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Drept civil – Prof. univ. dr. Eugen Chelaru eugen.chelaru@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1. Norme tranzitorii privind intrarea în vigoare a noului Cod civil. 
2. Despre voința juridică, în reglementarea noului Cod civil. 
3. Accesiunea imobiliară artificială, în reglementarea noului Cod civil. 
4. Drepturile prsonalității care ocrotesc valori morale.  
5. Fiducia și administrarea bunurilor altuia. 
6. Proprietatea comună pe cote-părți forțată. 
7. Dreptul de superficie.  
8. Ocrotirea persoanei fizice prin tutelă. 
9. Violența – viciu de consimțământ. 
10. Administrarea bunurilor proprietate publică. 
11.  Ocrotirea drepturilor personalității. 
 
Drept procesual penal – Prof. dr. Dumitru Diaconu dumitru.diaconu@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

 1.  Prezumția de nevinovăție în procesul penal; 
 2.   Avocatul participant în procesul penal; 
 3.  Procurorul participant  în procesul penal; 
 4.   Instanța participant în procesul penal; 
 5.   Audierea părților  și a subiecților procesuali  principali în procesul penal; 
 6.   Arestarea preventivă și arestul la domiciliu; 
 7.  Nulitatea relativă și nulitatea absolută în procesul penal; 
 8.  Probele în procesul penal; 
 9.  Interceptarea comunicațiilor și supravegherea video, audio sau prin fotografiere; 
10.   Rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție în unificarea practicii judiciare; 
11.  Modificările actuale ale codului de procedură penală. 
 
 
 
 
 



Criminalistică – Prof. dr. Dumitru Diaconu dumitru.diaconu@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

 1.  Tehnica de identificare a persoanelor după urmele formate de corpul uman,după 
semnalmentele exterioare și după voce; 

 2. Cercetarea la fața locului. Reguli tactice; 
 3.  Tehnica ascultării persoanei vătamate, a suspectului,  a inculpatului și a martorilor; 
 4.  Metodologia investigării infracțiunilor de omucidere; 
 5.  Metodologia investigării  unor infracțiuni care aduc atingere patrimoniului; 
 6.  Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor de corupție, 
 
Drept procesual civil – conf. dr. Andreea Tabacu andreea.tabacu@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Principiul soluţionării cauzei în termen optim şi previzibil. 
2.  Activitatea notarială  
3.  Incidente procedurale privind compunerea şi constituirea instanţei.  
4.  Participarea terţilor în procesul civil. Intervenţia. Medierea în procesul civil. 
5.  Excepţia procesuală şi finele de neprimire în materia contenciosului administrativ. 
6.  Accesul liber la justiţie – un drept relativ.  
7.  Principiul contradictorialităţii/disponibilităţii/dreptului la apărare.  
8.  Nulitatea procesuală.  
9.  Sancţiuni procesuale. Perimarea.  
10.  Probele în procesul civil. Expertiza.  
11.  Relativitatea efectelor hotărârii judecătoreşti. 
12.  Recursul, vechi şi nou în procedura civilă. 
13.  Limitele sintagmei „daţi-mi faptele şi vă voi da dreptul”. 
14.  Rolul executorului judecătoresc în cadrul executării silite.  
15.  Incidente în materia  executării silite. 
16.  Suspendarea executării silite. 
17.  Procedura cererilor cu valoare redusă. 
18.  Partajul. 
19.  Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii. 
 
Dreptul familiei, Protecția juridică a drepturilor copilului și a altor categorii de persoane – 
conf. dr. A Drăghici andreea.draghici@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Regimul matrimonial al separatiei de bunuri 
2.  Efectele personale ale casatoriei 
3.  Analiza teoretica si practica a institutiei adoptiei 
4.  Autoritatea parinteasca 
 
 
 



Dreptul muncii – conf. dr. Carmen Nenu carmen.nenu@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1. Timpul de muncă – element esențial al contractului individual de muncă 
2.  Examen teoretic al practicii judiciare privind încetarea de drept a contractului        individual de muncă.  
3.   Dreptul la concediu de odihnă  
4.   Concedierea colectivă – reglementare internă și europeană 
5.  Salarizarea în domeniul public. Actualități și perspective 
 
Dreptul securității sociale - conf. dr. Carmen Nenu carmen.nenu@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Principiile sistemului de pensii publice 
2.  Dreptul la pensie pentru limită de vârstă 
3.  Dreptul la pensie de invaliditate 
4.  Protecția socială a maternității 
5.  Indemnizația de șomaj – aspecte normative și sociale  
 
Dreptul mediului – Lect. dr. Ramona Duminică ramona.duminica@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Contractualizarea în materia protecției mediului  
2.  Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos 
3. Dreptul de proprietate și protecţia mediului  
4.  Aplicarea principiilor ecologice în desfășurarea diferitelor activități în așezările umane  
5.  Infractiunile ecologice  
6.  Protecția juridică a pădurilor  
7.  Principiile care guvernează răspunderea juridică în dreptul mediului  
8.  Protecția juridică a aerului înconjurător   
9.  Răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului 
10.  Reglementarea și aplicarea practică a principiului precauției  
11.  Sistemul procedural al evaluării și autorizării activităților cu impact asupra mediului 
12.  Protecția juridică a patrimoniului natural 
13.  Normele juridice unionale din domeniul gestionării deșeurilor 
14.  Regimul substantelor, preparatelor chimice periculoase si al ingrasamintelor chimice 
15.  Patrimoniul în dreptul mediului 

