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Carieră judiciară 

Prof.univ.dr. Roșu Claudia- Probleme actuale ale Codului de procedură civilă 

1. Reflectarea principiilor fundamentale ale procesului civil în soluțiile instanțelor de 

judecată 

2. Condițiile de exercitare ale acțiunii civile 

3. Cazurile de incompatibilitate ale judecătorului în procesul civil 

4. Competența după materie și valoare în procesul civil 

5. Cazurile de suspendare a procesului civil 

6. Administrarea probei expertizei în procesul civil 

7. Efectele hotărârii judecătorești în procesul civil 

 

Prof.univ.dr. Sferdian Irina- Dobândirea, publicitatea şi apărarea dreptului de proprietate 

1. Patrimoniul societății simple 

2. Bunuri principale/ accesorii – relevanța distincției 

3. Buna-credință în materia acțiunilor de carte funciară 

4. Posesia tabulară 

5. Dobândirea dreptului de proprietate privată prin hotărâre judecătorească care ține loc de 

contract. 

6. Aparențe în drept și publicitatea materială a carților funciare 

7. Obligația de „ a da” în sistemul de publicitate al cărților funciare. 

 

Conf.univ.dr. Motica Adina Renate- Dreptul relațiilor de familie 

1.        Transgenderismul, implicații juridice – studiu teoretic. 

2.        Desfacerea adopției – studiu de jurisprudență. 

3.        Interesul superior al copilului în procesul de divorț al părinților – studiu de jurisprudență 

4.        Exercitarea autorității părintești în situații speciale – studiu teoretic. 

5.        Clauza de preciput – studiu teoretic. 

6.        Audierea/ascultarea minorului în cadrul procedurii de divorț a părinților – studiu teoretic. 

 

Conf.univ.dr. Mangu Florin- Teoria generală a contractului 

1. Impreviziunea în contracte – studiu de doctrină și de jurisprudență; 

2. Remediile nulității contractului – studiu de doctrină și de jurisprudență; 

3. Efectele nulității contractului – studiu de doctrină și de jurisprudență; 

4. Determinarea conținutului contractului – studiu de doctrină și de jurisprudență; 

5. Încheierea contractului prin reprezentare – studiu de doctrină și de jurisprudență. 

 

Conf.univ.dr. Mangu Florin- Răspunderea civilă delictuală 

1. Examen al jurisprudenței ICCJ și CJUE în materia reparării prejudiciului cauzat prin 

accidente de autovehicule; 

2. Examen al jurisprudenței CEDO în materia reparării prejudiciului individual; 

3. Cazuri de răspundere civilă delictuală preventivă în legislația autohtonă în vigoare; 



4. Repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare – privire diacronică în legislația, în 

doctrina și în jurisprudența în domeniu; 

5. Răspunderea pentru malpraxis – studiu de doctrină și de jurisprudență 

 

Conf.univ.dr. Fanu-Moca Adrian- Drept penal partea specială. Probleme teoretice și 

practice 

1. Darea de mită  

2. Infracţiunile rutiere. Studiu doctrinar şi jurisprudenţial  

3. Şantajul  

4. Agresiunea sexuală  

5. Participaţia în cazul infracţiunilor de corupţie  

6. Traficul de infleunţă  

7. Traficul de persoane  

8. Privire comparativă asupra infracţiunilor de corupţie  

9. Ultrajul judiciar  

10. Tâlhăria şi tâlhăria calificată  

11. Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe  

12. Tâlhăria urmată de moartea victimei  

13. Furtul calificat  

14. Falsificarea de monede  

 

Conf.univ.dr. Ciopec Flaviu- Drept procesual penal. Probleme teoretice și practice 

1. Directivele europene în materia procedurilor penale 

2. Previzibilitatea legislației în materia procedurilor penale 

3. Accesul la un sistem informatic și percheziția informatică 

4. Participarea autorizată la anumite activități și constatarea infracțiunii flagrante 

5. Procedurile penale abreviate 

6. Procedura interlocutorie a admiterii în principiu 

 

