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PROF. UNIV. DR. TEODOR BODOAȘCĂ  

(ÎN COTUTELĂ CU DRD. RALUCA HURUBĂ)  

 

Disciplina „Jurisdicţii pentru minori şi familie” (în cotutelă cu drd. Raluca Hurubă) 

1. Procedura încheierii căsătoriei în reglementarea Codului civil; 

2. Procedurii declarării sau constatării nulităţii căsătoriei în reglementarea Codului civil; 

3. Procedura desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor pe cale judecătorească în reglementarea Codul civil și 

Codului de procedură civilă; 

4. Procedura desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor pe cale administrativă şi notarială în reglementarea 

Codului civil; 

5. Procedura desfacerii căsătoriei pentru motive temeinice în reglementarea Codului civil și Codului de 

procedură civilă; 

6. Procedura divorţului în dreptul internaţional privat; 

7. Procedura stabilirii filiaţiei faţă de mamă în reglementarea Codului civil; 

8. Procedura stabilirii filiaţiei faţă de tată în reglementarea Codului civil; 

9. Procedura instituirii tutelei copilului în reglementarea Codului civil; 

10. Procedura încuviinţării, nulităţii şi desfacerii adopţiei în reglementarea Legii nr. 273/2004 privind 

procedura adopției; 

11. Procedura luării măsurilor de protecţie specială a copilului în reglementarea Legii nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului; 

12. Procedura medierii litigiilor izvorâte din raporturile juridice de familie. 

 

 

 

 



 

PROF. UNIV. DR. LUCIA EMILIA CĂTANĂ 

 

Disciplina „Proceduri judiciare în sistemul instituțional al UE” 

1.Exercitarea funcţiilor normative, executive, bugetare şi de control în cadrul sistemului instituţional al Uniunii 

Europene 

2.Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Organizare, funcţionare și competență 

3.Proceduri judiciare în faţa plenului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

4.Tribunalul-expresie a reformelor instituționale în cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene 

5.Principiul securității juridice în teorie și în practica Curții de Justiție a Uniunii Europene 

 

 

PROF. UNIV. DR. BRÎNDUŞA GOREA 

 

I. Disciplina „Adevăr şi valoare în teoria şi practica dreptului” 

1. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în condiții de criză socială 

2. Libertatea de exprimare pe Internet 

3. Solidaritate și dreptate socială: problema refugiaților 

4. Mijloace juridice de apărare a demnităţii umane 

5. Principiul aflării adevărului în activitatea judiciară 

6. Fundamentarea adevărului juridic pe probe şi argumente 

 

II. Disciplina „Proceduri alternative de solutionare a litigiilor” 

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 

 

 

 

 

 

 



CONF. UNIV. DR. DOINA DAVID 

 

Disciplina „ Etică şi integritate academică” 

1. Etica în cazul angajaților publici: o regulă juridică sau o asumare individuală?  

2. Cultura instituțională și rolul ei social  

3. Integritatea profesională: o cerință necesară într-o Românie europeană 

4. Principii, valori și reguli moral. 

5. Moralitate, legalitate, religie  

6. Normativ și descriptiv 

7. Autonomie morală și responsabilitate personală 

 

CONF. UNIV. DR. OLIVIU PUIE 

 

I. Disciplina „Jurisdictii speciale in sistemul de drept românesc” 

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. 



.DR. EUGEN HURUBĂ 

 
I. Disciplina „Organizarea profesiilor juridice liberale si procedurile acestora” 

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.      

 

 

II. Disciplina „Proceduri civile şi comerciale speciale aprofundate”  

1. Efectele legale ale deschiderii procedurii insolvenței instituțiilor de credit și a unităților administrativ 

teritoriale 

2. Prezentare comparativă a procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă în legislația națională și cea 

comunitară 

3. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii. 

4. Aspecte teoretice și practice privind procedura ordonanței de plată 

5. Aspecte teoretice și practice privind procedura ordonanței președințiale 

 


