
TEMATICA TEZELOR DE MASTER PENTRU SPECIALIZAREA DREPT PUBLIC 

(de profesionalizare) pentru a.u. 2018-2019 

 

1. Dreptul de acces la un tribunal independent şi imparţial  

2. Publicitatea procesului  

3. Temeinicia acuzației în materie penală 

4. Termenul rezonabil  

5. Principiul contradictorialităţii  

6. Egalitatea armelor 

7. Motivarea hotărârilor şi dreptul la tăcere al acuzatului  

8. Prezumţia de nevinovăţie  

9. Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzaţiei şi acordarea timpului şi facilităţilor 

necesare pregătirii apărării  

10. Dreptul la apărare  

11. Dreptul acuzatului de a interoga martorii din proces şi dreptul la asistenţă gratuită a unui 

interpret . 

12. Nici o pedeapsă fără lege (art.7 CEDO) 

13. Asistența judiciară gratuită 

14. Respectarea standardelor drepturilor omului la reținerea persoanei bănuite de săvârșirea unei 

infracțiuni 

15. Măsurile speciale de investigație în procesul penal 

16.  Obligațiile pozitive ale statelor membre CEDO în legătură cu respectarea drepturilor 

prevăzute de art. art. 2,3 CEDO 

17. Obligațiile de investigare a lipsirii ilegale de libertate în jurisprudența CEDO 

18. Obligațiile de investigare a lipsirii ilegale de proprietate în jurisprudența CEDO 

19.  Repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune în procesul penal 

20.  Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală 

21. Dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară 

22. Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori 

23.  Analiza juridico-penală a infracțiunii de neexecutarea a hotărârii instanţei de judecată 

(art.320 CP) 

24.  Analiza juridico-penală a infracțiunii de reţinerea sau arestare ilegală (art.308 CP) 

25. Respectarea dreptului la libertate și siguranță a persoanei în procesul penal 

26. Respectarea drepturilor persoanei reținute, care este bănuită de săvârșirea unei contravenții 

27. Motivarea hotărârilor judecătorești în materie penală 

28. Obligațiile pozitive privind respectarea vieții private  

29. Analiza juridico-penală a infracțiunii de încălcare intenționată a legislației privind accesul la 

informație (art.180 CP) 

30. Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau a jurnalistului, precum şi intimidarea 

mass-media sau a jurnalistului pentru critic (art.1801 CP) 

 

Administrația publică și puterea politică 

31. Administrația ca putere politică 

32. Sistemul de partide și administrația publică 

33. Gestiunea serviciilor publice 

34. Puterea executivă și administrația publică 

35. Probleme teoretico-practice privind structura administrației publice 


