
TEMATICA Tezelor de licenţă pentru specialitatea 381.1 Drept Anul universitar 2015- 2016 
Drept administrative

1. Separarea puterilor în stat ca principiu al statului de drept

2. Problemele privind aplicarea principiului de separaţie a puterilor

3. Administraţia publică şi trăsăturile caracteristice ale acesteia

4. Conceptul şi caracteristica izvoarelor dreptului administrativ.

5. Ierarhia izvoarelor dreptului administrativ potrivit Constituţiei RM

6. Atribuţiile şi sarcinile Preşedintelui Republicii Moldova în raport cu Parlamentul

7. Garanţiile activităţii şi răspunderea politico – juridică a Preşedintelui Republicii Moldova

8. Guvernul - autoritate executivă a statului

9. Locul şi rolul ministerelor şi ale celorlalte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice

10. Serviciul public şi statul funcţionarului public

11. Modalităţile de investire legală a funcţionarului public

12. Condiţiile de legalitate şi valabilitate ale actului administrativ

13. Contractul administrative: studiu comparat

14. Controlul activităţii organelor administrative publice

15. Instituţia contenciosului administrativ în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice 

16.Răspunderea administrativă – formă a răspunderii juridice

17. Organizărea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

18. Principiile activităţii administraţiei publice locale

19. Sistemul administraţiei publice locale în Republica Moldova

Drept civil

1. Reglementarea capacităţii juridice civile în aspectul cadrului legal naţional

2. Analiza cadrului legal naţional vizând persoana fizică ca subiect de drept

3. Analiza reglementărilor naţionale vizând ocrotirea numelui persoanei fizice în circuitul civil



4. Protecţia dreptului la viaţa privată, la imagine, la onoare, demnitatea şi reputaţie profesională în
legislaţia Republicii Moldova şi cea europeană

5. Analiza specificului cadrului legal naţional vizând persoanele juridice

6. Identificarea persoanelor juridice în raporturile juridice civile

7. Încetarea activităţii persoanei juridice în dreptul comparat

8. Probleme actuale ale reorganizării persoanelor juridice cu scop lucrativ

9. Particularităţile şi rolul actului juridic în circuitul civil

10. Analiza temeiurilor declarării nulităţii actului civil

11. Consimţământul – condiţie de validitate a actului juridic civil

12. Valenţe privind reglementarea prescripţiei extinctive în legislaţia naţională

13. Reprezentarea ca instituţie fundamentală a dreptului privat

14. Patrimoniul – element important al subiectului de drept civil

15. Regimul juridic al posesiunii: aspecte comparative

16. Aspecte comparative privind modurile de dobândire a dreptului de proprietate

17. Uzucapiunea ca mijloc de dobândire a dreptului de proprietate

18. Particularităţile reglementării accesiunii ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate

19. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică în aspectul cadrului legal naţional

20. Particularităţile reglementării regimului juridic al dreptului de proprietate în Republica Moldova

21. Regimul proprietăţii private în Republica Moldova

22. Regimul juridic al bunurilor din domeniului public

23. Aspecte teoretico-legale vizând regimul juridic al bunurilor imobile

24. Regimul juridic al proprietăţii comune în Republica Moldova

25. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie – modalitate a dreptului de proprietate

26. Dreptul de proprietate comună pe cote-părţi – modalitate a dreptului de proprietate

27.Analiza regimului juridic al proprietăţii cooperaţiei de consum în Republica Moldova şi căile 
de perfecţionare a acestuia

