TEME PENTRU LUCRAREA DE DISERTAŢIE LA DISCIPLINA
„PROCEDURI ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR”
pentru anul universitar 2020 - 2021

1. Limitele procedurii judiciare în soluţionarea disputelor sociale
2. Facilitarea, negocierea asistată şi negocierea directă a conflictelor
3. Procedura medierii în dreptul comparat
4. Legislaţia română privind medierea conflictelor – limite şi perspective
5. Procedura arbitrajului comercial

Prof. univ. dr. Brînduşa Gorea

TEME PENTRU LUCRAREA DE DISERTAŢIE LA DISCIPLINA
„ADEVĂR ŞI VALOARE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA DREPTULUI”
pentru anul universitar 2020 – 2021

1. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în condiții de criză socială
2. Libertatea de exprimare pe Internet
3. Dreptatea ca valoare fundamentală a sistemelor sociale
4. Mijloace juridice de apărare a demnităţii umane
5. Principiul aflării adevărului în activitatea judiciară
6. Fundamentarea adevărului juridic pe probe şi argumente
Prof. univ .dr. Brînduşa Gorea
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1.Competenţa instanţelor judecătoreşti în materia soluţionării litigiilor de contencios
administrativ şi soluţiile pe care le pot pronunţa instanţele speciale de contencios administrativ;
2. Jurisdicţia specială administrativă exercitată de către Consiliul Naţional de Soluţionare
a Contestaţiilor în materia achiziţiilor publice şi a parteneriatului public –privat, în contextul
noului cadru legislativ intern şi unional;
3.Soluţionarea pe cale judiciară directă a litigiilor având ca obiect acte emise de către
autorităţile contractante în procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice, contractelor
de achiziţii sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
4. Soluţionarea pe cale judiciară a litigiilor având ca obiect anularea , constatarea
nulităţii şi executarea contractelor de achiziţii publice , contractelor de achiziţii sectoriale ,
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
5. Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti naţionale, a Curţii Europene a Drepturilor
Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia jurisdicţiilor speciale fiscale;
6. Jurisdicţii speciale administrative în sistemul de drept românesc şi procedura de
soluţionare a litigiilor derivate din actele administrativ –jurisdicţionale;
7.Jurisdicţii speciale disciplinare în materia răspunderii disciplinare a notarilor publici,
avocaţilor, militarilor şi cultelor religioase;
8. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii Constituţionale în materia
soluţionării litigiilor de contencios administrativ;
9. Reglementarea jurisdicţiei speciale din materia contenciosului fiscal;
10.Jurisdicţia specială în materia protecţiei mediului.
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1.Organizarea şi funcţionarea profesiei de notar public. Atribuţiile notarului public în
contextul Legii nr.36/1995 şi a actelor normative speciale.
2. Organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat. Rolul şi atribuţiile avocatului în
procesul de înfăptuire a justiţiei.
3. Organizarea şi funcţionarea profesiei de executor judecătoresc. Atribuţiile
executorului judecătoresc în materia executării silite a titlurilor executorii.
Conf. univ. dr. Puie Oliviu
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LISTA CU TEMELE PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAȚIE
ÎNTRUMATE DE PROF. UNIV. DR. TEODOR BODOAȘCĂ
TEME PENTRU LUCRĂRI DE DISERTAȚIE
- procedura încheierii căsătoriei;
- procedura declarării sau constatării nulității căsătoriei;
- procedura divorțului pe cale judiciară;
- procedura partajului judiciar al bunurilor comune ale soților;
- procedura adopției interne.
Prof. univ. dr. Teodor BODOAȘCĂ

