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LISTA ÎNDRUMĂTORILOR ȘTIINȚIFICI PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ 

ȘI A TEMELOR PROPUSE LA NIVELUL FACULTĂȚII DE DREPT, 

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023 

 

 

PROF. UNIV. DR. TEODOR BODOAŞCĂ 

 

I. Disciplina „Dreptul familiei – Căsătoria” 

1. Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei;  

2. Nulitatea căsătoriei;  

3. Desfacerea căsătoriei pe cale judecătorească;  

4. Regimul comunității legale de bunuri.  

 

II. Disciplina „Dreptul familiei – Rudenia” 

 1. Stabilirea filiației față de tată;  

2. Condițiile de fond ale adopției;  

3. Procedura adopției interne; 

4. Obligația legală de întreținere. 

 

 III. Disciplina „Dreptul proprietății intelectuale” 

1. Conținutul dreptului de autor; 

2. Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor;  

3. Regimul juridic al invenției și brevetului de invenție. 

 

IV. Disciplina „Teoria generală a dreptului” (în cotutelă cu drd. Anca Viorica Bogdan) 

1. Principiile generale ale dreptului;  

2. Sistemul de drept;  

3. Răspunderea juridică.  

 



 

 

PROF. UNIV. DR. LUCIA EMILIA CĂTANĂ 

 

I. Disciplina „Drept administrativ I” 

1. Prefectul-garant al respectării legalității și ordinii publice la nivel local    

2. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale    

3. Primarul –autoritate a administrației publice locale    

4. Funcția publică și funcționarul public    

    

 

II. Disciplina „Drept administrativ II” 

1. Actul administrativ-specie a actului juridic    

2. Contractul de achiziție publică 

3. Subiectele de sesizare a instanței de contencios administrativ    

4. Suspendarea actelor administrative    

    

 

III. Disciplina „Dreptul Uniunii Europene” 

1. Izvoarele dreptului Uniunii Europene    

2. Procesul decizional în cadrul Uniunii Europene    

3. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene    

    

 

IV. Disciplina „Ştiinţa administraţiei” 

1. Principiile deschiderii şi participării în administraţia publică    

 



 

PROF. UNIV. DR. BRÎNDUŞA GOREA 

 

I. Disciplina „Logică juridică” 

1. Interpretarea actelor normative – imperative logice și dificultăți practice 

2. Probele judiciare și interpretarea logică a faptelor  

3. Tipuri de argumentare în Drept 

 

II. Disciplina „Deontologie juridică” 

1. Responsabilitate şi libertate în practica profesiilor juridice 

2. Deontologia magistratului 

3. Conştiinţa profesională şi deontologia polițistului 

 

 

CONF. UNIV. DR. DOINA DAVID 

 

I. Disciplina „Sociologie juridică” 

Tema 1 Actul infracţional şi mecanismele conflictuale 

Tema 2. Conceptul de situaţie conflictuală 

Tema 3. Reprobarea morală sau coerciţia 

Tema 4. Comportament versus norme 

Tema 5. Factori sociali favorizanţi ai infracţionalităţii 

Tema 6. Studiu comparat de tipologia infracţionalităţii în societăţi cu  grad de dezvoltare diferit   

       

II. Disciplina „Politologie” 

Tema 1. Tipuri de partide politice contemporane  

Tema 2. Tipuri de cultura politica. 

Tema 3. Componentele culturii politice 

Tema 4. Valorile politice 

Tema 5. Tipologia regimurilor politice 

Tema 6. Conceptul de cultură politică în postmodernitate  

   

 

 

 



 

CONF. UNIV. DR. CĂLIN FLOREA 

 

I. Disciplina „Istoria statului și dreptului românesc” 

 