28. Dreptul de vecinătate – novaţie a legislaţiei civile



29. Apărarea dreptului de proprietate: aspecte comparative

30. Apărarea dreptului de proprietate prin intermediul acţiunii în revendicare

31. Regimul juridic şi rolul reglementării altor drepturi reale în Republica Moldova la etapa actuală

32. Regimul juridic al uzufructului ca dezmembrământ al dreptului de proprietate

33. Natura juridică şi reglementarea legală a dreptului de superficie conform legislaţiei 
Republicii Moldova

34. Dreptul de servitute şi regimul lui juridic în legislaţia autohtonă

35. Aspecte teoreticeo-legale privind contractele civile

36. Particularităţile cadrului legal privind încheierea contractelor civile

37. Particularităţile reglementărilor naţionale vizând clauzele contractului civil

38. Modalităţile modificării contractelor civile: studiu comparativ

39. Analiza regimului juridic aplicat modalităţilor încetării contractelor civile în aspectul 
legislaţiei autohtone

40. Aspecte teoretice şi practice cu privire la contract ca izvor de obligaţii

41. Condiţii de valabilitate ale contractului civil – aspecte comparative

42. Principiul forţei obligatorii al contractului

43. Realizarea principiului libertăţii contractuale

44. Executarea obligaţiilor civile în aspectul reglementărilor naţionale

45. Specificul cadrului legal naţional în materia modalităţilor de stingere a obligaţiilor civile

46. Analiza reglementărilor legale privind modalităţile de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor

47. Valenţe novatorii în legislaţia naţională vizând modalităţilor de apărare a drepturilor creditorului

48. Reglementarea juridică a obligaţiilor complexe

49. Analiza particularităţile răspunderii civile contractuale

50. Studiu teoretico-legal privind temeiurile aplicării răspunderii civile delictuale

51. Analiza caracterelor juridice ale răspunderii civile delictuale

52. Analiza caracterelor şi formelor răspunderii civile delictuale obiective

53. Analiza caracterelor şi formelor răspunderii civile delictuale subiective



54. Particularităţile obligaţiilor izvorâte din fapte juridice unilaterale

55. Particularităţile reglementărilor autohtone în domeniul răspunderii pentru prejudiciul cauzat 
prin vătămarea sănătăţii sau decesului persoanei

56. Răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit

57. Răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase

58. Particularităţile răspunderii pentru prejudiciul moral în dreptul civil

59. Perspectivele noilor reglementări în materia garantării obligaţiilor în sistemul de drept naţional

60. Particularităţile mijloacelor de garantare personală a obligaţiilor

61. Analiza particularităţilor mijloacelor de garantare reală a obligaţiilor

62. Contractele translative de proprietate – aspecte comparative

63. Contractul de vânzare-cumpărare ca instrument fundamental al circuitului mărfurilor

64. Analiza particularităţilor contractului de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca complex patrimonial
unic

65. Protecţia drepturilor consumatorilor în contractul de vânzare-cumpărare cu amănuntul: studiu legal şi
practic

66. Analiza particularităţilor reglementărilor legale autohtone vizând contractul de vânzare-cumpărare a
mărfurilor de probă sau la vedere

67. Valenţe teoretico-legale privind novaţiunile naţionale cu privire la contractul de vânzare-cumpărare
electronic

68. Contractul de vânzare-cumpărare la licitaţie: aspecte teoretice, legale şi practice

69. Particularităţile relaţiilor contractuale cu privire la modul de cumpărare a mărfurilor 
pentru satisfacerea necesităţilor statului

70. Analiza cadrului legal privind contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă

71. Particularităţile reglementărilor legale privind contractul de donaţie ca act de libertate

72. Studiu comparativ vizând contractul de rentă

73. Analiza particularităţilor naţionale vizând leasingul

74. Valenţe teoretico-legale privind contractul de mandat

75. Analiza contractului de comodat ca novaţiune importantă a legislaţiei naţionale

76. Condiţiile de fond şi de formă ale contractului de transport: aspecte comparative



77. Particularităţile contractul de transport maritim de mărfuri

78. Particularităţile reglementărilor naţionale în domeniul contractului de magazinaj

79. Contractul de intermediere: aspecte teoretico-legale conform legislaţiei naţionale

80. Valenţe teoretico-legale şi tendinţele actuale ale asigurărilor în Republica Moldova

81. Contractul de antrepriză – instrument fundamental al relaţiilor civile şi comerciale

82. Analiza particularităţilor şi rolului contractului de servicii turistice

83. Valenţe vizând ajustarea reglementărilor autohtone din domeniul dreptului de autor şi celor conexe 
la standardele comunitare: realizări şi perspective

84. Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor

85. Specificul reglementării instituţiei succesiunii în aspectul Codului civil al Republicii Moldova

86. Analiza regimului juridic al succesiunii testamentare

87. Valenţe teoretico-legale şi practice ale dreptul la opţiune succesorală

88. Analiza reglementărilor autohtone în materia devoluţiunii moştenirii prin act juridic

89. Particularităţile reglementărilor succesiunii legale în Republica Moldova

90. Aspecte teoretico-legale vizând legatul conform cadrului legal naţional

Dreptul muncii

1. Tripartitismul – instrument al dialogului social.

2. Parteneriatul social în diferite ţări ale lumii.

3. Personalitatea juridică a sindicatelor.

4. Rolul statului pe piaţa muncii şi în relaţiile de muncă.

5. Contractul colectiv de muncă – instituţie de dreptul muncii.

6. Noţiunea şi elementele esenţiale ale contractului individual de muncă.

7. Aspecte legale şi practice privind încheierea contractului individual de muncă.

8. Reglementări juridice privind conţinutul şi forma contractului individual de muncă.

9. Probleme privind suspendarea, nulitatea şi modificarea contractului individual de muncă. 
Studiu comparat.



10. Încetarea contractului individual de muncă. Aspecte legale, practice şi doctrinare.

