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Prof. univ. dr. Lucian BERCEA
DREPT COMERCIAL I
1. Etica în societățile comerciale. Instrumentele dreptului
2. Piercing the corporate veil. Răspunderea nelimitată a asociaţilor societăţilor comerciale
3. Business judgment rule. Limitarea răspunderii administratorilor societăţilor pe acţiuni
4. Finanţarea societăţilor comerciale. Tehnici economice şi mecanisme juridice
DREPT COMERCIAL II
1. Contractele standard ca mecanism de afaceri
2. Acţiunea în angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitorului
insolvent. Reforma Codului insolvenţei
3. Acţiunea în anularea actelor frauduloase ale debitorului insolvent. Reforma Codului
insolvenţei
DREPT BANCAR
1. Introducerea monedei euro în România
2. Clauzele abuzive în contractul de credit pentru consum
3. Supraîndatorarea consumatorilor de credite bancare. Insolvența, darea în plată și conversia
creditelor în valută
Conf. univ. dr. Raluca BERCEA
DREPTUL UNIUNII EUROPENE
1. Exercitarea profesiei de avocat într-un Stat Membru. Studiu de jurisprudenţă europeană
2. Încălcarea dreptului la un proces echitabil – ramura penală. Studiu de jurisprudenţă română
şi europeană
3. Exercitarea profesiei de notar public într-un Stat Membru. Condiţia naţionalităţii. Studiu de
jurisprudenţă europeană
4. Trimiteri preliminare ale instanţelor din România – condiţii de admisibilitate. Studiu de
jurisprudenţă
5. Prima trimitere preliminară a Curţii Constituţionale a României. Studiu de jurisprudenţă
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Lect. univ. dr. Lucian BOJIN
ORGANIZAȚII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
1. Personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale (Studiu teoretic)
2. Organizaţia mondială a comerţului (Studiu teoretic / Studiu de caz)
3. Soluţionarea litigiilor în interiorul organizaţiilor internaţionale (Studiu teoretic)
4. Sancţiunile în organizaţiile internaţionale (Studiu de jurisprudență)
5. Organizaţiile internaţionale de integrare (Studiu teoretic)
6. Funcţionalismul ca fundament teoretic pentru dezvoltarea organizaţiilor internaţionale
(Studiu teoretic)
7. Teoria constructivistă în relaţiile internaţionale (Studiu teoretic)
8. Caracteristicile relaţiilor internaţionale în secolul al xix-lea (Studiu teoretic)
9. Trăsături ale relaţiilor internaţionale în secolul xxi (Studiu teoretic)
10. Caracteristicile relaţiilor internaţionale în secolul al xx-lea (Studiu teoretic)
11. Importanţa instituţiilor în relaţiile internaţionale (Studiu teoretic)
12. Factorul economic în relaţiile internaţionale şi criza economică globală (Studiu teoretic)
Lect. univ. dr. Flaviu CIOPEC
DREPT PROCESUAL PENAL
1. Dreptul martorului de a nu se acuza. Comentariu al jurisprudenței instanțelor de apel
2. Prelevarea probelor biologice. Comentariu al jurisprudenței instanțelor de apel
3. Înregistrările audio-video private. Comentariu al jurisprudenței instanțelor de apel
4. Suspiciunea rezonabilă
3. Protecția martorilor în procesul penal
4. Mecanisme procesuale de asigurare a practicii judiciare unitare
5. Administrarea bunurilor indisponibilizate
6. Secretul profesional în procedurile penale
7. Principiul oportunității urmăririi penale
8. Infracțiunea flagrantă
9. Eroarea judiciară
10. Situațiile tranzitorii
CRIMINOLOGIE
1. Criminalitatea rutieră
2. Criminalitatea corporativă
Conf. univ. dr. Cristian CLIPA
DREPT ADMINISTRATIV. PARTEA GENERALĂ
1. Serviciul public o noțiune polimorfă .Studiu de doctrină și jurisprudență
2. Contractul de delegare a gestiunii seviciilor comunitare de utilități publice
3. Dreptul funcționarului public la viață intimă, familială și privată. Incidența art. 8 din CEDO
4. Libertatea de expresie a funcționarului public. Incidența art. 10 din CEDO
5. Persoanele juridice de drept public. Studiu de doctrină și jurisprudență
6. Autorități administrative autonome de reglementare si de decizie in domeniul economic
