. Cooperarea subiectelor relațiilor internaționale în perioada pandemiei de covid 19 
Tema 10. Relațiile internaționale prin prisma curentului de gândire liberal 
 
Disciplina : DREPT CIVIL. SUCCESIUNI 
Coordonator: Prof.univ.dr. Ion Turculeanu 
1. Studiu privind evoluția drepturilor succesorale ale soțului  supraviețuitor 
2. Pasivul succesoral 
3. Drepturile succesorale ale descendenților 
4. Revocarea voluntară a testamentelor 
5. Revizuirea sarcinilor și condițiilor liberalităților 
6. Procedura eliberării certificatului de moștenitor 
7. Acceptarea tacită a moștenirii 
8. Moștenirea vacantă 
9. Retransmiterea dreptului de opțiune succesorală 
10. Reducțiunea liberalităților excesive – modalități procedurale 
 
Disciplina : DREPT  INTERNAȚIONAL  PRIVAT 
Coordonator: Prof.univ.dr. Bianca Maria Carmen PREDESCU 
1. Reședința obișnuită a persoanei fizice – punct de legătură specific dreptului privat european 
2.  Naționalitatea persoanei juridice – lege aplicabilă; studiu de caz : ÎCCJ, Decizia nr. 2311/2013 
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3. Regulamentului 2201/CE/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în 
materie matrimonială și în materia răspunderii parintești – considerații teoretice și practice  
4. Alegerea legii aplicabile; studiu de caz : Decizia nr. 939/2016 ÎCCJ, Secția I Civilă 
5. Legea aplicabilă filiației în dreptul internațional privat, studiu de caz 
6. Legea aplicabilă în materie succesorală; studiu de caz : Decizia nr. 225/C/2010 - Curtea de Apel Constanța 
7. Legea aplicabilă actului juridic; studiu de caz : Decizia nr. 419/2009 - Curtea de Apel București - Secția 
comercială 
8. Legea aplicabilă în materie de cec, cambie și bilet la ordin; studiu de caz 
 
9. Competența internațională a instanțelor române; studiu de caz  
10.  Legea aplicabilă în procesul civil internațional; studiu de caz 
 
Disciplina : DREPTUL UNIUNII EUROPENE I 
Coordonator: Prof.univ.dr. Bianca Maria Carmen PREDESCU 
1. Pierderea calității de membru al Uniunii Europene – Brexit  
2. Procedura întrebărilor preliminare – cauze soluționate de CJUE la sesizarea unei instanțe române 
3. Recursul pentru neîndeplinirea obligațiilor -  cauza C 638/18 
4. Procedura întrebărilor preliminare – studiu de caz : CJUE  C150/16 
5. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene – studiu de caz :  Cauza Michaud contra Franței, 
CEDO, Marea Cameră/2013  
 
Disciplina : DREPT ADMINISTRATIV II 
Coordonator: Lect.univ.dr. Raluca Camelia Voinea 
1. Condițiile legalității actelor administrative 
2. Caracterul unilateral al actului administrativ 
3. Revocarea actelor administrative 
4. Condițiile intentării acțiunii în contencios administrativ 
5. Procedura de soluționare în primă instanță a cererilor în materia contenciosului administrative 
6. Proprietatea statului si a unitatilor administrativ teritoriale 
 
Disciplina : FILOSOFIA DREPTULUI  
Coordonator: Mădălin-Savu TICU 
DREPT ZI 

1. Doctrina stoică în cadrul Filosofiei dreptului 

2. Curentul utilitarist în sfera dreptului 

3. Ideea libertăţii în opera lui Mircea Djuvara – studiu de caz 

4. Influența gândirii hegeliene în filosofia juridică românească – studiu de caz 

Disciplina : FILOSOFIA DREPTULUI  
Coordonator: Mădălin-Savu TICU 
DREPT FR 

1. Utopia platoniciană – centralizare, comunism și stat polițienesc în opera filosofului atenian   

2. Natura şi esenţa statului în viziunea lui Hugo Grotius – studiu de caz 

3. Suveranitate, guvernământ și lege în doctrinele contractului social – texte alese 

  



TEME LICENŢĂ  
Specializarea DREPT 

An universitar 2020-2021 
 

 9 

Disciplina : PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
Coordonator: Matei Diaconu 
1. Cuprinsul cărții funciare. Studiu de caz 
2. Intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară. Studiu de caz 
3. Înscrierea ipotecii în cartea funciară. Studiu de caz. 
4. Notarea unor drepturi, acte sau fapte juridice în cartea funciară. Studiu de caz. 
5. Înscrierea provizorie în cartea funciară a drepturilor reale afectate de modalități. Studiu de caz 
6. Înscrierea în cartea funciară a dezmembrămintelor dreptului de proprietate. Studiu de caz 
7. Încheierea de carte funciară si căile de atac împotriva acesteia. Studiu de caz 
8. Efectul constitutiv sau translativ al înscrierilor în cartea funciară 
9. Radierea din cartea funciară. Studiu de caz 
10. Acțiunile de carte funciară. Studiu de caz 
 
Disciplina : DREPT ADMINISTRATIV  
Coordonator: Prof.univ.dr. Alina Livia Nicu 
1. Revocarea şi numirea miniştrilor. Studiu de caz (Decizia C.C.R. nr. 504 /2019) 
2. Emiterea hotărârilor de guvern. Studiu de caz. (Decizia nr. 2370/ 8 mai 2019 a I.C.C.J.). 
3. Deciziile prim-ministrului. Studiu de caz. (Decizia nr. 22 din 9 ianuarie 2020 a I.C.C.J.). 
4. Principiul legalităţii în administraţia publică centrală. Studiu de caz. (Decizia nr. 1577/2020 a I.C.C.J.). 
5. Emiterea actelor administrative normative de către ministere. Studiu de caz. (Decizia nr. 1748/2020 a 
I.C.C.J.). 
6. Atribuţia prim-ministrului de a numi şi elibera din funcţie anumiţi funcţionari publici. Studiu de caz. (Decizia 
nr. 22 din 9 ianuarie 2020 a I.C.C.J.). 


