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CATEDRA DE DREPT PRIVAT 
 
 

 
• Perspective teoretice şi practice asupra îmbunătăţirii executării hotărârilor judecătoreşti 

în cazurile transfrontaliere în Uniunea Europeană 
• Dreptul comunitar al concurenţei şi dreptul comunitar al consumului:convergenţe şi 

divergenţe 
• Perfecţionarea legislaţiei insolvenţei comerciale 
• Contractele bancare în noul Cod civil 
• Efectele codificării unitare a dreptului privat asupra dreptului comercial 
• Teoria actului juridic civil. Dinamica şi garantarea obligaţiilor civile 
• Natura juridică a proprietăţii şi a dezmembrămintelor sale  
• Elemente aleatorii în contracte  
• Legea contractului şi aplicaţiile ei în raporturile juridice de drept internaţional privat 
• Regimurile matrimoniale. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept privat 
• Contractul colectiv de muncă: Rol, funcţii, încheiere şi executare 
• Fundamentele răspunderii civile pentru fapta altuia. Răspunderea părinţilor pentru 

prejudiciile cauzate de copiii lor minori 
• Dreptul de autor. Instrumente juridice de asigurare a protecţiei drepturilor de proprietate 

industrială 
• Drepturile acţionarilor în societăţile comerciale. Reflectarea principiilor guvernării 

corporative în Legea societăţilor comerciale 
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CATEDRA DE DREPT PUBLIC 
 

 
• Interpretarea normelor juridice. Rolul cauzalităţii în drept. Instrumente de retorică 

juridică 
• Abordări analitice de drept penal comparat. Noul cod penal. Aspecte critice 
• Acte administrative de autoritate. Contracte administrative. Contenciosul administrativ. 

Funcţionarii publici.jurisdicţii speciale administrative 
• Dezvoltarea unui constituţionalism european în UE. Controlul de constituţionalitate 
• Criminalitatea în domeniul activităţii economice şi financiare. 
• Modificări intervenite în noul Cod de procedura penală 
• Organizarea şi funcţionarea instanţelor de arbitraj comercial 
• Tehnici moderne de cercetare criminalistică. Rolul poliţistului de investigaţie în 

cercetarea criminalistică 
• Organizaţii internaţionale cu vocaţie regională. Jurisdicţiile supranaţionale şi rolul lor în 

apărarea şi promovarea drepturilor omului  
• Aplicarea dreptului comunitar  în ordinea juridică internă. Teoria generală a comparaţiei 

în drept. 
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