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7. Analiza economică a normei de drept administrativ. Contribuțiile lui POSNER și a școlii
economice de la Chicago
8. Rolul jurisprudenței în configurarea ideologică a unor mari instituții de drept administrativ
9. Rolul dreptului european în reconfigurarea ideologică a unor mari instituții de drept
administrativ
10. Fenomenul de contractualizare în teoria funcției publice
11. Abordări diacronice și analitic-sistemice ale exproprierii pentru cauză de utilitate publică în
România
12. Răspunderea patrimonială a administrației publice pentru nefuncționarea serviciilor publice
gestionate
13. Instrumentele de intervenție ale administrației publice în economie
14. Stabilitatea funcționarului public. Modelul românesc, modelul francez, modelul german și
modelul spaniol
15. Incidența principiului loialității în relațiile statornicite între instituțiile administrației
publice
Prof. univ. dr. Mircea CRISTE
DREPT CONSTITUȚIONAL
1. Răspunderea politică a guvernului româniei
2. Raporturile dintre președintele și guvernul româniei
3. Statul de drept
4. Imunitatea în dreptul constituțional român
5. Răspunderea magistraților
6. Sistemul electoral în românia
7. Îndatoririle cetățenilor in reglementarea constitutiei române
8. Competențele avocatului poporului în contenciosul drepturilor fundamentale
9. Organizarea internă a parlamentului român
10. Implicarea judecătorului român în controlul de constituționalitate
11. Aplicarea principiului separaţiei puterilor în sistemul constituțional românesc
12. consiliul superior al magistraturii, garant al independenței justiției
13. soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională de către curtea constituțională
14. Delegarea legislativă
Lect. univ. dr. Eusebiu Octav DĂNILĂ
DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
1. Succesiuni cu elemente de extraneitate (Studiu teoretic)
2. Moștenirea vacantă (Studiu teoretic)
3. Testamentul autentic (Studiu teoretic)
4. Reducțiunea liberalităților excesive (Studiu teoretic)
5. Nedemnitatea succesorală (Studiu teoretic)
6. Acceptarea și renunțarea la moștenire (Studiu teoretic)
7. Clasele de moștenitori legali (Studiu teoretic)
3

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

DREPT NOTARIAL
1. Răspunderea disciplinară a notarului public (Studiu teoretic)
2. Controlul, evidența activității notariale și arhiva notarului public (Studiu teoretic)
3. Procedura divorțului pe cale notarială (Studiu teoretic)
4. Camera Notarilor Publici (Studiu teoretic)
5. Certificatul european de moștenitor (Studiu teoretic)
Lect. univ. dr. Dana DIACONU
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI
1. Rolul doctrinei juridice în aplicarea dreptului
2. Principiul libertății și libertățile recunoscute de dreptul pozitiv
3. Obligația juridică- concept al teoriei dreptului
4. Sursele actuale ale dreptului pozitiv roman
5. Relațiile dintre normele juridice
6. Tipuri de relații juridice
7. Scopul științei dreptului
8. Integrarea sistemelor de drept
9. Elementele realității juridice
10. Nelegalitatea și iliceitatea în raționamentul juridic
11. Ce este ordinea juridică?
12. Construirea sistemului de norme juridice- polii si axele sistemului
Conf. univ. dr. Adrian FANU-MOCA
DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nedenunţarea şi omisiunea sesizării;
Mărturia mincinoasă;
Evadarea şi înlesnirea evadării;
Conflictul de interese administrativ şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane;
Delapidarea;
Abuzul în serviciu;
Falsul intelectual;
Falsul privind identitatea;
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere;
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.
Cumpărarea de influență
Luare de mită
Infracțiuni contra familiei
Constituirea unui grup infracțional organizat
Traficul de influență
Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor
Pornografia infantilă
Darea de mită
Tortura
Ultrajul judiciar
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21. Tratamente inumane.