1. Dreptul în Țara Românească și Moldova în secolele XIV-XVI 

2. Infracțiuni și pedepse în dreptul scris românesc , în secolul al XIX-lea 

3. Reforma justiției din perioada domniei lui Al Ioan Cuza 

4. Instituții de drept public în Evul Mediu în Țara Românească și Moldova.  

5. Evoluția raporturilor dintre Moldova și Imperiul Otoman între secolele XV – XVII 

6. Caracteristicile dreptului public în timpul regimului fanariot. 

7. Evoluția raporturilor dintre Țara Românească și Imperiul Otoman între secolele XV – XVII 

8. Organizarea administrativ-teritorială în Transilvania în secolele XIV – XVIII 

9. Evoluția dreptului între obștea sătească teritorială și statul medieval de sine-stătător. 

10. Statutul intern internațional al Transilvaniei între secolele XIII – XIX. 

11. Statutul intern si internațional al Țării Românești și al Moldovei între secolele XIV-XIX. 

12. Evoluția raporturilor dintre stat și instituțiile religioase pe parcursul secolului al XX-lea 

 

II. Disciplina „Drept roman” 

 

1. Evoluţia condiţiei juridice a femeii în dreptul roman 

2. Organizarea familiei romane 

3. Statutul peregrinilor în  Epoca Clasică romană 

4. Punerea în executare a sentinţei în Epoca Postclasică romană 

5. Procedurile de judecată in epocile Clasică şi Postclasică romane 

6. Formele atipice ale proprietăţii 

7. Servituţile prediale rustice şi urbane 

8. Caracteristicile răspunderii contractuale în dreptul roman 

9. Răspunderea delictuală (aquiliana) în Epoca Postclasică romană 

10. Successio ab intestato în dreptul lui Justinian 

11. Magistraturile in dreptul roman 

12. Eliberările de sclavi  - practică greceasă transmisă în legislaţia romană 

13. Garanţii personale şi garanţii reale în dreptul privat roman 

14. Conceptul de persoană şi categoriile de persoane în dreptul civil roman 



 

 

CONF. UNIV. DR. OLIVIU PUIE 

 

I. Disciplina „Drept civil – contracte speciale” 

1.  Contractul de vânzare-cumpărare în reglementarea   Codului civil;  

2. Contractul de donaţie în reglementarea  Codului civil;    

3. Contractul de locaţiune în reglementarea Codului civil;    

4. Contractul de mandat în reglementarea  Codului civil    

5. Contractul de  arendare-varietate  a contractului de locaţiune;    

6. Contractul de antrepriză în reglementarea  Codului civil;    

7. Contractul de furnizare în reglementarea  Codului civil;    

8. Contractul de societate în contextul  Codului civil;    

9. Contractul de transport în contextul  Codului civil    

10. Contractul de întreţinere  în contextul  Codului civil.    

11. Contractele de împrumut bancare.    

 

II. Disciplina „Dreptul comerţului internaţional” 

1. Contractul de vânzare-cumpărare internaţională.    

2. Clauza de hardship în contractele de comerţ internaţional.    

3. Contractul de leasing în comerţul internaţional.    

4. Subiectele dreptului comerţului internaţional;    

5. Actele şi faptele de comerţ internaţional.    

 

III. Disciplina „Drept funciar şi cadastru” 

1. Dreptul de proprietate publică asupra terenurilor în reglementarea actualului Cod civil.    

2. Regimul juridic al terenurilor proprietate privată în contextul legislativ actual.    

3. Cartea funciară şi acţiunile de carte funciară în contextul noului Cod civil şi a Legii nr.7/1996 a cadastrului şi 

publicităţii imobiliare.    