Conf.univ.dr. Moțiu Dana- Dreptul relațiilor de muncă 

1.         Rolul sindicatului în promovarea dialogului social 

2.         Rolul patronatului în promovarea dialogului social 

3.         Particularități privind jurisdicția muncii  

4.         Contractul colectiv de muncă 

5.         Conflictul colectiv de muncă 

 

Lect.univ.dr. Dănilă Eusebiu Octav- Moșteniri și liberalități 

1         Capacitatea succesorală 

2         Nedemnitatea succesorală 

3         Revocarea donațiilor 

4         Certificatul de moștenitor 

5         Moștenirea vacantă și capacitatea de vacanță succesorală 

6         Raportul donațiilor și partajul succesoral 

7         Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă 



 

Lect.univ.dr. Popa Florina- Contracte speciale cu titlul oneros 

1.  Obligația de garanție contra viciilor ascunse în contractul de vânzare şi în contractul de 

locaţiune. Repere ale practicii judiciare 

2. Particularităţi ale contractelor civile cu titlu oneros încheiate în formă electronic 

3. Garanţia pentru evicţiune în contractele civile cu titlu oneros 

4. Clauzele nescrise în contractele civile cu titlu oneros 

5. Clauzele neuzuale din contractele civile cu titlu oneros 

6. Riscul în contractul de vânzare- studiu doctrinar și jurisprudențial  

7. Contractul de tranzacţie şi medierea. Repere ale practicii judiciar 

  

Lect.univ.dr. Pușcașu Voicu-  Drept penal- partea generală. Probleme teoretice și practice 

1.        Momentul comiterii infracțiunii și momentul descoperirii faptei – relevanță penală. 

2.        Excepții de la aplicarea globală a legii penale mai favorabile. 

3.        Contradicții în interpretarea legii penale mai favorabile persoanelor definitiv judecate, în 

jurisprudența Î.C.C.J. 

4.       Eroarea asupra normei nepenale – examen de jurisprudență 

5.       Probleme practice în aplicarea grațierii, în perioada ante și post-decembristă. 

6.       Imprescriptibilitatea răspunderii penale și legea penală mai favorabilă. 

7.       Legalitatea incriminării și a sancțiunilor penale în jurisprudența Curții Constituționale. 

 

European Union Law 

  Lect.univ.dr. Stârc-Meclejan Flaminia- European Union Company Law 

    1.      A case study  on the free movement of capital  in the EU 

2.     What are the functions of EU company law? A theoretical approach 

3.    Cross border movement of companies: where does the case law of the Court of Justice 

 of the European Union stand. Study on case-law 

4.    A critical review of the European Commission's initiatives on corporate governance 

 

     Conf.univ.dr. Ciopec Flaviu- European Criminal Law 

1. Sources of European Criminal Law 

2. Mutual Recognition Principle in European Criminal Law 

3. The Ne Bis in Idem Principle in European Criminal Law 

4. European Criminal Law and Romanian Criminal Law: a History of Influences 

 

    Lect.univ.dr. Popovici Sergiu- Conflicts of Law and of Jurisdiction in the European 

Union 

1. Public policy and its implications on conflicts of jurisdiction and conflicts of laws in the 

European Union. 

2. The place of performance of a contract in the jurisprudence of the European Court of 

Justice. 