Lect. univ. dr. Codruţa GUZEI-MANGU
DREPT CIVIL. OBLIGAȚII II
1. Obligațiile afectate de condiție, obligațiile cu termen și obligațiile complexe
2. Cesiunea de creanță, cesiunea de datorie și cesiunea de contract, operațiuni juridice prin
care se realizează dinamica obligațiilor - abordare analitică și comparativă
3. Subrogația, novația, darea în plată, obligațile alternative și obligațiile facultative – abordare
analitică și comparativă
4. Stingerea obligațiilor. Plata
5. Stingerea obligațiilor. Mijloacele alternative de stingere a obligațiilor
6. Garantarea executării obligațiilor prin fidejusiune, garanții autonome, gaj și dreptul de
retenție
7. Garanția comună a creditorilor, acțiunea oblică și acțiunea pauliană - garanții generale ale
executării obligațiilor
8. Ipoteca – garanție reala a executării obligațiilor
DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE PRINCIPALE
1. Coproprietatea și devalmașia – modalități juridice ale dreptului de proprietate
2. Accesiunea și ocupațiunea- moduri de dobandire a dreptului de proprietate privată
3. Limitele dreptului de proprietate privată
4. Rolul bunei-credințe în dobăndirea proprietății private asupra bunurilor mobile și în cadrul
uzucapiunii
5. Dreptul de superficie și dreptul de servitute-dezmembrăminte ale dreptului de proprietate
privata
Conf. univ. dr. Florin MANGU
DREPT CIVIL. OBLIGAȚII I
1. Daunele punitive și daunele interese - studiu de doctrină și de jurisprudență
2. Formarea progresivă a contractului - studiu de doctrină și de jurisprudență
3. Autonomia de voință- studiu de doctrină și de jurisprudență
4. Principiul favor contractus- studiu de doctrină și de jurisprudență
5. Încheierea și dovada contractelor în formă electronică- studiu de doctrină și de jurisprudență
6. Încetarea contractului din cauze neinputabile părților- studiu de doctrină și de jurisprudență
7. Buna și reaua-credință în materia restituirii prestațiilor- studiu de doctrină și de jurisprudență
8. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele defectuoase - studiu de doctrină și de
jurisprudență
9. Examen critic al jurisprudenței în materia răspunderii civile delictuale pentru fapta minorului
sau a celui pus sub interdicție judecătorească.
10. Examen critic al jurisprudenței în materia răspunderii civile delictuale pentru faptele
prepușilor lor.
11. Examen critic al jurisprudenței în materia răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile
cauzate de lucruri sau de animale.
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12. Repararea prejudiciului constând în vătămarea unui interes- studiu de doctrină și de
jurisprudență.
Prof. univ. dr. Tiberiu MEDEANU
CRIMINALISTICĂ
1. Tehnici de identificare şi înregistrare a persoanelor (Studiu de caz)
2. Balistica judiciară; urmele de pe munitie (Studiu de caz)
3. Cercetarea criminalistică a înscrisurilor de mână (Studiu de caz)
4. Cercetarea locului faptei în cazul accidentelor de muncă (Studiu de caz)
5. Constatarea tehnico-ştiinţifică (Studiu de caz)
6. Dispunerea și valorificarea expertizelor medico-legale (Studiu de caz)
7. Dispunerea și valorificarea expertizelor tehnice (Studiu de caz)
8. Metodica investigării omorului (Studiu de caz)
9. Metodica investigării infracţiunilor de furt (Studiu de caz)
10. Metodica investigării accidentelor de muncă din domeniul construcţiilor (Studiu de caz)
11. Cercetarea urmelor accidentelor mijloacelor de transport (Studiu de caz)
12. Metodica investigării accidentelor de trafic rutier (Studiu de caz)
13. Metodica investigării infracţiunilor din domeniul terorismului (Studiu de caz)
14. Cercetarea urmelor de explozii şi incendii (Studiu de caz)
15. Metodica investigării infracţiunilor din mediul afacerilor (Studiu de caz)

Prof. univ. dr. Emilia MIHAI
ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ŞI A PROFESIILOR JURIDICE
1. Consiliul Superior al Magistraturii – garant al independenţei justiţiei (Studiu teoretic / Studiu
de caz)
2. Jurisdicţiile sistemului judiciar român: organizare şi funcţionare (Studiu teoretic)
3. Principiile serviciului public al justiţiei (Studiu teoretic)
4. Organizarea răspunderii juridice în sistemul judiciar român (Studiu teoretic / Studiu de caz)
