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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. Interpretarea principiului „poluatorul plătește” - cauza C-378/08, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, 
Polimeri Europa SpA, Syndial SpA și diferite autorități naționale, regionale și locale italiene;  
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. Regimul 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. Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică - cauza C-88/19, Alianța pentru 
combaterea abuzurilor c. TM, UN, Direcției pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor.  
 
DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE II 
Coordonator: Prof. univ. dr. Anca Ileana DUȘCĂ 
Drept IF 
1. Libera circulație a mărfurilor; taxe vamale, taxe cu efect echivalent percepute asupra transportului de 
energie electrică produsă pe teritoriul național și destinată exportului – cauza C 305/17, FENS spol. s r. o. 
împotriva Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví; 
2. Taxe cu efect echivalent unei taxe vamale percepute la importul de efluenți zootehnici importați în Regiunea 
Flamandă - cauza C 254/13, Orgacom BVBA c. Vlaamse Landmaatschappij;  
3. Libera circulație a lucrătorilor, prestații de asistență socială, lucrător migrant care are în îngrijire copii 
școlarizați în statul membru gazdă - cauza C 181/19, Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle c. JD; 
4. Restricții cantitative la export, măsuri cu efect echivalent, măsură națională care impune producătorilor de 
energie electrică să oferteze întreaga cantitate de energie electrică disponibilă exclusiv pe o piață 
concurențială centralizată din statul membru în cauză - cauza C 648/18, Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) c. Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale 
Hidroelectrica SA;  
5. Libera circulație a lucrătorilor, conferențiari cu studii postdoctorale, limitare a luării în considerare a 
perioadelor anterioare de activitate relevantă realizate într un alt stat membru – cauza C 703/17, Adelheid 
Krah c. Universität Wien; 
6. Libera circulație a lucrătorilor, încadrare în administrația publică, funcția de președinte al unei autorități 
portuare - cauza C 270/13, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casilli ș.a; 
7. Libera prestare a serviciilor, prestare de tratamente stomatologice, legislație națională care interzice în mod 
absolut publicitatea pentru servicii de tratament stomatologic  - cauza C 339/15, în procedura penală împotriva 
Luc Vanderborght; 
8. Concurență, înțelegeri, sectorul instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii în euro - cauza T 105/17, 
HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France c. Comisiei Europene;  
9. Concurență, asociere de întreprinderi, competiții de patinaj de viteză, reglementare a unei federații sportive 
– cauza T 93/18, International Skating Union c. Comisiei Europene;  
10. Concurență, înțelegeri, drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin 
satelit și retransmisia prin cablu - cauza T-401/08, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry c. Comisiei 
Europene.  
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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. Concurență, înțelegeri, procedură administrativă – cauza T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon,  c. 
Comisiei Europene;  
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. Înțelegeri, stabilire a prețurilor, împărțire a piețelor și schimb de informații comerciale sensibile, noțiunea de 
«întreprindere» – cauza C 823/18 P, Comisia Europeană, GEA Group;  
9. Libertatea de stabilire, cauza C - 2/74/Reyners;  
10. Libera prestare a serviciilor, cauza C 482/18/ Google. 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA DREPTULUI  
Coordonator: Lect. univ. dr. Mădălin-Savu TICU 
Drept IF 
1 Sofism și socratism în filosofia dreptului – studiu de caz 
2 Platonism și aristotelism în filosofia dreptului  - texte alese 
3 Repere juridice în opera filosofică aristotelică 
4 Concepția filosofico-juridică a lui Seneca 
5 De la Immanuel Kant la neokantienii români – aspecte de filosofie a dreptului 
6 Ideea libertăţii în opera lui Mircea Djuvara – studiu de caz 
7 Spiritual, juridic și filosofie a dreptului în opera lui Eugeniu Speranția 
8 Influența gândirii hegeliene în filosofia juridică românească – studiu de caz 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA DREPTULUI  
Coordonator: Lect. univ. dr. Mădălin-Savu TICU 
Drept IFR 
1 Repere juridice în opera filosofică platoniciană 
2 Natura şi esenţa statului în viziunea lui Hugo Grotius – studiu de caz 
3 Suveranitate, guvernământ și lege în doctrinele contractului social – texte alese 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE 
Coordonator:Conf.univ.dr. Manuela-Lavinia ISTRĂTOAIE 
1. Condițiile de valabilitate în contractul de vânzare. Studiu de caz 
2. Efectele contractului de vânzare. Studiu de caz 
3. Dreptul de preempțiune în reglementarea noului Cod civil. Studiu de caz 
4. Studiu de caz privind valabilitatea donației 
5. Studiu de caz privind regimul juridic al donației între soți 
6. Obligațiile de loialitate și fidelitate în contractul de mandat. Studiu de caz 
7. Studiu de caz privind încetarea contractului de închiriere 
8. Studiu de caz privind efectele contractului de rentă viageră 
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9. Regimul juridic al dreptului la întreținere născut pe cale convențională 
10. Studiu de caz privind contractul de vânzare a unei moșteniri 
 
DISCIPLINA: DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 
Coordonator: Prof.univ.dr. Edmond-Gabriel OLTEANU 
1. Studiu de caz privind originalitatea unei opere 
2. Dreptul de autor și bunurile din patrimoniul cultural-studiu de caz 
3. Gestiunea colectivă și comunicarea publică a operei- studiu de caz 
4. Studiu de caz privind realizarea unei opere derivate 
5. Durata protecției drepturilor de autor-studiu de caz 
6. Studiu de caz privind desenele industriale 
7. Studiu de caz privind modelele industriale 
8. Studiu de caz privind cesiunea mărcii 
9. Studiu de caz privind indicațiile geografice 
10. Acțiunea în contrafacere –studiu de caz 
 