 

 

 



    Lect.univ.dr. Popa Alexandru- European Union Social Law 

1.       European Social Law in crisis 

2.       European social citizenship 

3.       E.U. treaties with 3rd countries on social rights 

4.       EU economic governance and the right to collective bargaining 

 

    Lect.univ.dr. Verteș-Olteanu Andreea- European Union Internet Law 

1. Cybercrimes 

2. Current topics in e-commerce. 

 

Contenciosul administrativ si fiscal 
 

 Prof.univ.dr. Trăilescu Anton- Contenciosul actelor administrative unilaterale 

1.    Modificările aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin Legea  

        nr. 212/2018 

 2.       Particularitățile acțiunii în anularea actelor administrative unilaterale 

 3.       Condițiile formale de valabilitate a actelor administrative unilaterale 

 4.       Examen jurisprudențial privind termenele de prescripție în materia contenciosului 

administrativ 

    

 Prof.univ.dr. Trăilescu Anton- Contenciosul amenajărilor urbane și al autorizării 

construcțiilor 

 1.        Ierarhia forței juridice a planurilor urbanistice 

 2.        Principii care guvernează răspunderea contravențională pentru nerespectarea disciplinei 

în construcții 

 3.         Examen jurisprudențial privind natura juridică a certificatului de urbanism 

 4.         Procedura emiterii autorizației de construire 

Conf.univ.dr. Clipa Cristian- Contenciosul funcţiei publice 

1.         Funcționarul public intre obligația de loialitate instituționala, posibile conflicte de 

interese și eventuale stări de incompatibilitate. Studiu de doctrina și jurisprudența 

2.         Caracterul obligatoriu al actului administrativ de numire intr-o funcție publica. Studiu de 

doctrina și jurisprudența 

3.         Tendințe de contractualizare a unor particulare raporturi juridice de serviciu. Studiu de 

doctrina și jurisprudența 

Conf.univ.dr. Fanu-Moca Adrian- Contenciosul fiscal 

1. Contestaţia la executare  

2. Actele administrative fiscale emise în procedura inspecţiei fiscale 

3. Probele în procedura fiscală  

4. Contestaţia împotriva actului administrativ fiscal  

5. Cererea de reexaminare în materia taxelor judiciare de timbru. 

 

Lect.univ.dr. Stănilă Sergiu- Contenciosul contractelor administrative 

1.         Contestația administrativ-jurisdicțională. 

2.         Contestația judiciară. 

3.         Procedura prealabilă - contencios administrativ vs. contencios de achiziții publice. 

4.         Procedura de soluționare a litigiilor izvorând din contractele de achiziții publice. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2031952518817567


 

Lect.univ.dr. Trăilescu Alin- Executarea silită a creanțelor bugetare 

1.         Particularitățile executării silite a creanțelor fiscale. 

2.         Efectuarea executării silite a creanțelor fiscale. 

3.      Indisponibilizarea bunurilor contribuabililor. 

4.      Concursul între măsurile asigurătorii în procedura fiscală și măsurile asigurătorii în 

procedura penală. 

5.      Titlul executoriu în materie fiscală. 

 

Lect.univ.dr. Trăilescu Alin- Contenciosul răspunderii patrimoniale a administrației 

publice 

1.      Condițiile răspunderii patrimoniale a autorităților administrației publice în  reglementarea 

Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

2.      Răspunderea pentru pagubele cauzate prin ordonanțele Guvernului. 

3.      Procedura contencioasă de reparare a prejudiciilor cauzate prin actele administrative de 

autoritate. 

4.      Constrângerea autorităților publice de a pune în executare hotărârile instanțelor de 

contencios administrativ. 

5.      Repararea pagubelor cauzate de autoritățile publice în legătură cu atribuirea, încheierea și 

executarea contractelor de achiziție publică. 

 

 Științe penale 

Prof.univ.dr. Medeanu Tiberiu-Investigarea infracțiunilor de corupție, crimă organizată și  

terorism 

1.        Fraudarea băncilor cu carduri falsificate 

2.        Traficul cu droguri în cadrul crimei organizate 

3.        Traficul cu titluri de valoare falsificate în cadrul crimei organizate 

4.        Contrabanda, mijloc de comitere a crimei organizate 

5.        Evaziunea fiscală, ca suport al crimei organizate 

6.        Răpirile şi sechestrările de persoane în infracţiunile de crimă organizată 

7.        Investigarea traficului de persoane 

 