5. Ministerul Public: organizare, funcţionare, atribuţii (Studiu teoretic)
6. Exercitarea profesiei de avocat: forme şi modalităţi (Studiu teoretic)
7. Statutul avocatului în România (Studiu teoretic)
8. Notarul public în România: statut şi competenţe (Studiu teoretic)
DREPTUL CONCURENȚEI ȘI AL CONSUMULUI
1. Răspunderea pentru concurenţă neloială (Studiu teoretic / Studiu de caz)
2. Imitaţia şi parazitismul economic – forme ale concurenţei neloiale (Studiu teoretic / Studiu
de caz)
3. Protecţia consumatorului prin informare (Studiu teoretic / Studiu de caz)
4. Protecţia consumatorului faţă de clauzele abuzive (Studiu teoretic / Studiu de caz)
Conf. univ. dr. Adina Renate MOTICA
DREPTUL FAMILIEI I ȘI DREPTUL FAMILIEI II
1. Stabilirea locuinței copilului în procedura divorțului părinților săi (studiu de jurisprudență)
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2. Decăderea din drepturile părintești (studiu de jurisprudență)
3. Procrearea medical asistată (studiu de caz)
4. Culpa în desfacerea căsătoriei (studiu teoretic)
5. Acțiunea în tăgada paternității (studiu de jurisprudență)
6. Nulitatea căsătoriei (studiu de jurisprudență)
7. Obligația legală de întreținere (studiu de jurisprudență)
8. Procedura adopției interne (studiu teoretic)
9. Logodna (studiu teoretic)
10. Convenția matrimonială (studiu teoretic)
11. Împărțirea bunurilor comune ale soților la desfacerea căsătoriei (studiu de jurisprudență)
12. Măsurile judiciare în caz de criză conjugală (studiu teoretic)
13. Calificarea unor bunuri ca fiind proprii sau comune în regimul comunității legale de bunuri
(studiu de jurisprudență)
14. Ascultarea minorului în procedura de divorț al părinților săi (studiu de jurisprudență)
Lect. univ. dr. Oana MOTICA
DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ ȘI DREPT CIVIL. SUCCESIUNILE
1. Eroarea și dolul. Vicii de consimţământ. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă;
2. Efectele nulităţii actului juridic civil. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă;
3. Domeniul de aplicare al prescripţiei extinctive. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă;
4. Cursul prescripţiei extinctive – analiză teoretică şi practică;
5. Regimul juridic al nulităţii actului juridic civil – analiză a legislaţiei şi a practicii judiciare;
6. Forma şi modalităţile actului juridic civil – analiză teoretică şi practică;
7. Efectele actului juridic civil. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă.
8. Aplicarea în timp a legii civile. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă;
9. Acceptarea succesiunii – analiză teoretică şi practică;
10. Partajul succesoral. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă.
Conf. univ. dr. Daniela MOŢIU
DREPTUL MUNCII
1. Clauze de neconcurență
2. Clauze de formare profesională
3. Detașarea
4. Regulamentul interior
5. Contractul colectiv de muncă
6. Greva
Prof. univ. dr. Florin MOŢIU
DREPT CIVIL. CONTRACTELE SPECIALE
1. Dreptul de preempţiune în legi speciale – studiu teoretic
2. Preţul vânzării – studiu de jurisprudență
3. Obligația vânzătorului de garanție pentru evicţiune – studiu de caz
7
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4. Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan – studiu teoretic
5. Vânzarea bunului altuia – studiu teoretic
6. Revocarea donaţiei pentru ingratitudine – studiu de caz
7. Darul manual – studiu de jurisprudență
8. Incapacităţi în materia donaţiei – studiu de jurisprudenţă
9. Încetarea contractului de locaţiune – studiu teoretic
10.Încetarea contractului de închiriere a locuinţei – studiu de jurisprudență
11. Asocierea în participaţie - studiu de caz
12. întinderea mandatului – studiu de caz
Lect. univ. dr. Ioana PAŞCA
INFRACȚIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE
1. Infracţiunea de concurenţă neloială (studiu de jurisprudenţă).
2. Traficul internațional de droguri prevăzut de art. 3 din Legea nr. 143/2000 (studiu de
jurisprudenţă).
3. Analiza conținutului infracțiunii de producere, procurare sau deținere de droguri pentru
consum propriu, prevăzută de articolul 4 din Legea nr. 143/2000 (studiu teoretic).