DISCIPLINA: DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE 
Coordonator: Lect. univ. dr. Daniela Isabela SCARLAT  
Drept IFR 
1. Studiu de caz privind exercitarea drepturilor conexe.  
2. Marca și riscul de confuzie. Studiu de caz.  
3. Protecția drepturilor ce decurg din realizarea unei invenții. Studiu de caz. 
4. Mijloace de protecție a dreptului de autor. Studiu de caz.  
5. Studiu de caz privind indicațiile geografice 
 
DISCIPLINA: ECONOMIE  
Coordonator: Lect. univ. dr. Oana STĂICULESCU 
Drept IF și IFR 
1.      Antreprenoriatul social 
2.      Economia subterană  
3.      Digitalizarea factorului muncă: telemunca 
4.      Eco-marketingul 
5.      Tranziția de la o economie liniară la o economie circulară 
6.      Turismul cultural în România – factor de relansare economică 
 
DISCIPLINA: DREPT PROCESUAL PENAL 
Coordonator: Lector univ. dr. Vali Ştefania Ileana-Niţă 
Drept IF  
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 
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DISCIPLINA: DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALĂ 
Coordonator: Lector univ. dr. Vali Ştefania Ileana-Niţă 
Drept IFR 
1. Consideraţii generale privind obiectul camerei preliminare 
2. Aspecte generale privind judecata în primă instanţă 
3. Consideraţii generale privind apelul  
4. Contestaţia în anulare - cale extraordinară de atac 
5. Revizuirea – cale extraordinară de atac 
  
DISCIPLINA: DREPT FINANCIAR 
Coordonator: Conf. univ. dr. Anișoara BĂBĂLĂU 
1. STUDIU PRIVIND EFECTELE ECONOMICE ALE INFRACȚIUNII DE EVAZIUNE FISCALĂ 
2. STUDIU PRIVIND CONTESTAȚIA LA EXECUTARE SILITĂ 
3. STUDIU PRIVIND ORGANIZAREA AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
4. STUDIU PRIVIND INSPECȚIA FISCALĂ 
5. SURSE DE VENIT DATORATE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 
6. STUDIU PRIVIND PRINCIPIILE PROCEDURII BUGETARE LA NIVEL EUROPEAN 
7. STUDIU PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
8. STUDIU PRIVIND IMPOZITUL PE SALARII 
9. STUDIU PRIVIND SURSE DE VENIT LA BUGETUL LOCAL 
10. STUDIU PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CURȚII DE CONTURI. 
11. STUDIU PRIVIND REZULTATELE ACȚIUNILOR DE CONTROL ALE INSPECȚIEI FISCALE. 
12. STUDIU PRIVIND STINGEREA VOLUNTARĂ A CREANȚELOR FISCALE. 
13. STUDIU PRIVIND EVOLUȚIA ISTORICĂ A FINANȚELOR PUBLICE PE TERITORIUL ROMÂNIEI. 
14. STUDIU PRIVIND BUNELE PRACTICI ÎN ACȚIUNEA DE CONTROL A ANAF. 
15. STUDIU PRIVIND MIJLOACELE DE PROBĂ ÎN CADRUL PROCEDURII FISCALE. 
16. STUDIU PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA NIVEL LOCAL 
17. STUDIU PRIVIND SRISOAREA-CADRU PE ANUL 2021 PRIVIND ELABORAREA BUGETULUI DE STAT 
18. STUDIU PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV DELEGAT 
19. STUDIU PRIVIND ACȚIUNEA  DE CONTROL A CURȚII DE CONTURI LA NIVELUL UNITĂȚII 
ADMINISTRATIV TERITORIALE 
20. ANALIZA CONCEPTULUI DE BUGET DE STAT 
21. STUDIU DE CAZ PRIVIND EVAZIUNEA FISCALA 
 
DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE I 
Coordonator: Lect. univ. dr. Maria Marieta SOREAŢĂ 
1. Premisele apariţiei UE- factor  determinant al apariţiei şi evoluţiei acesteia 
2. Piaţa comună - efect specific al apariţiei şi evoluţiei UE 
3. Particularităţile UE  ca organizaţie internaţională comparativ cu alte organizaţii internaţionale 
4. Particularităţile structurii şi funcţionării sistemului instituţional comunitar 
5. Procedura de aderare a unui stat la UE 
6. Procedura de judecată în faţa CJUE 
7. Procedura întrebărilor preliminarii- competenţă specifică CJUE 
8. CJUE- instanţă internă a UE 
 
DISCIPLINA: TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 
Coordonator: Conf.univ.dr. Roberta PLOSCĂ              
1.Caracteristicile esențiale teoretice și practice ale actelor normative emise de Parlament  
2.Finalitatea normei juridice în sistemul de drept.Studiu de caz 
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3.Explicația teoretică și semnificația practică a ordonanțelor de Guvern 
4.Caracteristicile și aplicarea dreptului obiectiv 
5.Formarea și caracterele jurisprudenței în sistemul de drept.Studiu de caz  
6.Caracteristicile dreptului subiectiv.Studiu de caz 
7.Valoarea principiilor juridice fundamentale.Studiu de caz 
8.Trăsăturile științei juridice.Studiu de caz 
9.Rolul practic al cutumei în sistemul de drept actual 
10.Determinarea persoanei juridice ca subiect de drept  
 