Conf.univ.dr. Muțiu Florentina- Politici penale 

1.        Politica penală. Strategii proactive 

2.        Politica penală din perspectiva reformei legislative din România 

3.        Prevenirea criminalității. Modele contemporane 

4.        Traficul de persoane – fenomen transfrontalier 

 

Conf.univ.dr. Muțiu Florentina-Reintegrare și supraveghere 

1.        Măsuri educative neprivative de libertate 

2.        Reintegrarea socială a infractorilor. Aspecte actuale 

3.        Consilierul de probațiune. Competențe în sfera reintegrării sociale a infractorilor 

4.        Reintegrare socială și supraveghere. Paradigma justiției restaurative 

 



Conf.univ.dr. Muțiu Florentina- Teoria si metodele cerecetării criminologice 

1.      Criminalitate, cultură și mass-media. Influența presei audio-vizuale asupra fenomenului 

infracțional 

2.      Victima infracțiunii. Abordări criminologice 

3.      Modele de reacție socială împotriva criminalității 

4.      Cifra neagră a criminalității. Implicații criminologice 

 

Conf.univ.dr. Fanu-Moca Adrian- Drept penal partea specială. Probleme teoretice și 

practice 

1.      Darea de mită  

2.      Infracţiunile rutiere. Studiu doctrinar şi jurisprudenţial  

3.      Şantajul  

4.      Agresiunea sexuală  

5.      Participaţia în cazul infracţiunilor de corupţie  

6.      Traficul de infleunţă  

7.      Traficul de persoane  

8.      Privire comparativă asupra infracţiunilor de corupţie  

9.      Ultrajul judiciar  

10.    Tâlhăria şi tâlhăria calificată  

11.    Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe  

12.    Tâlhăria urmată de moartea victimei  

13.    Furtul calificat  

14.    Falsificarea de monede 

 

Conf.univ.dr. Fanu-Moca Adrian- Drept penal al afacerilor 

1.      Infracţiunea de spălare a banilor. Analiză şi instrumentare  

2.      Infracţiunea de evaziune fiscală reglementată de art. 9 din Legea nr. 241/2005  

3.      Infracţiunea de evaziune fiscală reglementată de art. 8 din Legea nr. 241/2005 

4.      Infracţiunile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată 

5.      Corupţia activă în mediul privat 

6.      Corupţia pasivă în mediul privat 

7.      Confiscarea extinsă 

 

Conf.univ.dr. Ciopec Flaviu- Drept procesual penal. Probleme teoretice și practice 

1. Tipologii și tendințe în jurisprudența pe anul 2015 a Curții Constituționale în materia 

procedurilor penale (i) 

2. Tipologii și tendințe în jurisprudența pe anul 2015 a Curții Constituționale în materia 

procedurilor penale (ii) 

3. Tipologii și tendințe în jurisprudența pe anul 2016 a Curții Constituționale în materia 

procedurilor penale (i) 

4. Tipologii și tendințe în jurisprudența pe anul 2016 a Curții Constituționale în materia 

procedurilor penale (ii) 



5. Tipologii și tendințe în jurisprudența pe anul 2017 a Curții Constituționale în materia 

procedurilor penale (i) 

6. Tipologii și tendințe în jurisprudența pe anul 2017 a Curții Constituționale în materia 

procedurilor penale(ii) 

7. Tipologii și tendințe în jurisprudența pe anul 2018 a Curții Constituționale în materia 

procedurilor penale (i) 

8. Tipologii și tendințe în jurisprudența pe anul 2018 a Curții Constituționale în materia 

procedurilor penale (ii) 

Lect.univ.dr. Pașca Ioana- Drept penal internațional 

1. Forme de participaṭie la comiterea infracṭiunilor aflate în competenṭa Tribunalelor penale 

internationale (studiu teoretic).  

2. Forme de vinovăţie în practica Tribunalelor penale ad-hoc (studiu de jurisprudenta). 

3. Tribunalul penal internaţional pentru fosta Iugoslavie. Competenţa materială (studiu 

teoretic). 