4. Analiza conținutului infracțiunii de prescriere de droguri fără a fi necesar prevăzută de art. 6
din Legea nr. 143/2000 (studiu teoretic).
5. Infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005
(studiu teoretic).
6. Infracţiunea de spălare a banilor. Autonomie. Subiect activ (studiu de jurisprudenţă).
7. Infracţiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive (studiu teoretic).

Lect. univ. dr. Alexandru POPA
DREPT ROMAN
1. Răspunderea contractuală în sistemul juridic roman
2. Răspunderea delictuală în sistemul juridic roman
3. Quasicontractele și quasidelictele în dreptul roman
4. Contractele în sistemul juridic roman
5. Succesiunea legală în dreptul roman
6. Testamentul în dreptul roman
7. Contractul de societate
Prof. univ. dr. Constantin Dragoş POPA
ARBITRAJ ȘI MEDIERE
1. Reglementarea actuală a convenţiei arbitrale (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu
de caz)
2. Arbitrajul de drept comun (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)
3. Constituirea tribunalului arbitral (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)
4. Procedura arbitrală (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)
5. Desfiinţarea hotărârii arbitrale (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)
8
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DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE
1. Actul administrativ fiscal (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)
2. Procedura contenciosului administrativ-fiscal (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență /
Studiu de caz)
3. Contenciosul fiscal de drept comun (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)
4. Executarea silită a creanţelor fiscale (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)
5. Evoluţia impozitelor directe (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență / Studiu de caz)
Lect. univ. dr. Florina POPA
DREPT PROCESUAL CIVIL – PARTEA I
1. Acțiunea în revendicare, acțiunea în granițuire și acțiunile posesorii - regim juridic,
comparație, repere jurisprudențiale
2. Procedura regularizării - aspecte controversate. Analiză jurisprudențială
3. Acțiunile de carte funciară - analiză teoretică și jurisprudențială
4. Acțiuni societare - analiză teoretică și jurisprudențială
5. Nulitatea actelor de procedură în practica instanțelor judecătorești
6. Proba testimonială - analiză teoretică și jurisprudențială
7. Termenele procedurale - analiză teoretică și jurisprudențială
8. Taxa de timbru - impediment al liberului acces la justiție?
9. Contestația privind tergiversarea procesului - corelația cu principiile fundamentale ale
dreptului civil
10. Suspendarea procesului civil. Analiză teoretică și jurisprudențială
11. Principiul aflării adevărului în procesul civil. Repere din practica instanțelor de judecată.
12. Dreptul la un proces echitabil. Repere teoretice și jurisprudențiale
Lect. univ. dr. Sergiu POPOVICI
DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT
1. Competenţa internaţională a instanţelor din România în materie civilă şi comercială (Studiu
teoretic / Studiu de caz)
2. Competenţa internaţională a instanţelor din România în materia desfacerii sau anulării
căsătoriei (Studiu teoretic / Studiu de caz)
3. Competenţa internaţională a instanţelor din România în materie succesorală (Studiu teoretic
/ Studiu de caz)
4. Competenţa internaţională a instanţelor din România în materii care nu sunt vizate de
domeniul vreunui act normativ european (Studiu teoretic / Studiu de caz)
5. Capacitatea persoanei fizice din punctul de vedere al dreptului internaţional privat (Studiu
teoretic / Studiu de caz)
6. Persoana juridică în dreptul internaţional privat (Studiu teoretic / Studiu de caz)
7. Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Studiu teoretic / Studiu de caz)
8. Legea aplicabilă obligaţiilor extracontractuale (Studiu teoretic / Studiu de caz)
9. Norma conflictuală în materie de căsătorie (Studiu teoretic / Studiu de caz)
10. Norma conflictuală în materie dedesfacere şi anulare a căsătoriei (Studiu teoretic / Studiu de
caz)
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11. Norma conflictuală în materie de adopţie (Studiu teoretic / Studiu de caz)
12. Norma conflictuală în materie de regimuri matrimoniale (Studiu teoretic / Studiu de caz)
13. Legea aplicabilă în materie succesorală (Studiu teoretic / Studiu de caz)
14. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materii care exced domeniului de aplicare al
regulamentelor europene conţinând norme de drept internaţional privat (Studiu teoretic /
Studiu de caz)
15. Principiul interpretării autonome a noţiunilor folosite de regulamentele europene cuprinzând
norme de drept internaţional privat (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență)
16. Materie civilă şi comercială în accepţiunea regulamentelor europene cuprinzând norme de
drept internaţional privat (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență)
17. Obligaţii contractuale sau extracontractuale din perspectiva dreptului internaţional privat
european (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență)
18. Principiul certitudinii juridice din perspectiva dreptului internaţional privat european (Studiu
teoretic / Studiu de jurisprudență)
19. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor provenind de la instanţe aparţinând unor state
membre ale Uniunii Europene (Studiu teoretic / Studiu de jurisprudență)
Lect. univ. dr. Voicu PUŞCAŞU
DREPT PENAL, PARTE GENERALĂ I
1. Aspecte jurisprudențiale privind aplicarea legii penale mai favorabile în cursul procesului
penal
2. Contradicții și neconcordanțe jurisprudențiale privind aplicarea legii penale mai favorabile
persoanelor definitiv condamnate
3. Consimțământul victimei, în reglementarea noului Cod penal
4. Eroarea, în reglementarea noului Cod penal
5. Aspecte jurisprudențiale privind unitatea legală de infracțiune în noul Cod penal
6. Unitatea naturală de infracțiune în noul Cod penal
7. Sisteme de sancționare a pluralității de infracțiuni în noul Cod penal
8. Aspecte jurisprudențiale privind renunțarea la aplicarea pedepsei în noul Cod penal
9. Aspecte jurisprudențiale privind amânarea aplicării pedepsei în noul Cod penal
10. Participația penală în noul Cod penal
11. Pluralitatea de infracțiuni comisă de minor în noul Cod penal
12. Pluralitatea de infracțiuni comisă de persoana juridică în noul Cod penal
DREPT PROCESUAL PENAL, PARTE SPECIALĂ
1. Măsurile asiguratorii în reglementarea noului Cod de procedură penală
2. Renunțarea la urmărirea penală în reglementarea noului Cod de procedură penală
3. Plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată
4. Camera preliminară, în reglementarea noului Cod de procedură penală
5. Sancțiunile procedurale, în reglementarea noului Cod de procedură penală
6. Standardul de convingere a organelor judiciare în soluționarea cauzei penale
7. Procedura simplificată de judecată în noul Cod de procedură penală
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8. Contestația în anulare în noul Cod de procedură penală
9. Revizuirea în noul Cod de procedură penală
10. Recursul în casație în noul Cod de procedură penală
11. Redeschiderea procesului penal în cauzele judecate în lipsă
12. Acordul de recunoaștere a vinovăției în noul Cod de procedură penală
Prof. univ. dr. Claudia ROŞU
DREPT PROCESUAL CIVIL
1. Soluțiile instanței de apel în procesul civil
2. Soluțiile instanței de recurs în procesul civil
3. Motivele contestației în anulare în procesul civil
4. Cazurile de revizuire în procesul civil
5. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile în
procesul civil
6. Desfășurarea procedurii ordonanței de plată
7. Procedura de soluționare a ordonanţei preşedinţiale
8. Soluționarea cererii de partaj
9. Litigiile civile soluționate pe calea medierii
10. Procedura de soluționare a sechestrului asigurător;fandreea
11. Judecata în procedura arbitrală
12. Efectuarea actelor de executare silite în procesul civil
13. Procedura de judecată a contestaţia la executare în procesul civil
14. Modalitățile de executare silită directă
Prof. univ. dr Irina SFERDIAN
DREPTURILE REALE
1. Masele patrimoniale
2. Obligațiile propter rem
3. Rolul drepturilor potestative în dobândirea proprietății
4. Aparența de carte funciară
5. Regimul juridic al superficiei incomplete
6. Uzufructul creanțelor
7. Posesia de fapt vs. posesia tabulară
8. Buna-credință în dobândirea originară a dreptului de proprietate
9. Raporturile de vecinătate
10. Regimul proprietății devălmașe
DREPTUL ASIGURĂRILOR
1. Riscul-element esențial al contractului de asigurare
2. Interesul asigurabil
3. Standardizarea contractului de asigurare
4. Încheierea contractului de asigurare
11
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5. Efectele contractului de asigurare de bunuri
