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Lect. univ. drd. Dumitru GOŞA

Disciplina - Criminalistică

1. Asistența tehnico-criminalistică a descoperirii și investigării violului.
2. Caracteristica criminalistică a infracțiunii de omor săvârșite prin otrăvire
3. Particularitățile cercetării la fața locului în cazul descoperirii de cadavre cu identitate
necunoscută
4. Interpretarea criminalistică a urmelor de mâini la locul faptei
5. Biometria – mijloc de identificare criminalistică a persoanelor

Conf. univ. dr. Elisabeta-Mariana Boţian

I. Disciplina: Drept penal, parte generală
1. Cauzele justificative
2. Răspunderea penală a persoanei juridice.
II. Disciplina: Drept penal, partea specială
1. Evadarea
2. Mărturia mincinoasă.
III. Disciplina: Drept procesual penal
1. Controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune
2. Termenele în procesul penal.

Lect. univ. dr. Ioan-Marius Aron

Disciplina: Drept muncii

1. Încheierea şi executarea contractului individual de muncă
2. Conţinutul contractului individual de muncă
3. Modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă
4. Tipuri de contracte de muncă
5. Securitatea şi sănătatea în muncă
6. Răspunderea disciplinară
7. Răspunderea patrimonială în dreptul muncii
8. Răspunderea contravenţională şi penală în dreptul muncii
9. Inspecţia muncii
10. Jurisdicţia muncii

Conf. univ. dr. Monica Vlad
I. Disciplina: Drept constituţional şi instituţii politice
1.
2.
3.
4.
5.

Forma de guvernământ a României: aspecte istorice, juridice şi politice
Revizuirea legii fundamentale
Noţiunea de naţiune în dreptul constituţional românesc
Imunitatea parlamentară şi excesele ei
Dreptul românesc şi dreptul comunitar în reglementarea constituţională românească.

II. Disciplina: Dreptul mediului:
1.
2.
3.
4.
5.

Protecţia speciilor pe cale de dispariţie
Răspunderea internaţională pentru dezastrele nucleare
Legislaţia specială de protecţie a pădurilor în România şi abuzurile corelative din practică
Regimul juridic al Deltei Dunării
Flora sălbatică a României şi lacunele de reglementare a protecţiei ei.

III. Disciplina: Drept european comunitar
1.
2.
3.
4.
5.

Natura juridică a Uniunii Europene
Aspecte de integrare politică a României in U.E.
Protecţia consumatorului în România în contextul apartenenţei la U.E.
Constituţia Europei: trecut şi perspective
Libera circulaţie a persoanelor şi dublul standard în politica europeană

IV. Disciplina:Drept internaţional public
1.
2.
3.
4.
5.

Tragedia Ucrainei: cauze, efecte, consecinţe pentru Balcani
Influenţa Revoluţiei Franceze asupra dreptului internaţional modern
Jurisdicţia internaţională penală actuală
Tribunalul internaţional penal pentru fosta Iugoslavie
Protecţia civililor în conflictele armate: cazul Siriei.

V. Disciplina:Protecţia internaţională a drepturilor omului
1.
2.
3.
4.
5.

Noţiunea de demnitate şi influenţa ei asupra drepturilor omului
Drepturile economice şi evoluţia lor în sistemul Naţiunilor Unite
Drepturile politice în Europa: studiu comparativ între două state
Dreptul la libera exprimare: conţinut şi limite
Principalele protocoale la Convenţia Europeana pentru Drepturile Omului.

Lect. univ. dr. Claudiu-Nicolae Băra

Disciplina: Drept civil

1. Regimul juridic al nulităţii în Noul Cod civil
2. Tutela minorului
3. Capacitatea civilă a persoanei juridice
4. Reorganizarea persoanei juridice
5. Regimurile matrimoniale în Noul Cod civil
6. Desfacerea căsătoriei
7. Adopţia
8. Autoritatea părintească
9. Fiducia
10. Cesiunea de creanţă şi prelungirea datoriei – mijloace de transmisiune a obligaţiilor.

Prof. univ. dr. Gheorghe Bichicean

I. Disciplina:Istoria Dreptului Românesc
Codul Calimachi și Codul Caragea: studiu comparat
Dreptul cutumiar în Țara Românească și Moldova
Monumente ale dreptului scris în Transilvania: Constituțiile Aprobate
Reforma dreptului în România modernă –Codul civil în perioada domniei lui Al.
Ioan Cuza
5. Infracțiuni și pedepse în dreptul românesc, în secolul la XVII -lea
6. Dreptul roman în Dacia
7. Organizarea justiției în Țara Românească în secolele XIV-XVI
8. Organizarea justiției în Moldova și Țara Românească în secolele XIV-XVII
9. Instituții de drept public în Evul mediu: Sfatul voievodului Transilvaniei
10. Instituții de drept public în Evul mediu în Țara Românească și Moldova: Domnia
11. Instituții de drept public în Evul mediu în Transilvania: Congregațiile locale ale
stărilor privilegiate (nobili, sași, secui).
1.
2.
3.
4.

II: Disciplina: Drept roman
1. Izvoarele dreptului roman: cutuma și legea, studiu comparat
2. Procedura de judecată în dreptului roman arhaic: formalismul juridic și formula,
studiu comparat
3. Procedura de judecată în dreptului roman post-clasic: extra ordine privatorum
4. Instituții în dreptul roman: regalitatea și consulatul, studiu comparat
5. Instituții în dreptul roman: Senatul și Adunările poporului
6. Obligațiile în dreptul roman
7. Proprietatea și posesia în dreptul roman, studiu comparat
8. Căsătoria și divorțul
9. Succesiunea legală și succesiunea testamentară în dreptul roman, studiu comparat
10. Bunurile, tipologii și caracteristici: abordare comparată

Lect. univ. dr. Nicolaie-Cristian Scutea

Disciplina: Drept admnistrativ

1. Izvoarele dreptului administrativ în actualul context constituţional şi legislativ
2. Condiţiile legalităţii actelor administrative
3. Proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia în România
4. Concesiunea bunurilor publice şi regimul juridic al acesteia
5. Nulitatea actului administrativ şi regimul juridic al acesteia
6. Rolul şi Atribuţiile Guvernului conform actualelor prevederi constituţionale şi legale
7. Condiţiile intentării acţiunii în contencios administrativ
8. Procedura de soluţionare în prima instanţă şi în căile de atac a cererilor în materia
contenciosului administrativ.

