
 
 

 
Drept imobiliar – Prof. dr. Eugen 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. 
 
Teoria generală a contractului (Cariere juridice) 
1. Revizuirea contractului. 
2. Rezoluțiunea și nulitatea contractului. Analiză comparativă. 
3. Clauzele considerate nescrise. 
4. Obiectul contractului. 
5. Încheierea contractului. 

 
Procedura penala si cooperare judiciara internationala in materie 
penala - Prof. dr. Dumitru Diaconu 
1. Contestația în procesul penal 
2. Plângerea, plângerea prealabilă și plângerea împotriva actelor și măsurilor 
de urmărire penală 
3. Recunoașterea învinuirii și acordul de recunoaștere a vinovăției 
4. Procedura în cauzele cu infractori minori 

 

Procedura civila si cooperare judiciara internationala in materie 
civila - Conf. dr. A. Tabacu 
1. Comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate.  
2. Formalităţi prevăzute în reglementările europene în materia comunicării 
de acte judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate.  
3. Obţinerea de probe prin comisii rogatorii internaţionale.  
4. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine. State nemembre UE. 
5. Eficacitatea hotărârilor străine în România. State membre UE. 
6. Accesul la justiţie al străinului.  
 
  



Jurisdiscția muncii și asigurărilor sociale – Conf. dr. Carmen Nenu  
1. Examen teoretic al practicii judiciare în materia modului de calcul și 
stabilire a pensiilor 
2. Opinii jurisprudențiale în materia răspunderii patrimoniale a 
angajatorului.  
3. Jurisdicția contravențiilor în materia dreptului muncii și asigurărilor 
sociale 
4. Apelul în conflictele de muncă și asigurări sociale 
5. Căile extraordinare de atac în conflictele de muncă și asigurări sociale 
  

TEORIA GENERALĂ A INFRACȚIUNII ȘI A RĂSPUNDERII 
PENALE – Lect. dr. Cătălin Bucur 
 
1.Măsurile de siguranță. 
2.Infracțiunea – noțiune și trăsături specifice. 
3.Teoria răspunderii penale a persoanei juridice. 
4.Regimul pedepselor privative de libertate potrivit Noului Cod Penal. 
5.Unitatea de infracțiuni și formele sale. 
6.Teoria răspunderii penale a minorilor. 
7.Cauzele care înlătură răspunderea penală și executarea pedespei. 
 
 
ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIILOR JURIDICE – 
LECT. DR. VIORICA POPESCU 

 
1. Profesia de avocat în Uniunea Europeană 
2. Rolul avocatului în sistemul anglo - saxon 
3. Principiile sistemului judiciar, reglementări interne și internaționale 
4. Răspunderea  magistratului, reglementări interne și internaționale 
5. Rolul magistratului în societatea democratică 
6. Rolul procurorului în societatea contemporană 
7. Avocatul străin, reglementări interne și internaționale 
8. Consilierul juridic – în contextul intern și european 
9. Notarul Public – în contextul intern și european 
10. Rolul practicianului în insolvență în societatea modernă 
11. Rolul profesiilor juridice în societatea democratică 
 
 


