
Drept imobiliar – prof. dr. E. Chelaru 
1. Măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilele preluate abuziv de statul 
comunist. 
2. Sinteză de practică judiciară adoptată în aplicarea Legii nr. 10/2001. 
3. Servituțile și limitele juridice ale dreptului de proprietate. Analiză comparativă. 
4. Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cooperativizate. 
 
Administrarea patrimoniului unităților administrativ-teritoriale – prof. dr. E. 
Chelaru 
1. Limitele dreptului de proprietate publică. 
2. Concesionarea bunurilor proprietate privată a statului. 
3. Efectele exproprierii pentru cauză de utilitate publică. 
 
Instituții europene – prof. dr. D. Diaconu 
1.Extinderea UE 
2. Consiliul și Consiliul European, instituții comunitare 
3. Reforma instituțiilor comunitare prin prisma tratatului de la Lisabona 
 

Protecția juridică a drepturilor copilului– conf. dr. A Drăghici 

1. Efectele divorțului cu privire la relațiile personale dintre părinți și copii 
2. Exercitarea autorității părintești  
3. Protecția specială a copilului 
4. Protecția drepturilor și libertăților copilului în România 
5. Dreptul copilului la educație 
6. Dreptul copilului la protecție alternativă 
7. Drepturile și libertățile civile ale copilului 
 
Dreptul mediului și dezvoltare durabilă– Lect. dr. Ramona Duminică 

1. Aplicarea principiilor ecologice în desfășurarea diferitelor activități în așezările 
umane  
2. Autorizarea activităților economice și sociale cu impact asupra mediului  
3. Aspecte juridice ale menținerii echilibrului ecologic în agricultură  
4. Intervenția penală în protecția mediului 
5. Conservarea resurselor biologice și biodiversității Mării Negre 
6. Protecția juridică a mărilor regionale împotriva poluării 
7. Principiile fundamentale ale dreptului protecţiei mediului 
8. Protecţia juridică a atmosferei și a spaţiului extraatmosferic 



9. Protecţia juridică a apei și a ecosistemelor acvatice în dreptul intern, 
internaţional și unional 
10. Protecţia juridică a faunei şi a biodiversităţii  
11. Limitări ale dreptului de proprietate izvorâte din respectarea sarcinilor privind 
protecţia mediului  
12.Prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului în contextul 
reglementărilor europene și internaționale  
13. Utilizarea energiei nucleare. Protecția împotriva poluării radioactive  
14. Recunoașterea și garantarea dreptului fundamental la un mediu sănătos la nivel 
național, european și internațional 
15. Regimul juridic aplicabil organismelor modificate genetic, obţinute prin 
tehnicile biotehnologiei moderne 

 
 