11. Instituţia juridică a timpului de muncă şi de odihnă.

12. Sisteme de salarizare în Republica Moldova şi alte state ale lumii. Studiu comparat.

13. Rolul statului în domeniul protecţiei muncii.

14. Procedura aplicării şi executării sancţiunilor disciplinare.

15. Răspunderea materială în dreptul muncii.

16. Procedura de soluţionare a litigiilor individuale de muncă.

17. Etapele de conciliere a conflictului colectiv de muncă.

18. Instituţia grevei – aspecte practico - legale.

19. Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii.

20. Reglementarea juridică a categoriilor de îndemnizaţii.

21. Vechimea în muncă. Reglementări şi categorii.

22. Instituţia şomajului în viziunea reglementărilor naţionale şi a altor state.Studiu comparat.

Dreptul familiei

1. Contractul matrimonial – instituţie de Drept familial

2. Aspecte generale, privind relaţiile juridice dintre părinţi şi copii

3. Factorii ce determină schimbările în structura şi funcţiile familiei în Republica Moldova

4. Căsătoria şi reglementarea ei juridică: aspecte comparative

5. Încetarea căsătoriei în aspectul cadrului legal naţional

6. Împărţirea bunurilor comune în timpul şi la desfacerea căsătoriei

7. Analiza şi efectele căsătoriei

8. Raporturile patrimoniale dintre soţi şi foştii soţi

9. Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii

10. Obligaţia legală de întreţinere dintre membrii familiei

11. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului în

12. Republica Moldova



Drept comercial

1. Protecţiei drepturilor şi intereselor consumatorilor ca prerogativă a cadrului legal naţional

2. Reglementarea juridică a evidenţei contabile la întreprindere în aspectul armonizării cadrului 
legal naţional la reglementările comunitare