4. Cauze de exonerare a răspunderii penale în statutul Curţii penale internaţionale (studiu 

teoretic). 

5. Crima de agresiune în Statutul Curţii penale internaţionale (studiu teoretic).  

6. Infracţiunile contra umanităţii în Statutul Curţii penale internaţionale (studiu teoretic). 

 

Lect.univ.dr. Pașca Ioana- Drept penal și procesual comparat 

1. Infracţiunea în sistemul de drept romano-germanic (studiu teoretic). 

2. Reglementarea sancţiunii în Codurile penale europene (studiu teoretic).  

3. Influenţe ale politicii liberale în Codurile penale europene (studiu teoretic).  

4. Influenţe ale politicii autoritare în Codurile penale europene (studiu teoretic).  

5. Infracţiunea de avort în Codurile penale europene (studiu teoretic).  

6. Incriminarea grupului infracţional organizat în legislaţiile europene (studiu de 

jurisprudenţă). 

7. Măsurile preventive. Aspecte de drept comparat 

8. Acordul de recunoaștere a vinovăției. Aspecte de drept comparat 

 

Lect.univ.dr. Pușcașu Voicu-  Drept penal- partea generală. Probleme teoretice și practice 

1.        Momentul comiterii infracțiunii și momentul descoperirii faptei – relevanță penală. 

2.        Excepții de la aplicarea globală a legii penale mai favorabile. 

3.        Contradicții în interpretarea legii penale mai favorabile persoanelor definitiv judecate, în 

jurisprudența Î.C.C.J. 

4.       Eroarea asupra normei nepenale – examen de jurisprudență 

5.       Probleme practice în aplicarea grațierii, în perioada ante și post-decembristă. 

6.       Imprescriptibilitatea răspunderii penale și legea penală mai favorabilă. 

7.       Legalitatea incriminării și a sancțiunilor penale în jurisprudența Curții Constituționale. 

 

 



 

 

Dreptul afacerilor 

Prof.univ.dr. Mihai Emilia- Dreptul concurenței/ Dreptul consumului 

1.       Consimțământul părților unei antante: forme de exprimare 

2.       Cartelurile internaţionale „hard core” şi politica de clemenţă 

3.       Statele naţionale şi concurenţa economică: rostul şi mecanismele controlului ajutoarelor de 

stat 

4.        Consumatorul şi conflictele de consum – drept intern şi drept european   

 

Prof.univ.dr. Popa Constantin- Proceduri în dreptul afacerilor 

1. Hotărârea arbitrală 

2. Probele în procedura arbitrală 

 

Conf.univ.dr. Fanu-Moca Adrian- Drept penal al afacerilor  

1.         Infracţiunea de spălare a banilor. Analiză şi instrumentare  

2.         Infracţiunea de evaziune fiscală reglementată de art. 9 din Legea nr. 241/2005  

3.         Infracţiunea de evaziune fiscală reglementată de art. 8 din Legea nr. 241/2005 

4.         Infracţiunile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată 

5.         Corupţia activă în mediul privat 

6.         Corupţia pasivă în mediul privat 

7.         Confiscarea extinsă 

 

Conf.univ.dr. Moțiu Dana- Dreptul relațiilor de muncă 

1.         Rolul sindicatului în promovarea dialogului social 

2.         Rolul patronatului în promovarea dialogului social 

3.         Particularități privind jurisdicția muncii  

4.         Contractul colectiv de muncă 

5.         Conflictul colectiv de muncă 

 

Lect.univ.dr. Speriusi-Vlad Alin- Dreptul proprietății intelectuale 

1.        Proprietatea intelectuala și dreptul concurenței  

2.        Jurisprudență recentă în domeniul proprietății industriale. Studiu de cercetare aplicată  

3.        Jurisprudență recentă în domeniul dreptului de autor. Studiu de cercetare aplicat 

 

  