 

IV. Disciplina „Drept internaţional privat” 

1. Condiția juridică a străinului 

2. Aspecte teoretice și practice privind conflictul de legi 

3. Normele conflictuale în materia dreptului familiei 

4. Recunoașterea și efectele hotărârilor judecătorești străine 



 

 

CONF. UNIV. DR. IOAN GÂRBULEȚ 

 

I. Disciplina „Drept penal. Partea generală” 

1. Formele vinovăţiei 

2. Participaţia penală; 

3. Cauzele justificative; 

4. Răspunderea penală a minorului: 

5. Amânarea aplicării pedepsei; 

6. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei; 

7. Unitatea de infracţiune; 

8. Cauzele de neimputabilitate; 

9. Prescripţia răspunderii penale: 

10. Pedepsele aplicabile persoanelor juridice. 

 

II. Disciplina „Drept procesual penal” 

1. Camera preliminară; 

2. Judecata în primă instanţă; 

3. Aspecte teoretice şi practice privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei; 

4. Instituții legate de competența în materie penală; 

5. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală; 

6. Luarea măsurilor preventive; 

7. Contestaţia în anulare; 

8. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal; 

9. Sancțiunile procesuale penale; 

10. Sesizarea organelor de urmărire penală. 

 

 



LECTOR UNIV. DR. RIBANA CONȚ 

 

I. Disciplina „Drept internațional public” 

1. Aspecte teoretice și practice privind extrădarea și expulzarea în dreptul internațional 

2. Etapele elaborării tratatelor internaționale 

3. Principiul rezolvării pașnice a diferendelor internaționale 

4. Rolul Organizației Națiunilor Unite în societate și principalele organe ale acesteia 

 

II. Disciplina „Dreptul mediului” 

1. Regimul juridic al deșeurilor; 

2. Regimul juridic al ariilor protejate; 

3. Regimul juridic al protecției și conservării pădurilor în România; 

4. Regimul substanțelor și deșeurilor periculoase; 

5. Regimul juridic al activităților nucleare. 

 

III. Disciplina „Dreptul muncii și securității sociale” 

1. Suspendarea contractului individual de muncă pe durata incapacității temporare de muncă- Studiu de caz; 

2. Modalitățile de încetare a contractului individual de muncă-analiză comparativă; 

3. Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului; 

4. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului; 

5. Încetarea contractului individual de muncă din cauza inaptitudinii fizice și/sau psihice a salariatului; 

6. Aplicarea legislației referitoare la salarizare- plata drepturilor salariale; 

7. Nulitatea deciziei de sancționare disciplinară - Studiu de caz ; 

8. Jurisdicția muncii- soluționarea litigiilor de muncă de către instanțele judecătorești; 

9. Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

10. Protecția femeii și a tinerilor încadrați in muncă. 

 

LECTOR UNIV. DR. OANA VOICA NAGY 

 

I. Disciplina „Drept civil. Partea generală” 

1. Regimul juridic al nulității actului juridic civil  

2. Termene speciale în materia prescripției extinctive  

 

II. Disciplina „Drept civil. Persoanele” 



1. Ocrotirea minorului prin mijloace de drept civil (ocrotirea părintească, ocrotirea prin tutela și ocrotirea 

prin curatelă) 

2. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Studiu comparativ între dispozițiile decretului nr. 31/1954 și noul 

Cod civil  

III. Disciplina „Justiție restaurativă și medierea conflictelor” 

1. Specificul medierii disputelor de dreptul familiei 

2.  Justiția restaurativă – o nouă interpretare a conceptului de „dreptate” 

 

IV. Disciplina „Dreptul european al concurenței” 

1. Limitarea înțelegerilor încheiate între întreprinderi prin dispozițiile dreptului european al concurenței 

2. Politicile comunitare antidumping  

V. Disciplina „Protecția internațională a drepturilor omului” 

1. Mijloace de apărare și garantare a respectării drepturilor omului 

2. Dreptul la demnitate 

3. Protecția dreptului la demnitate 

 

LECTOR UNIV. DR. DORINEL POPA 

 

I. Disciplina „Drept penal - Partea specială”  

1. Infracțiunile de corupție;  

2. Infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor;  

3. Infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății;  

4. Infracțiunile de falsificare a înscrisurilor oficiale;  

 

II. Disciplina „Criminalistică” 

1. Metodologia cercetării infracțiunilor cibernetice;  

2. Valorificarea urmelor și microurmelor de natură biologică;  

3. Metodologia investigării infracțiunilor de omucidere;   

 