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. 
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: RELAŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 
Coordonator: Lect.univ. dr. Livia CĂLIN 
1. Premizele, evoluţia şi efectele globalizării relaţiilor internaţionale                                         
2. Impactul  societăţilor transnaţionale asupra statelor şi relaţiilor internaţionale  
3. Rolul  ONG-urilor în dreptul internaţional 
4. Organizaţiile internaţionale guvernamentale în domeniul drepturilor omului 
5.  Subiectele principale şi derivate ale relaţiilor internaţionale 
6. Organizaţiile internaţionale neguvernamentale în domeniul drepturilor omului 
7. Importanţa ONU în menţinerea păcii 
8. Asigurarea securităţii internaţionale prin încheierea alianţelor militare, (studiu de caz NATO) 
9. Evolutia relațiilor internaționale și a relațiilor diplomatice între state 
10 . Constructii de securitate, garanţia securităţii naţionale a statelor   
 
DISCIPLINA: DREPTUL TRANSPORTURILOR 
Coordonator: Conf.univ. dr. Cristina STANCIU 
Drept IF 
1. Obligația de ambalare a bunurilor ce urmează a fi transportate. Consecințele juridice ale nerespectării ei. 
2. Întocmirea și să predea documentului de transport  și a documentelor însoţitoare ale transportului și 
efectele juridice ale nerespectării acestei obligații 
3. Predea bunurilor ce urmează a fi transportate – o problemă juridică ce ține de nașterea contractului de 
transport sau de executarea sa? 
4. Obligația de a încărca marfa în mijlocul de transport și consecințele neîndeplinirii sau îndeplinirii 
defectuoase a acestei obligații 
5. Aspecte juridice și practice privind preţul în transport  
6. Contraordinul – element de specificitate al contractului de transport 
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7. Despre aspectele juridice și practice ale obligaţiei transportatorului de a accepta orice cerere de transport 
8. Contract de transport de bunuri. Răspunderea transportatorului pentru pierderea bunurilor transportate 
9. Contract de transport de bunuri. Răspunderea transportatorului pentru avarierea bunurilor transportate 
10. Contract de transport de bunuri. Răspunderea transportatorului pentru neefectuarea transportului sau 
pentru întârziere 
 
DISCIPLINA: DREPTUL TRANSPORTURILOR 
Coordonator: Conf.univ. dr. Cristina STANCIU 
Drept IFR 
1. Obligaţia transportatorului de preluare a mărfurilor şi, în anumite cazuri, de cântărire a acestora 
2. Obligaţia transportatorului de a efectua transporturile în ordinea primirii lucrurilor la transport 
3. Obligaţia transportatorului de a respecta ruta stabilită 
4. Obligația de pază a bunurilor încredinţate spre transport 
5. Obligaţiile transportatorului la destinaţie și consecințele juridice ale nerspectării lor 
6. Dreptul de retenţie al transportatorului și consecințele juridice ce rezultă din acest drept 
7. Aspecte juridice și practice privind drepturile transportatorului în contractul de transport de bunuri 
8. Răspunderea civilă delictuală a transportatorului 
9. Răspunderea în cazurile speciale în care transportatorul poate refuza transportul. Art. 1988 Cod civil și 
consecințele sale juridice 
10. Contract de transport de bunuri. Cauze care exclud răspunderea transportatorului 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR 
Coordonator: Prof.univ. dr. Pompil DRĂGHICI 
1. Particularități ale culpei medicale.condițiile angajării răspunderii medicului pentru fapta ilicită.distincții între 
diferite profesii medicale cu privire la angajarea răspunderii. 
2. Tendințe actuale privind fundamentul răspunderii civile delictuale. Principiul precauției, ca fundament al 
răspunderii civile delictuale. 
3. Efectele rezoluțiunii, rezilierii și nulității în contractul sinalagmatic.asemănări și deosebiri. 
4. Studiu comparativ privind cesiunea contractului și cesiunea de creanță. 
5. Studiu comparativ între instituțiile juridice prin care se transmite creanța și a instituțiilor juridice prin care 
creanța este transformată. 
6. Studiu comparativ între instituțiile juridice care înlătură caracterul ilicit al faptei și instituțiile juridice care 
înlătură răspunderea civilă. 
7. Teoria daunelor interese.evolutia jurisprudenței în materie. 
8. Acțiunea pauliană, arvuna și acontul.funcții, asemănări și deosebiri. 
9. Clauzele abuzive.contractul de adeziune și contractul forțat. 
10. Studiu comparativ al faptelor juridice licite, ca izvor de obligații. 
 
DISCIPLINA: DREPT COMERCIAL 
Coordonator: Conf.univ.dr. Lavinia  Elena STUPARU 
Titlul temei de licență va fi stabilit în raport de hotărârea judecătoreasca definitivă aleasă care poate avea ca 
obiect oricare dintre tematicile de mai jos: 
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 
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8. Funcționarea societăților comerciale 
9. Modificarea societăților comerciale 
10. Încetarea existenței societăților comerciale 
11. Regulile speciale privind executarea obligațiilor profesioniștilor comercianți 
12. . Contractul de mandat 
13.  Contractul de comision  
14. Contractul de consignație  
15. Contractul de agenție 
16. Contractul  de leasing  
17. Contractul de franciză 
 
DISCIPLINA: DREPTUL SOCIETĂŢILOR 
Coordonator: Prof.univ.dr. Lucian Bernd SĂULEANU 
DREPT IF 
1. Excluderea asociaților în temeiul art. 222 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990 prin raportare la Deciza ÎCCJ 
nr. 28/2021  
2. Practici de concurență neloială între societăți  
3. Dreptul de vot în cadrul SRL  
4. Aportul asociaților  
5. Convocarea AGA la cererea acționarilor (art. 119 din Legea nr. 31/1990) 
6. Regimul juridic și fiscal al dividendelor  
7. Contractul societate  
8. Răspundere administratorului  
9. Administratorul persoană juridică 
10. Transmiterea părților sociale  
 