3. Particularităţile cadrului legal naţional privind societăţile comerciale

4. Regimul juridic al societăţilor de persoane în Republica Moldova

5. Regimul juridic al societăţilor de capitaluri: aspecte comparative

6. Regimul juridic al patrimoniului societăţilor comerciale

7. Particularităţile reglementării Societăţii cu Răspundere Limitată în aspectul cadrului legal naţional

8. Particularităţile cadrului naţional în material sopciert[‘ilor pe acţiuni

9. Cooperativa de producţie ca subiect al activităţii antreprenoriale

10. Cooperativa de întreprinzător ca subiect al activităţii antreprenoriale

11. Întreprinderile – subiecte ale activităţii de antreprenoriat

12. Analiza particularităţilor cadrului legal naţional în problema încetării activităţii de antreprenoriat

13. Căile de reorganizare ale unei societăţi de acţiuni, modalităţi de derulare şi modificare a 
capitalului social

14. Sistemul unitar de administrare a societăţii pe acţiuni

15. Cadrul legislativ şi climatul investiţional în Republica Moldova

16. Uniunile de întreprinderi conform legislaţiei Republicii Moldova

17. Activitatea de întreprinzător în Republica Moldova

18. Aspecte privind gestionarea serviciilor publice

19. Contractul de vânzare-cumpărare comercial: aspecte comparative

20. Natura juridică şi rolul convenţiei de arbitraj

21. Titlurile de valoare şi reglementarea lor în Republica Moldova

22. Acţiunile şi obligaţiunile emise de societatea pe acţiuni

23. Cambia ca instrument de plată

24. Analiza particularităţilor aplicării răspunderii juridice în domeniul activităţii economice



25. Reglementarea juridică a burselor şi operaţiilor bursiere în Republica Moldova

26. Reglementarea juridică a operaţiunilor comerciale de asigurare în Republica Moldova

27. Reglementarea juridică a instrumentelor de plată în raporturile economice în Republica Moldova

28. Analiza particularităţilor cadrului naţional vizând fondurile de investiţii

Drept procesual civil

1. Evoluţia competenţei judiciare conform legislaţiei Republicii Moldova: aspect teoretic, practic 
şi legislativ

2. Analiza principiilor procesului civil: studiu teoretic, legal şi practic

3. Accesul la justiţie ca principiu fundamental al sistemului de drept

4. Principiile dreptului procesual civil şi jurisprudenţa

5. Independenţa Justiţiei în aspectul cadrului legal naţional

6. Independenţa personală şi statutul judecătorului

7. Rolului judecătorului în procesul civil al Republicii Moldova

8. Părţile în procesul civil

9. Participarea procurorului în procesul civil prin prisma noilor reglementări legislative

10. Drepturile şi obligaţiile apărătorului în procesul civil: realităţi şi perspective

11. Intentarea pricinii civile în instanţa de judecată: aspecte teoretico-legale şi practice

12. Medierea în procesul civil în aspectul cadrului legal naţional

13. Organizarea sistemului judiciar în statele membre ale Uniunii Europene

14. Actele procedurale şi termenele procedurale

15. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile

16. Analiza specificului aplicării în practică a procedurii în ordonanţă şi perspectivele acesteia

17. Procedura de declarare a însolvabilităţii în aspectul cadrului legal naţional: realizări şi perspective

18. Sistemul căilor de atac în legislaţia procesual-civilă a Republicii Moldova: studiu teoretico-practic

19. Particularităţile procedurii de soluţionare a litigiilor economice în Republica Moldova

20. Particularităţile privind soluţionarea litigiilor de muncă



21. Apelul ca cale de atac – analiză teoretică-practică în aspectul legislaţiei naţionale

22. Recursul ca acle de atac conform reglementărilor autohtone: realizări şi perspective

23. Analiza particularităţilor reglementării şi aplicării în practică a cererii de revizuire a hotărârii judiciare

24. Analiza novaţiunilor legale privind reglementarea juridică a executării hotărârilor judiciare

25. Analiza particularităţilor recunoaşterii şi executării hotărârilor judiciare străine în Republica Moldova

26. Procedura în pricinile cu element de extranietate

Drept penal şi procedură penală

1. Caracteristica juridico – penală a infracţiunilor legate de creditare.

2. Caracteristica juridico - penală a pseudoactivităţii de întreprinzător.

3. Caracteristica juridico – penală a practicii ilegale a activităţii de întreprinzător.

4. Caracteristica juridico – penală a evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor şi 
a persoanelor fizice.

5. Caracteristica juridico – penală a insolvabilităţii fictive şi intenţionate.

6. Caracteristica juridico – penală a înşelării clienţilor.

7. Caracteristica juridico – penală a primirii unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate 
de deservirea populaţiei.

8. Caracteristica juridico – penală a transportării, păstrării sau comercializării mărfurilor supuse 
accizelor fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit.

9. Caracteristica juridico – penală a însuşirii, înstrăinării, substituirii sau tăinuirii bunurilor, 
sechestrate sau confiscate.

10. Caracteristica juridico – penală a infracţiunilor informatice şi infracţiuni în 
domeniul telecomunicaţiilor.

11. Principiilor fundamentale ale procesului penal.

12. Statutul juridic al procurorului în procesul penal.

13. Particularităţile procedurii speciale de atragere la răspundere penală a persoanelor juridice.

14. Particularităţile procedurii speciale în cauzele penale cu minori.

15. Garantarea şi realizarea dreptului la apărare în procesul penal.



16. Judecarea în primă instanţă a cauzelor penale.

17. Controlul judiciar asupra urmăririi penale.

18. Documentele în calitate de mijloace materiale de probă.

19. Sentinţa – act al justiţiei penale.

20. Statutul procesual penal al martorului în cauzele penale.

21. Statutul procesual al victimei şi al părţii vătămate în procesele penale.

22. Acţiunea civilă în procesul penal.

23. Apelul – cale ordinară de atac în procesul penal.

24. Respectarea dreptului la un proces echitabil în procesul penal.

25. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal.

26. Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor în procesul penal.

27. Respectarea principiului libertăţii şi siguranţei persoanei în procesul penal.

28. Aspecte procesuale şi tactice ale experimentului, reconstituirii faptei şi verificării la locul faptei.

29. Asistenţa juridică internaţională în materie penală.

Drept financiar şi fiscal

1. Teoria bugetară şi procedura bugetului de stat în Republica Moldova.

2. Bugetul asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova

3. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova.