III. Disciplina „Criminologie” 

1. Infracțiunile comise cu violență în perioada 2017-2021 la nivelul județului Mureș;  

2. Profilul psihologic al autorului infracțiunilor contra libertății persoanei;  

3. Criminalitatea feminină;  

4. Ucigașul în serie - analiză criminologică;  



5. Victimele infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale- studiu victimologic;   

 

LECTOR UNIV. DR. NATALIA SAHAROV 

 

I. Disciplina „Drept civil – Drepturile reale” 

1. Limitele legale ale dreptului de proprietate privată 

2. Patrimoniul și drepturile patrimoniale în lumina noului cod civil 

3. Funcțiile patrimoniului în dreptul civil  din prisma doctrinei și a jurisprudenței 

4. Uzucapiunea – mod originar de dobândire a proprietății 

5. Efectele posesiei 

6. Aspecte teoretice și practice privind servitutea ca dezmembrământ al dreptului de proprietate 

7. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică 

 

II. Disciplina „Drept civil – Teoria generală a obligațiilor” 

1. Răspunderea civilă delictuală și răspunderea civilă contractuală – prezentare comparativă 

2. Stingerea obligațiilor civile 

3. Faptele juridice licite 

4. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice  

 

III. Disciplina „Drept procesual civil” 

1. Principiile fundamentale ale procesului civil  

2. Condițiile de exercitare a acțiunii civile 

3. Acțiunea civilă 

4. Părțile în procesul civil 

5. Probele în procesul civil  

6. Nulitatea actelor de procedură 

7. Perimarea în procesul civil 

8. Reprezentarea în procesul civil  

9. Competenta materială în procesul civil  

10. Regularizarea cererii de chemare în judecată în procesul civil  

11. Expertiza ca mijloc de probă în procesul civil  

12. Incidente procedurale în procesul civil  

13. Efectele hotărârii judecătorești civile  

14. Contestația în anulare în procesul civil  

15. Principalele sancțiuni de drept procesual civil (nulitatea, decăderea, perimarea, amenzile judiciare) 

 

 



LECTOR UNIV. DR. IOANA – RALUCA TONCEAN LUIERAN 

 

I. Disciplina „Drept constituțional și instituții politice” 

1. Adoptarea și revizuirea Constituției  

2. Principiul supremației Constituției. Controlul constituționalității legilor  

3. Aspecte privind raporturile dintre stat și cetățean  

4. Dezvoltarea constituțională a României    

 

II. Disciplina „Drept comercial român” 

1. Publicitatea în Registrul Comerțului     

2. Profesioniștii comercianți persoane fizice 

3. Reglementarea societăților comerciale 

4. Contractul de leasing în dreptul comercial român    

 

III. Disciplina „Drept financiar și fiscal” 

1. Principiul impunerii. Impozitele – clasificare    

2.  Impozitele și taxele locale        

 

 

DR. EUGEN HURUBĂ 

 

I. Disciplina „Drept execuțional civil” 

1. Analiză comparativă între actele executorului judecătoresc și actele instanței de executare; 

2. Titlul executoriu european; 

3. Suspendarea executării silite; 

4. Prescripția și perimarea, incidente ace executării silite; 

5. Executarea silită a obligațiilor de a face sau de a nu face. 

 

II. Disciplina „Drept civil – Succesiuni” 

1. Condițiile legale pentru a moșteni. Studiu de caz; 

2. Studiu teoretic și practic al clasei I de moștenitori legali; 

3. Studiu teoretic și practic al clasei a II-a de moștenitori legali; 

4. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor; 

5. Testamentul autentic; 

6. Testamentul olograf; 



7. Reprezentarea succesorală; 

8. Nedemnitatea succesorală; 

9. Rezerva succesorală; 

10. Renunțarea la moștenire. 

 

 

 

 

 

 

 