DISCIPLINA: DREPTUL SOCIETĂŢILOR 
Coordonator: Prof.univ.dr. Lucian Bernd SĂULEANU 
DREPT IFR 
1. Expertizarea operațiunilor de gestiune a societății 
2. Auditul financiar, auditul interns și cenzorii 
3. Teoria stăpungerii vălului corporativ 
4. Reprezentarea societății de către administratori 
5. Patrimoniul societatilor 
 
DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII 
Coordonator: Conf.univ.dr. Roxana Cristina RADU 
DREPT IF  
1. Studiu de caz privind încetarea raportului juridic de muncă al unui preot    
2. Studiu de caz privind informarea și consultarea salariaților în cazul concedierii colective 
3. Studiu de caz privind sancționarea salariatului aflat în ”greva foamei” 
4. Studiu de caz privind încetarea contractului individual de muncă prin actul unilateral al salariatului 
5. Studiu de caz privind contractul de muncă temporară  
6. Studiu de caz privind hărțuirea morală a salariaților 
7. Studiu de caz privind răspunderea patrimonială a salariatului pentru încălcarea obligației de confidențialitate 
8. Studiu de caz privind nelegalitatea deciziei angajatorului de modificare a contractului individual de muncă 
9. Studiu de caz privind efectele instituirii perioadei de probă 
10. Studiu de caz privind reintegrarea salariatului în postul deținut anterior concedierii sale  
11. Studiu de caz privind protecția maternității la locul de muncă  
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12. Studiu de caz privind efectele anulării de către instanță a unei decizii de încetare de drept a contractului 
individual de muncă, ca urmare a admiterii excepției de neconstituționalitate 
DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII 
Coordonator: Conf.univ.dr. Roxana Cristina RADU 
DREPT IFR 
1. Studiu de caz privind acordarea daunelor morale 
2. Studiu de caz privind vicierea consimțământului salariatului la încetarea contractului individual de muncă 
prin acordul părților 
3. Studiu de caz privind concedierea disciplinară 
4. Studiu de caz privind încetarea de drept a contractului individual de muncă 
5. Studiu de caz privind legalitatea desființării unui post în cazul reorganizării activității angajatorului 
6. Studiu de caz privind soluționarea contestației împotriva deciziei de sancționare disciplinară 
 
DISCIPLINA: DREPT PROCESUAL CIVIL 
Coordonator: Prof.univ.dr. Daniel GHIŢĂ 
1. Studiu de jurisprudenţă privind incompatibilitatea în procesul civil 
2. Studiu de caz privind acţiunea în constatare în procesul civil 
3. Studiu de caz privind excepţiile de fond în procesul civil 
4. Studiu de caz privind conflictul de competenţă în procesul civil 
5. Intervenţia terţilor (voluntară/forţată, principală/accesorie) în procesul civil – studiu de caz 
6. Studiu de caz privind nulitatea actelor de procedură în procesul civil 
7. Apelul incident în procesul civil - studiu de caz 
8. Calea de atac împotriva considerentelor hotărârii judecătoreşti – studiu de caz 
9. Contestaţia în anulare în procesul civil – studiu de caz 
10. Revizuirea în procesul civil – studiu de caz 
11. Studiu de caz privind procedura divorţului 
12. Studiu de caz privind procedura partajului judiciar 
 
DISCIPLINA: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 
Coordonator: Prof.univ.dr. Stefan SCURTU 
DREPT IFR 
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. 
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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. Stefan SCURTU 
DREPT IF 
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. 
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: DREPT FISCAL 
Coordonator: Lect. univ. dr. Alexandru-Mihnea GĂINĂ 
DREPT IF 
1. Studiu de caz privind regimul juridic al impozitării directe a persoanelor juridice  
2. Aspecte teoretice şi practice privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice nerezidente în România.  
3. Studiu de caz privind regimul juridic al operaţiunilor impozabile în cazul taxei pe valoarea adăugată  
4. Studiu de caz privind regimul juridic al accizelor  
5. Consideraţii teoretice şi practice privind impozitarea averii în România 
6. Studiu de caz privind căile de atac împotriva actelor administrativ-fiscale 
7. Aspecte teoretice şi practice privind dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată 



TEME LUCRĂRI DE LICENŢĂ  
Specializarea DREPT 

An universitar 2021-2022 
 

 10 

8. Studiu de caz cu privire la modalităţile de comunicare a actului administrativ-fiscal  
9. Contestația administrativă împotriva actelor administrativ-fiscale – studiu de caz 
10. Studiu de caz cu privire la caracterele titlurilor de creanță fiscală 
 
DISCIPLINA: DREPT FISCAL 
Coordonator: Lect. univ. dr. Alexandru-Mihnea GĂINĂ 
DREPT IFR 
1. Stufiu de caz privind aplicarea principiilor dreptului fiscal în jurisprudenţa naţională şi europeană  
2. Studiu de caz privind obligaţia de înregistrare fiscală în cazul plătitorilor de taxă pe valoare adăugată  
3. Studiu de caz privind impozitarea veniturilor transferul proprietăţilor imobiliare  
4. Aspecte teoretice şi practice cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
5. Studiu de caz cu privire la obiectul contestaţiei la executare în domeniul dreptului fiscal  
 
DISCIPLINA: DREPT INTERNATIONAL PUBLIC 
Coordonator: Conf.univ.dr. Adrian BOGDAN 
DREPT IF 
1. Aspecte teoreticeși practice privind libertatea de circulațieîn plan internațional   
2. Implicațiile ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană   
3. TribunalulInternațional al Dreptului Mării: cazul "Camouco" (Panama v. France) - studiu de caz 
  
4. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul "Hoshinmaru" (Japan v. Russian Federation) - studiu de 
caz 
5. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul "Juno Trader" (Saint Vincent and the Grenadines v. 
Guineea - Bissau) - studiu de caz   
6. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul "Monte Confurco" (Republica Seychelles v. Franța) - studiu 
de caz   
7. Tribunalul Internațional al DreptuluiMării: cazul privind conservarea și exploatarea durabilă a stocurilor de 
pește - spadă din Sud – Estul Oceanului Pacific (Chile/Uniunea Europeană) - studiu de caz   
8. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul "Saiga" (Saint Vincent and the Grenadines v. Saint Vincent 
and the Grenadines) - studiu de caz   
9. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul Southem Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. 
Japan) - studiu de caz 
10. Arctic Sunrise (Olanda vs. Federatia Rusa)- studiu de caz   
 
DISCIPLINA: DREPT INTERNATIONAL PUBLIC 
Coordonator: Conf.univ.dr. Adrian BOGDAN 
DREPT IFR 
1. Tribunalul International al Dreptului Marii: cazul "Chaisiri Reefer 2" (Panama v. Yemen) - studiu de caz  
2. Tribunalul International al Dreptului Marii: cazul"Grand Prince" (Belize v. Franta) - studiu de caz  
3. Tribunalul International al Dreptului Marii: cazul "Volga" (FederatiaRusa v. Australia) - studiu de caz 
4. Aspecteprivindutilizareaforteiarmate – cazul Iugoslavia 
5.     Delimitarea maritima in Marea Neagra - studiu de caz  
   
DISCIPLINA: CRIMINOLOGIE  
Coordonator: Lect.univ.dr. Gabriel TĂNĂSESCU 

1. Per-Olof Wikstrom:Teoria acțiunii situaționale 

2. David Philip Farrington: Integrarea cognitivă a potențialului antisocial 

3. Interacțiunea dintre moralitate și autocontrol în cauzarea infracțiunii 

4. Metode moderne de cercetare în criminologie 
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5. Criminalul cronic : infractor pe tot parcursul vieții 

6. Diagnostic dual : victimă și infractor 

7. Protecția victimelor infracțiunilor 

8. Terrie Moffitt : MAOA, maltratarea și interacțiunea genă-mediu 

9. Studii longitudinale în criminologie 

10. Maltratarea copilului și comportamentul agresiv 

11. Importanța controlului parental în adolescență 

12. Interacțiunea dintre moralitate și autocontrol în cauzarea infracțiunii 

13. Cybercriminalitatea 

14. Criminologia vizuală 

15. Kyle Treiber : Neurocriminologia 

DISCIPLINA: PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
Coordonator: Lect. univ. dr. Matei DIACONU 
1. Efectul constitutiv sau translativ al înscrierilor în cartea funciară 
2. Intabularea în cartea funciară a drepturilor reale. Studiu de caz 
3. Înscrierea garanțiilor imobiliare 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. Cuprinsul cărții funciare. Studiu de caz 
9. Radierea din cartea funciară. Studiu de caz 
10. Acțiunile de carte funciară. Studiu de caz 
 
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 
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 – DREPT INSTITUȚIONAL 
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  
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DISCIPLINA: ISTORIA STATULUI ŞI DREPTULUI ROMÂNESC 
Coordonator: Conf.univ.dr. Elena Tereza DANCIU 
DREPT IF 
1. Romanitatea sistemului juridic românesc 
2. Influenţa religiei în societatea antică şi medievală românească 
3. Cartea Românească de învăţătură, Îndreptarea Legii şi Statutele Ţării Făgăraşului – creaţii juridice 
semnificative ale dreptului medieval scris românesc 
4. Epoca despotismului luminat în viaţa socio-politică românească 
5. Revenirea la sistemul domniilor pământene după revoluţia de la 1821. Regulamentele Organice 
6. Constituţiile regimului comunist 
7. Legislaţia civilă românească în perioada modernă 
8. Reglementarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului în legislaţia românească 
9. Aspecte teoretice şi practice ale conceptului de suveranitate naţională 
10.  Sistemul juridic românesc după evenimentele din Decembrie 1989 
 
DISCIPLINA: ISTORIA STATULUI ŞI DREPTULUI ROMÂNESC 
Coordonator: Conf.univ.dr. Elena Tereza DANCIU 
DREPT IFR  
1. Organizarea politico-administrativă a Ţărilor Române de la formarea acestora până la Marea Unire de 
la 1 Decembrie 1918 
2. Reglementarea infracţiunilor şi a pedepselor în dreptului cutumiar şi în vechile pravile româneşti 
3. Instituţia familiei în societatea modernă românească 
4. Legislaţia muncii în dreptul modern 
5. Privire istorică asupra învăţământului juridic românesc 
 
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE I 
Coordonator: Conf.univ.dr. Mădălina Elena NICA 
1. Procedura de revizuire a Constituţiei reflectată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
2. Poziţia Curţii Constituţionale a României privind condiţiile restrângerii exerciţiului unui drept sau a unei 
libertăţi 
3. Valenţele egalităţii în drepturi în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
4. Siguranţa juridică a persoanei în jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale a României 
5. Siguranţa juridică a persoanei în sens restrâns în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
 
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE II 
Coordonator: Conf.univ.dr. Mădălina Elena NICA 
1. Controlul de constituţionalitate al hotărârilor Parlamentului în România 
2. Delegarea legislativă reflectată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României  
3. Moţiunea de cenzură în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
4. Referendumul consultativ în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
5. Funcţia de control a Parlamentului reflectată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României   
 