6. Asigurarea de răspundere civilă auto- răspunderea asigurătorului
7. Asigurarea pentru malpraxis medical
8. Asigurarea de viață
9. Desființarea contractului de asigurare
10. Intermediarii în asigurări
Lect. univ. dr. Alin-Vlad SPERIUSI
DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL
1. Tendințe ale jurisprudenței CJUE în domeniul dreptului de autor. Studiu de cercetare
aplicată
2. Contractele speciale în domeniul semnelor distinctive
3. Aspecte specifice ale răspunderii civile în domeniul proprietății intelectuale
4. Proprietatea intelectualaă în jurisprudența CEDO
5. Doctrină și jurisprudență în materie de plagiat. Studiu de cercetare aplicată
6. Analiza practicii judiciare specifice recursului în procedura contenciosului administrativ.
Studiu de cercetare aplicată
7. Implicații de drept procesual ale impreviziunii. Studiu de cercetare aplicată
8. Teoria și practica administrării probelor prin avocat. Studiu de cercetare aplicată
9. Contractele speciale în domeniul dreptului de autor
10. Aplicarea în timp a legii civile și a legii de procedură civilă conform jurisprudenței Curții
Constituționale. Studiu de cercetare aplicată
Lect. univ. dr. Sergiu STĂNILĂ
PUBLICITATE IMOBILIARĂ
1. Aplicarea legii în timp în materia uzucapiunii. Studiu de jurisprudență
2. Forma înscrisurilor în temeiul cărora se solicită și se dispune înscrierea în cartea funciară.
Studiu teoretic
3. Sechestrul asigurător înscris în cartea funciară la cererea organului de urmărire penală.
Studiu teoretic
4. Înscrierea garanțiilor reale în cartea funciară. Studiu de jurisprudență
DREPTUL TRANSPORTURILOR
1. Contractul de comision de transport. Studiu de jurisprudență
2. Contractul de transport rutier de mărfuri. Studiu de jurisprudență
3. Contractul de transport aerian de mărfuri. Studiu de jurisprudență
4. Regimul juridic al despăgubirilor în contractul de transport aerian de pasageri. Studiu de
jurisprudență
CONTRACTE ADMINISTRATIVE
1. Terțul susținător și subcontractantul. Studiu de jurisprudență
2. Modiﬁcarea contractului de achiziție publică. Studiu teoretic
12

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE DREPT

3. Garanții solicitate în procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică. Studiu
teoretic
4. Procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică. Studiu de jurisprudența
Lect. univ. dr Laura STĂNILĂ
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ II
1. Aspecte de practică judiciară privind coautoratul
2. Aspecte de practică judiciară privind renunțarea la aplicarea pedepsei
3. Aspecte de practică judiciară privind amânarea aplicării pedepsei
4. Studiu de practică judiciară privind elementul subiectiv în cazul răspunderii penale a
persoanei juridice
5. Consecințele reiterării comportamentului infracțional în cazul infractorilor minori
6. Analiza evoluției practicii judiciare în materia confiscării extinse
7. Aspecte de practică judiciară privind participația improprie
DREPT PENAL-PARTE SPECIALĂ I
1. Protecția penală concretă a dreptului viață privată
2. Aspecte de practică judiciară privind infracțiunea de tălharie
3. Protecția penală a dreptului la viață în cazul persoanelor nenăscute
4. Infracțiunea de hărțuire. Abordare sociologică și juridică
5. Infracțiunea de viol. Probleme practice
6. Infracțiunea de vătămare corporală din culpa. Probleme de practică judiciară
7. Studiu de caz privind infracțiunea de lipsire de libertate
8. Aspecte de practică judiciară privind infracțiunea de violare de domiciliu
9. Aspecte de practică judiciară privind infracțiuni contra patrimoniului săvârșite de minori
10. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor și infracțiunea de înșelăciune. Diferențieri
practice

Lect. univ. dr. Flaminia STÂRC-MECLEJAN
DREPTUL MEDIULUI
1. Mecanisme juridice de participare a publicului la deciziile de mediu - studiu de
jurisprudență
2. Repararea prejudiciului pur ecologic potrivit dispozițiilor codului civil? – studiu critic
3. Instrumentele juridice ale unui drept al mediului durabil – studiu critic
4. Studiu teoretic privind accepțiunile juridice ale principiului precauției - studiu teoretic
5. Probleme ale aplicării principiului precauției în domeniul protecției mediului - studiu critic
6. Tratamentul juridic al riscului de mediu. Studiul cazului unui factor poluator (2 lucrări) –
