
 

 

Programul de masterat: Proceduri judiciare şi profesii liberale 
14.07.2022 

 
 

TABEL NOMINAL CU ABSOLVENŢII ÎNSCRIŞI LA  
EXAMENUL DE DISERTAŢIE - IULIE 2022 

 
ORDINEA INTRĂRII PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE – sala A.11 

 
Nr. 
crt. 

Titlul lucrării ÎNDRUMĂTOR 
ŞTIINŢIFIC 

ORA 

1.  Fundamentarea adevărului juridic pe probe 
și argumente 

 
 
 

 
 
 
 

 
Prof. univ. dr. 

Gorea Brînduşa 

       08:00 - 8:05 

2.  Vaccinarea obligatorie-pro și contra        08:05 - 8:10 

3.  Facilitarea, negocierea asistată și 
negocierea direct a conflictelor 

08:10-08:15 

4.  Procedura medierii în dreptul comparat 08:15-08:20 

5.  Principiul aflării adevărului în activitatea 
juridică 

08:20-08:25 

6.  Libertatea de exprimare pe internet 08:25-08:30 

7.  Procedura arbitrajului comercial 08:35-08:40 

8.  Mijloace juridice de apărare a demnității 
umane 

08:40-08:45 

9.  Organizarea și funcționarea profesiei de 
avocat. Rolul și atribuțiile avocatului în 
procesul de înfăptuire al justiției 

 
 
 
 

Conf. univ. dr.  
Puie Oliviu 

08:45-08:50 

10.  Organizarea și funcționarea profesiei de 
executor judecătoresc. Atribuțiile 
executorului judecătoresc în materia 
executării silite a titlurilor executorii 

08:50-08:55 

11.  Procedura desfacerii căsătoriei prin acordul 
soților pe cale administrative și notarială în 
reglementarea Codului civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. univ. dr. 
Bodoaşcă Teodor 

 

08:55-09:00 

12.  Procedura încheierii căsătoriei în 
reglementarea Codului civil și înregistrarea 
căsătoriei în reglementarea metodologiei cu 
privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în 
materie de stare civilă 

09:00-09:05 

13.  Procedura desfacerii căsătoriei prin acordul 
soților pe cale judecătorească în 
reglementarea Codului civil și Codului de 
procedură civilă 

09:05-09:10 

14.  Procedura desfacerii căsătoriei pentru 
motive temeinice în reglementarea Codului 
civil și a Codului de procedură civilă 

09:10-09:15 

15.  Aspecte teoretice și practice privind 
procedura ordonanței de plată 

09:15-09:20 

16.  Aspecte teoretice și practice privind 
procedura ordonanaței președințiale 

09:20-09:25 



 

 

17.  Măsuri de protecție specială a copilului în 
reglementarea Legii nr. 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului 

09:25-09:30 

18.  Procedura cu privire la cererile de valoare 
redusă în legislația națională 

09:30-09:35 

19.  Principii, valori și reguli morale  
 
 

Conf. univ. dr. 
David Doina 

 

 

09:35-09:40 

20.  Principii, valori și reguli morale 09:40-09:45 

21.  Etică și deontologie în relațiile publice 09:45-09:50 

22.  Deontologia funcționarului public 09:50-09:55 

23.  Autonomia morală și responsabilitatea 
personală 

09:55-10:00 

24.  Etică și relații publice 10:00-10:05 

 
Secretarul comisiei de disertaţie 

Asist. univ. drd. Cecilia Ionela Șulea 