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE  
Coordonator: Prof.univ.dr. Dan Claudiu DĂNIȘOR 
DREPT IF  
1. Excepția de neconstituționalitate 
2. Controlul de constituționalitate pe calea obiecției de neconstituționalitate 
3. Regimul juridic al partidelor politice 
4. Ordonanțele de urgență 
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5. Delegarea legislativă 
6. Separația puterilor - studiu de caz 
7. Descentralizarea 
8. Statul național 
9. Prevederi din legislație care pot fi calificate ca totalitare 
10. Neutralitatea statului în regimurile constituționale liberale 
 
DISCIPLINA: CRIMINALISTICĂ 
Coordonator: Lect.univ.dr. Cosmin IONESCU 

1. Contributia urmelor papilare si sanguine la stabilirea identitatii faptuitorului 

2. Influenta psihiatriei judiciare in finalizarea cercetarii criminalistice a starii de fapt 

3. Identificarea persoanei in baza profilului ADN si a descrierii semnalmentelor exterioarE 

4. Rolul expertizei medico-legale in aflarea adevarului si identificarea făptuitorului 

5. Cercetarea criminalistica a urmelor seminale si stabilirea profilului ADN in cazul infractiunii de viol. 

6. Expertiza balistica judiciara, mijloc de proba in stabilirea starii de legitima aparare.Adrian Iovan. 

7. Portretul robot- element determinat in cadrul identificarii dupa semnalmentele exterioare.Konstantinos Passaris 

8. Rolul esential al expertizelor grafoscopice si grafologice in cadrul identificarii criminalistice 

9. Tehnici moderne de identificare a criminalului in serie 

10. Investigarea criminalista a infractiuniii de omor asupra unui membru de familie. 

11. Interpretarea metodologica a urmelor mijloacelor de transport in cazul accidentelor rutiere 

DISCIPLINA: DREPT PENAL SPECIAL 
Coordonator: Prof.univ.dr. Ruxandra RĂDUCANU 
1.Studiu de caz privind infractiunea de omor calificat 
2.Studiu de caz privind delimitarea intre infractiunile de luare de mita si trafic de influenta 
3. Studiu de caz privind infractiunea de fals intelectual 
4. Studiu de caz privind concursul între infractiunile de favorizare a făptuitorului și nedenunțare 
5. Studiu de caz privind infractiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată 
6. Studiu de caz privind infractiunea de abandon de familie 
7. Studiu de caz privind infractiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unei persoane 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ 
Coordonator: Lect.univ.dr. Irina Olivia CĂLINESCU 
1. Privire comparativă asupra posibilității de menținere a contractului în contextul existenței unui viciu de 
consimțământ 
2. Analiză asupra modalităților de exteriorizare a consimțământului 
3. Doctrină și jurisprudență în materia dolului, ca viciu de consimțământ 
4. Analiză comparativă asupra prescripției extinctive și decăderii 
5. Termenul și condiția, ca modalități ale actului juridic civil 
6. Doctrină și jurisprudență în materia efectelor nulității 
7. Analiză teoretică și practică în materia legii aplicabile actului juridic civil 
8. Doctrină și jurisprudență în materia leziunii, ca viciu de consimțământ 
9. Studiu teoretic și practic în materia capacității de a încheia actul juridic civil 
10.  Abordare teoretică și practică a cerințelor valabilității cauzei actului juridic civil 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. PERSOANELE  
Coordonator: Lect.univ.dr. Irina Olivia CĂLINESCU 
1. Punerea sub interdicție judecătorească în lumina Deciziei CCR nr. 601/16.07.2020 
2. Probleme teoretice și practice în materia nulității persoanei juridice 
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3. Analiză comparativă a tutelei și curatelei ca mijloace de ocrotire a minorului 
4. Doctrină și jurisprudență în materia anulării, modificării și completării actelor de stare civilă 
5. Apărarea drepturilor nepatrimoniale în lumina Codului civil și a jurisprudenței CEDO 
6. Privire comparativă asupra identificării persoanei fizice și persoanei juridice 
7. Doctrină și jurisprudență în materia capacității de exercițiu a persoanei fizice 
8. Studiu teoretic și practic privind capacitatea de exercițiu a persoanei juridice 
9. Doctrină și jurisprudență în materia declarării judecătorești a morții 
10.  Studiu comparativ privind înființarea, organizarea și funcționarea asociației și respectiv a fundației 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. DREPTURI REALE 
Coordonator: Lect.univ.dr. Irina Olivia CĂLINESCU 
1. Privire comparativă asupra proprietății rezolubile și proprietății anulabile 
2. Doctrină și jurisprudență în materia exercitării dreptului de proprietate publică 
3. Dreptul de superficie în lumina Codului civil și a jurisprudenței CEDO 
4. Analiza drepturilor și obligațiilor nudului proprietar în contextul dezmembrămintelor dreptului de 
proprietate 
5. Doctrină și jurisprudență în materia calității procesuale în acțiunile privind dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune 
6. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor 
Omului 
7. Privire comparativă asupra uzucapiunii în sistemul fostului Cod civil de la 1864 și al noului Cod civil 
8. Analiză comparativă a viciilor posesiei 
9. Accesiunea imobiliară artificială. Examen jurisprudențial 
10.  Privire comparativă asupra mijloacelor de drept civil prin care se asigură apărarea drepturilor reale 
principale 
 
DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV II 
Coordonator: Lect.univ.dr. Raluca Camelia VOINEA 
DREPT IF  
1. Actele administrative asimilate 
2. Ordinele - acte administrative de autoritate 
3. Procedura de adoptare a hotararilor de consiliu local 
4. Procedura prealabila - modalitate de revocare a actelor administrative 
5. Actiunea in contencios administrativ la prima instanta 
6. Actele administrative exceptate de la controlul in contencios administrativ 
7. Contracte administrative - contractul de concesiune publica 
8. Contracte administrative - contractul de achizitie publica 
9. Solutiile pronuntate de instanta de contencios administrativ 
10.Raspunderea administrativa 
 
DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV II 
Coordonator: Lect.univ.dr. Raluca Camelia VOINEA 
DREPT IFR  
1. Operatiunile administrative 
2. Actul administrativ central 
3. Actul administrativ local 
4. Plangerea prealabila 
5. Procedura de solutionare a cererilor in contencios administrativ 
6. Proprietatea publica a unitatilor administrativ -teritoriale 
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DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV 
Coordonator: Prof.univ.dr. Alina Livia NICU 
DREPT IF 

1. Revocarea şi numirea miniştrilor. Studiu de caz (Decizia C.C.R. nr. 504 /2019) 

2. Tutela administrativă. Studiu de caz. (Sentinţă civilă 75/2019 din 20.02.2019 TRIBUNALUL MUREŞ) 

3. Structura Guvernului. Studiu de caz (Decizia CCR nr. 88/2004) 

4. Suspendarea executării unei H.G. Studiu de caz. (Decizia nr.814 din 20 februarie 2019 a I.C.C.J.). 

5. Verificării legalităţii actelor de reglementare secundară emise de Guvern. Studiu de caz. (Decizia nr. 757 din 23 

noiembrie 2017 a I.C.C.J.). 

6. Calitatea procesuală în litigiile de contencios administrativ a prim-ministrului. Studiu de caz. (Decizia 787 din 26 

februarie 2018 a I.C.C.J.). 

Calitatea procesuală a statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor publice în litigiile de contencios 

administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 4373 din 2 octombrie 2019 a I.C.C.J.). 

7. Emiterea hotărârilor de guvern. Studiu de caz. (Decizia nr. 2370 din 8 mai 2019 a I.C.C.J.). 

8. Guvernul şi exproprierea pentru utilitate publică. Studiu de caz. (Decizia nr. 2284 din 24 aprilie 2019 a I.C.C.J.). 

9. Deciziile prim-ministrului. Studiu de caz. (Decizia nr. 22 din 9 ianuarie 2020 a I.C.C.J.). 

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV 
Coordonator: Prof.univ.dr. Alina Livia NICU 
DREPT IFR 

1. Anularea deciziilor prim-ministrului. Studiu de caz. (Decizia nr.1858 din 6 mai 2015 a ICCJ) 

2. Emiterea hotărârilor de guvern. Studiu de caz. (Decizia nr. 2370 din 8 mai 2019 a I.C.C.J.). 

3. 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.). 

4. Încălcarea dreptului la apărare în contenciosul administrativ.Studiu de caz (Decizia nr. 1912 din 25 martie 2021 

a I.C.C.J.). 

5. Competenţa instanţelor de contencios administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 1781 din 23 martie 2021 a 

I.C.C.J.). 

6. Restrângerea drepturilor şi libertăţilor prin acte administrative emise de autorităţi din afara sferei legislative, iar 

nu prin lege. Studiu de caz. (Decizia nr. 6455 din 2 decembrie 2020 a I.C.C.J.). 

7. Lipsa calităţii procesuale pasive a Guvernului. Studiu de caz. (Decizia nr. 1997 din 30 martie 2021 a I.C.C.J.). 

8. Anulare ordin ministru. Studiu de caz. (Decizia nr. 216 din 22 ianuarie 2019 a I.C.C.J.). 

9. Aprecierea oportunităţii emiterii actelor de către  Guvern. Studiu de caz (Decizia CCR nr. 757 din 23 noiembrie 

2017) 

10. Calitatea procesuală pasivă a Guvernului. Studiu de caz. (Decizia nr.3002 din 4 iunie 2019 a I.C.C.J.) 

DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE I 
Coordonator: Prof.univ.dr. George Liviu 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 
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DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE II 
Coordonator: Prof.univ.dr. George Liviu GÎRLEȘTEANU 
1. Alegerea și revocarea Președinților Camerelor Parlamentului - aspecte privind DECIZIA CCR nr.25 din 22 
ianuarie 2020 
2. Numirea Guvernului - aspecte privind DECIZIA CCR nr. 85 din 24 februarie 2020 
3. Moțiunea de cenzură - aspecte privind DECIZIA nr. 589 din 28 septembrie 2021 
4. Procedura de revocare și numire a miniștrilor de către Președinte - aspecte privind DECIZIA CCR nr. din 
18 septembrie 2019 
5. Principiul loialității constituționale - aspecte privind DECIZIA CCR nr. 358 din 30 mai 2018 
 
DISCIPLINA: DREPTUL CONSTRUCȚIILOR ȘI URBANISM 
Coordonator: Conf.univ.dr. Robert BISCHIN 
DREPT IF 

1. Studiu de caz privid anularea autorizației de construire obținută pentru intrarea în legalitate 

2. Studiu de caz privind anularea autorizației de construire și efectele sale 

3. Studiu de caz privind anularea autorizației de construire și obligațiile beneficiarului 

4. Studiu de caz privind anularea autorizației de construire și obligațiile beneficiarului 

5. Studiu de caz privind contestarea certificatului de urbanism în contenciosul administrativ 

6. Studiu de caz privind daune materiale cu titlul de despăgubiri pentru neemiterea certificatului de urbanism. 

7. Studiu de caz privind modificarea documentațiilor de urbanism 

8. Studiu de caz privind regimul juridic al construcțiilor fără autorizație 

9. Studiu de caz privind regimul juridic al construcțiilor În zone protejate istoric 

10. Studiu de caz privind valabilitatea certificatului de urbanism emis în baza unui PUG anulat 

DISCIPLINA: DREPTUL CONSTRUCȚIILOR ȘI URBANISM 
Coordonator: Conf.univ.dr. Robert BISCHIN 
DREPT IFR 

1. Studiu de caz privind anularea certificatului de urbanism pentru neconformitate. 

2. Studiu de caz privind anularea autorizației de construire ca urmare a edificării unei construcții într-o zona cu 

servituți  

3. Studiu de caz privind efectuarea operațiunilor administrative și emiterea certificatului de urbanism și a 

autorizației de desființare a lucrărilor realizate fără autorizație. 