studiu de caz
7. Studiu privind posibilitatea organizațiilor neguvernamentale ce promovează protecția
mediului de a repara consecințele atingerilor aduse mediului - studiu de jurisprudență
8. Contribuția participării publicului la eficacitatea dreptului mediului – studiu critic
9. Adnotări la un caz soluționat de Comitetul de Conformare al Convenţiei de la Aarhus (2
lucrări) – studiu de caz
13
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10. Principiul precauției - un nou standard de diligență în procesul deczional al companiilor studiu teoretic

Conf. univ. dr. Lavinia TEC
DREPT CIVIL. PERSOANE
1. Dreptul la viața privata
2. Dreptul de a dispune de sine insusi și limitele sale
3. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice
4. Capacitatea civilă a persoanei juridice
5. Ocrotirea persoanei fizice prin tutelă și curatelă
6. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei fizice
7. Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
8. Capacitatea de folosință a persoanei fizice
9. Funcționarea persoanei juridice
10. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice

Prof. univ. dr. Anton TRĂILESCU
DREPT ADMINISTRATIV-PARTEA SPECIALĂ
1. Asemănări şi deosebiri între contractul de achiziţii publice şi contractul de parteneriat public
privat
2. Jurisdicţia specială administrativă în domeniul achiziţiilor publice
3. Recursul administrativ special - condiţie prealabilă a acţiunii în contenciosul administrativ
4. Încetarea contractului de concesiune de bunuri publice
5. Contenciosul actelor administrative de sancţionare disciplinară
6. Contenciosul actelor administrative de sancţionare contravenţională
7. Anularea autorizaţiilor de construire şi efectele juridice ale acesteia
8. Perioada de activitate a planurilor urbanistice şi prelungirea efectelor acestora
9. Natura juridică a certificatului de urbanism şi consecinţele refuzului eliberării acestuia în
conformitate cu planul urbanisitic general
10. Asemănări şi deosebiri între contenciosul administrativ subiectiv şi contenciosul
administrativ obiectiv
11. Compatibilizarea instituţiei excepţiei de nelegalitate din dreptul intern cu instituţia
inaplicabilităţii actelor adminsitrative din dreptul Uniunii Europene
12. Cazurile şi efectele suspendării actelor administrative
13. Elementele contravenţiei şi cauzele care înlătură caracterul contravenţional al acestei fapte
ilicite
14. Efectele situaţiei de impreviziune în cazul contractelor administrative
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Prof. univ. dr. Constantin VALENTIN
PROTECȚIA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI
1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului: evoluția mecanismului jurisdicțional
2. Noțiunile autonome în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
3. Competența ratione personae a Curții Europene a Drepturilor Omului
4. Dreptul la un tribunal independent și imparțial în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor
Omului
5. Non bis in idem în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
6. Conceptul de ius cogens
7. Cutuma, izvor al dreptului internațional public
8. Aplicarea dreptului internațional convențional în dreptul intern al statelor
9. Fondul Monetar Internațional
10. Platoul continental
Lect. univ. dr. Andreea VERTEŞ-OLTEANU
DREPT CONSTITUŢIONAL ȘI DREPTUL COMUNICAŢIILOR ŞI AL NOILOR
TEHNOLOGII
1. Curtea Constituțională - legiuitor negativ
2. Mecanisme de colaborare între puterea legiuitoare și puterea executivă în sistemul
constituțional român
3. Interpretarea Constituției
4. Analiză critică a deciziei Curții Constituționale nr.64/2017
5. Conflictele juridice de natură constituțională
6. Separația puterilor în stat și loialitatea constituțională
7. Delegarea legislativă
8. Proporționalitatea ca principiu constituțional
9. Excepția de neconstituționalitate - criterii de admisibilitate
10. Producerea efectelor juridice ale actelor normative
11. Dreptul la uitare sau dreptul de a fi informat?
12. Libertatea de exprimare și dreptul la viață privată
Titlurile lucrărilor de licență propuse în vederea susţinerii licenţei Sesiunile iulie / septembrie
2019 Specializarea Drept au fost aprobate în ședința Consiliul Facultății de Drept în data de
08.03.2018.

Decan,
Prof. univ. dr. Lucian BERCEA
15