4. Datoria şi garanţia de stat în Republica Moldova

5. Controlul financiar-fiscal în Republica Moldova

6. Administrarea fiscală în Republica Moldova.

7. Aspecte teoretice şi practice ale executării obligaţiei fiscale în Republica Moldov

8. Procedura executării silite a obligaţiei fiscale

9. Reglementarea juridică a impozitului pe venit a persoanelor ce practică activitatea de antreprenoriat

10. Particularităţile impozitării veniturilor persoanelor fizice ce nu practică activitatea de antreprenoriat.



11. Reglementarea juridică a impozitelor indirecte.

12. Reglementarea juridică a impozitului pe bunurile imobiliare.

13. Reglementarea juridică a taxelor percepute în fondul rutier.

14. Regimul juridic al taxelor locale.

15. Regimul juridic al taxelor pentru resursele naturale.

16. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei fiscale în Republica Moldova.

17. Regimul juridic al zonelor economice libere.

18. Zonele off -shore – element al evaziunii fiscale legale

Drept bancar

1. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în practica bancară internaţională.

2. Particularităţile juridice a organizării şi administrării BNM.

3. Particularităţile regimului juridic al activităţii băncilor comerciale în Republica Moldova.

4. Aspecte teoretico-practice a reglementării juridice a conturilor bancare.

5. Aspecte teoretico-practice a reglementării juridice a depozitului bancar.

6. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în Republica Moldova.

7. Reglementarea juridică a operaţiunilor de decontare în Republica Moldova.

8. Aspecte teoretico - practice a reglementării juridice a garanţiei bancare.

Drept vamal

1. Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice

2. Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a
Republicii Moldova

3. Reglementarea tarifara în Republica Moldova

4. Rolul şi importanţa taxei vamale ca instrument conex al politicii fiscalcomerciale

5. Reglementarea măsurilor netarifare în Republica Moldova.

6. Noţiunea, esenţa şi particularităţile vămuirii mărfurilor de import-export



7. Activitatea operativă de investigaţii şi de urmărire penală a organelor vamale

8. Noţiunea, esenţa şi tipurile regimurilor vamale aplicate în Republica Moldova

9. Particularităţile generale de realizare a serviciului în organele vamale

10. Datoria vamală: formare, garantare şi stingere

11. Analiza reglementării juridice a stabilirii originii mărfii

12. Protecţia dreptului de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe, măsuri relative la mărfurile
contrafăcute sau pirat în cadrul operaţiunilor de vămuire

13. Facilităţi privind operaţiunile de import-export

14. Calea administrativă şi judiciară de atac în domeniul vamal

Drept internaţional public, drept internaţional privat, comerţ internaţional

1.Analiza conţinutului juridic ale principiilor fundamentale în Dreptului Internaţional Public

2.Analiza şi particularităţile regimului juridic ale fluviilor internaţionale

3. Problemele modificărilor teritoriale în Dreptul Internaţional Public

4.Personalitatea juridică internaţională a entităţilor cu caracter statal contestat – Vaticanul

5.Studiu teoretic privind modalităţile de dobândire a cetăţeniei în Dreptul Internaţional Public

6.Studiu teoretico-practic privind problema soluţionării diferendelor pe cale paşnică în 
dreptul internaţional

7.Reglementarea juridică a drepturilor omului la nivel 

universal 8.Reglementarea juridică a drepturilor omului la nivel

regional

9. Organizaţiile internaţionale –subiecte ale dreptului internaţional

10.Tratatele in dreptul internaţional public

11. Normele conflictuale privind starea civilă, numele şi domiciliul persoanei fizice

12. Normele conflictuale în domeniul raporturilor de familie. Specific şi particularităţi

13. Normele conflictuale în materia succesiunii.Studiu teoretico-legal

14.Statutul juridic al persoanei fizice în Dreptul internaţional privat 

15.Reglementarea juridică a contractului de leasing internaţional



16.Subiecţii dreptului internaţional public contemporan

17. Particularităţile specifice ale contractului de transport internaţional cu aplicarea uzanţelor
INCOTERMS

18.Condiţiile de validitate ale contractelor de comerţ internaţional

19. Neexecutarea şi efectele neexecutării a contractului de comerţ internaţional

20. Particularităţile încheierii contractelor de comerţ internaţional prin mijloace electronice  

21.Specificul şi particularităţile contractelor de comerţ internaţional cu aplicarea principiilor 

UNIDROIT
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