4. Studiu de caz privind realizarea de lucrări fără a deține autorizație de construire valabilă. 

5. Studiu de caz privind ilegalitatea din domeniul construcțiilor. 

DISCIPLINA: DREPTUL FAMILIEI 
Coordonator: Conf.univ.dr. Oana GHIȚĂ 
DREPT IF 
1. Studiu de caz asupra intinderii raspunderii in materia logodnei. 
2. Studiu de caz cu privire la mandatul intre soti. 
3. Studiu de caz referitor la efectele divortului in materia raporturilor dintre parinti si copiii lor minori. 
4. Studiu de caz privind motivele temeinice la divortul din culpa. 
5. Studiu de caz asupra naturii juridice  a bunurilor in cadrul comunitatii legale . 
6. Studiu de caz asupra actiunii in contestarea paternitatii . 
7. Studiu de caz cu privire la deschiderea  procedurii adoptiei interne .  
8. Studiu de caz privind modul de stabilirea a obligatiei de intretinere. 
9. Studiu de caz privind modul de stabilirea a prestatiei compensatorii . 
10.  Studiu de caz asupra numelui sotilor la divort .  
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DISCIPLINA: DREPTUL FAMILIEI 
Coordonator: Conf.univ.dr. Oana GHIȚĂ 
DREPT IFR 
1. Studiu jurisprudential asupra nulitatii casatoriei .  
2. Studiu de caz privind solutionarea cererii de atribuire provizorie a locuintei comune la divort.  
3. Cauza Coman Adrian impotriva Romaniei . 
4. Studiu de caz asupra criteriilor de stabilire a locuintei copilului in cazul separarii parintilor .  
5. Studiu de caz privind dreptul la despagubiri al sotului inocent in cazul divortului  
 
DISCIPLINA: DREPT PROCESUAL PENAL 
Coordonator: Lect.univ.dr. Elena OANCEA 
1. Subiecții procesuali principali. 
2. Măsurile restrictive de libertate. 
3. Arestul la domiciliu. 
4. Audierea persoanelor în procesul penal. 
5. Acțiunea civilă în procesul penal. 
6. Titularii acțiunii penale. 
7. Termenul rezonabil în materia măsurilor privative de libertate. 
8. Reunirea cauzelor penale. 
9. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procesul penal. 
10.Utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor. 
 
DISCIPLINA: DREPT PENAL GENERAL 
Coordonator: Dr. Ionel GRIGORIE 

1. Culpa, forma a vinovăției în cazul accidentelor de circulație 

2. Intenția indirecta în cazul infracțiunii de omor. 

3. Infracțiunea continuata studiu de caz. 

4. Masurile educative aplicate minorilor 

5. Legitima apărare studiu de caz. 

DISCIPLINA: DREPTUL MEDIULUI  
Coordonator: Conf. univ. dr. Adrian Barbu ILIE 
DREPT IF  
1. Studiu de caz: Regimul juridic al gestionării deşeurilor 
2. Studiu de caz: Regimul juridic al autorizaţiilor de mediu 
3. Studiu de caz: Regimul juridic al activităţilor nucleare 
4. Studiu de caz: Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic 
5. Studiu de caz: Regimul juridic al protecţiei apelor şi ecosistemelor acvatice 
 
DISCIPLINA: DREPTUL MEDIULUI  
Coordonator: Conf. univ. dr. Adrian Barbu ILIE 
DREPT IFR  
1. Studiu de caz:  Managementul deşeurilor în politica Uniunii Europene 
2. Studiu de caz:  Regimul substanţelor şi deşeurilor periculoase precum şi al altor deşeuri 
3. Studiu de caz:  Regimul infracţiunilor şi contravenţiilor silvice 
4. Studiu de caz:  Răspunderea juridică internaţională pentru daunele ecologice 
5. Studiu de caz:  Regimul juridic de protecţie şi conservare a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 
6. Studiu de caz:  Protecţia mediului în activitatea de explorare şi exploatare a spaţiului extraatmosferic 
7. Studiu de caz:  Instrumente economico-fiscale şi administrative de protecţia mediului 
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8. Studiu de caz:  Protecţia atmosferei şi schimbările climatice globale în dreptul intern şi internaţional 
9. Studiu de caz:  Politica U.E. privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în contextul schimbării 
accelerate a condiţiilor de mediu și a calității acestuia 
10. Studiu de caz:  Regimul juridic al cooperării internaţionale în zona Mării Negre pentru exploatarea 
resurselor energetice şi protecţia mediului 
 
DISCIPLINA: DREPTUL CONSUMULUI  
Coordonator: Lect. univ. dr. Armand Mihail Calotă 

1. Aplicabilitatea practică a clauzelor de non-responsabilitate 

2. Răspunderea producătorului pentru produsele cu defecte 

3. Clauze abuzive. Clauza privind restituirea creditului în moneda în care a fost acordat 

4. Practica judiciară privind publicitatea înșelătoare a produselor ți serviciilor 

5. Specificul obligațiilor asumjate de profesioniști în cadrul contractelor de prestări de servicii turistice 