 
Drept electoral  - Lect. dr. Andra Puran andra.puran@upit.ro   
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Alegerile Europarlamentare 
2.  Referendumul 
3.  Organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare în România 
4.  Mandatul parlamentar 



5.  Partidele politice 
6.  Teoria generală a Constituției 
7.  Drepturile şi libertăţile social-economice şi culturale 
8.  Principiile constituţionale aplicabile drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale 
9.  Actele Curții Constituționale a României 
10.  Principiul supremației Constituției 
11.  Aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României privind protecţia unor 

drepturi şi libertăţi fundamentale 
12.  Teoria generală a statului 
13.  Aplicarea principiului constituţional al proporţionalităţii la organizarea statală 
15.  Instituția Avocatului Poporului 
  
 
Drept penal. Partea generală – Lect. dr. Cătălin Bucur catalin.bucur@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1. Concursul de infracţiuni 
2. Tentativa  
3. Unitatea de infracţiune 
4. Cauze de neimputabilitate (se poate opta pentru cate o cauza, ori se pot analiza 

comparativ) 
5. Cauzele justificative (se poate opta pentru cate o cauza, ori se pot analiza comparativ) 
6. Legitima aparare vs. Starea de necesitate 
7. Măsurile educative 
8. Liberarea condiţionată 
 
TEORIA GENERALA A DREPTULUI, SOCIOLOGIE JURIDICA – Lect. dr. Iulia 
Boghirnea iulia.boghirnea@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Metodele cercetării ştiinţifice juridice 
2.  Acţiunea in timp a normei juridice 
3. Acţiunea in spatiu si asupra persoanelor a normei juridice 
4.  Cutuma - ca izvor de drept 
5.  Faptul juridic- premisă a raportului juridic 
6.  Raportul juridic 
7.  Precedentul judiciar de interpretare in sistemul de drept românesc 
8.  Sistemele de drept în Asia orientală 
9.  Normele juridice. Privire specială asupra normelor de drept international public 
10.  Raportul juridic- privire specială asupra raporturilor de drept unional 
11.  Prezumtiile juridice 
12.  Fictiunile juridice 
13.  Tehnica elaborării actelor normative nationale 
14.  Tehnica redactării actelor normative ale Uniunii Europene 
15.  Sociologia familiei 
 



Drept roman – Lect. Dr. Daniela Iancu daniela.iancu@upit.ro  
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Categorii de acțiuni în epoca clasică  
2.  Evoluția proprietății în dreptul roman  
3.  Succesiunea în dreptul roman  
4.  Modurile voluntare de stingere a obligațiilor în dreptul roman  
 
Istoria dreptului românesc -  Lect. Dr. Daniela Iancu daniela.iamcu@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Evoluția instituției șefului statului în dreptul românesc  
2.  Evoluția dreptului de proprietate în dreptul românesc 
3.  Evoluția căsătoriei și a familiei în dreptul românesc 
4.  Organizarea de stat şi dreptul în perioada 1821-1859  
5.  Organizarea de stat şi dreptul Transilvaniei începând cu secolul X până la Marea Unire 
 
Drept financiar – Lect. Dr. Daniela Iancu daniela.iancu@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Inspecţia fiscală 
2.  Obligațiile fiscale directe ale persoanei fizice 
3.  Instituții cu competență în execuția bugetară 
4.  Ogligațiile fiscale directe ale persoanei juridice 
5.  Procedura bugetară – execuția bugetelor locale 
6.  Controlul execuției bugetare 
7.  Răspunderea juridică în domeniul financiar 
 
Dreptul transporturilor – Lect. dr. Amelia Singh amalia.singh@upit.ro  
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Contractul de transport 
2.  Cabotajul în legislația europeană. 
3.  Obligaţiile izvorâte din contractul de transport rutier 
4.  Participantii la contractul de transport 
5.  Transportul rutier - conditii de acces in activitatea rutiera 
6.  Contractul de expediţie de mărfuri 
7.  Transporturile modale 
8.  Licenţa de transport 
9.  Transporturi efectuate de operatori de transport succesivi 
10.  Marfa transportata 
11.  Dreptul de retenție in dreptul comun și in contractul de transport 
12.  Aquis-ul comunitar in domeniul transporturilor 
13.  Privilegiile operatorului de transport  
14.  Răspunderea operatorului de transport 
15.  Dreptul transporturilor, notiune si caracteristici 



 
 
Organizarea profesiilor juridice, Deontologia magistratului – Lect. univ. dr. Florina 
Mitrofan florina.mitrofan@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Justiţia în raporturile sale cu celelalte puteri ale statului 
2.  Principiile organizării şi funcţionării justiţiei ca serviciu public 
3.  Instituţiile sistemului judiciar 
4.  Rolul puterii judecătoreşti în statul de drept 
5.  Independenţa magistratului – garanţie a statului de drept 
6.  Principii fundamentale ale independenţei magistraţilor 
7.  Consideraţii în legătură cu răspunderea patrimonială a statului şi a judecătorilor şi 

procurorilor pentru erori judiciare în lumina dispoziţiilor constituţionale şi legale 
8.  Independenţa magistratului – garanţie a statului de drept 

 


