
TEMATICA 

Tezelor de licenţă pentru specialitatea 0421.1 Drept 

  

TEORIA GENERALĂ A STATULUI ŞI DREPTULUI  

1. Conceptul statului şi atributele lui. 

2. Esența dreptului. 

3. Statul de drept 

4. Acţiunea legii în timp, spaţiu şi asupra persoanelor. 

5. Concepții și viziuni ale răspunderii juridice. 

6. Concepţii privind originea statului. 

7. Corelația dreptului public și dreptului privat. 

8. Dimensiunile sociale ale dreptului. 

9. Probleme teoretice şi practice ale interpretării dreptului. 

10. Izvoarele dreptului. 

11. Probleme teoretice ale lacunelor în drept. 

12. Legea, ca act juridic a organului legislativ. 

13. Legităţile apariţiei istorice a statului şi dreptului. 

14. Locul şi rolul justiţiei într-un regim democratic. 

15. Normele juridice în sistemul normelor sociale. 

16. Precedentul judiciar – izvor de drept. 

17. Principiile dreptului: importanţa teoretică şi practică. 

18. Puterea juridică a actului normativ-juridic. 

19. Probleme actuale ale răspunderii juridice. 

20. Regimul politic al Republicii Moldova şi alte regimuri contemporane. 

21. Sistemul de drept, legislativ şi juridic. 

22. Statul, dreptul, religia. 

23. Tehnica juridică şi tehnica legislativă. 

24. Supremaţia Constituţiei - exigenţă a statului de drept. 

25. Separarea şi colaborarea puterilor în statele contemporane. 

26. Probleme teoretice şi practice ale raportului juridic. 

27. Baza metodologică a teoriei generale a dreptului. 

28. Actualitatea principiilor generale ale dreptului. 

29. Actul normativ, actul interpretativ, actul aplicativ. 

30. Factorii de configurare a dreptului. 

31. Forma statului Republica Moldova: probleme teoretice şi practice. 

32. Problemele organizării şi funcţionării aparatului de stat în Republica Moldova. 

33. Problemele teoretice şi practice ale realizării dreptului. 

34. Finalităţile dreptului. 

35. Modalitatea de exprimare a elementelor normelor juridice în articolele actului normativ. 

36. Puterea juridică a actelor normative emise de organul legislativ. 

37. Doctrina (ştiinţa juridică) ca izvor de drept. 

38. Contractul normativ ca izvor al dreptului contemporan. 

39. Legiferarea şi etapele ei. 

40. Sistemul de drept, sistemul legislativ şi sistemul juridic. 

41. Probleme teoretice şi practice ale realizării dreptului. 



42. Lacunele în drept şi înlăturarea lor. Analogia legii şi analogia dreptului. 

43. Interacţiunea conştiinţei juridice şi dreptului. 

44. Caracteristica teoretico-practică a răspunderii şi responsabilităţii juridice. 

45. Cauzalitatea faptei ilicite şi a rezultatului dăunător. 

46. Democraţia – aspecte teoretice şi practice. 

47. Rolul puterii judecătoreşti în realizarea drepturilor omului în Republica Moldova. 

48. Societatea civilă şi statul de drept. 

49. Statul de drept în dezbaterile contemporane. 

50. Statul şi naţiunea. 

51. Umanismul – trăsătura indispensabilă a dreptului contemporan. 

52. Valorile sociale ale dreptului. 

53. Dreptul proprietăţii intelectuale 

54. Principiile dreptului proprietăţii intelectuale 

55. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: structură, atribuţii, obiective 

56. Conţinutul dreptului de autor 

57. Colaborarea internaţională a R. Moldova în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale 

58. Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale  

59. Dreptul familiei 

60. Condiţiile de fond şi de formă la căsătorie în legislaţia familială a Republicii Moldova 

61. Efectele căsătoriei 

62. Contractul matrimonial 

63. Procedura divorţului 

64. Filiaţia faţă de mamă şi faţă de tată. Situaţia legală a copilului 

65. Drept administrativ 

66. Administrația publică – modalitate de exercitare a puterii executive 

67. Transparența procesului decizional în administraţia publică 

68. Guvernul – organ central al administrației publice 

69. Raportul juridic administrativ: trăsăturile, elementele şi clasificarea 

70. Dreptul administrativ ca ramură de drept şi ca ştiinţă 

71. Drept contravențional 

72. Răspunderea contravențională: noțiune și principii 

73. Principiile şi izvoarele dreptului contravenţional 

74. Delimitarea răspunderii contravenționale de alte forme de răspundere juridică 

75. Noțiuni generale privind procesul contravențional 

76. Caracteristica generală şi analiza juridică a contravenţiilor 

   

DREPT CIVIL  

1. Condiţiile de validitate a actelor juridice civile. 

2. Eroarea şi dolul ca vicii de consimţământ ale actului juridic civil. 

3. Nulitatea actelor juridice civile. 

4. Prescripţia extinctivă. Noţiune, natură juridică şi efecte. 

5. Identificarea persoanelor fizice prin elemente specifice. Evidenţa populaţiei, modificarea şi schimbarea 

elementelor de identificare (nume, prenume, domiciliu, stare civilă). 

6. Rolul administraţiei publice în ocrotirea drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor fizice. 

7. Mijloace juridice civile privind protecţia persoanelor aflate în dificultate. 



8. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice. 

9. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice. 

10. Reorganizarea persoanelor juridice. 

11. Regimul juridic a bunurilor. 

12. Onoarea, demnitatea și reputația profesională ca instituții juridice ale dreptului civil.  

13. Exercitarea și apărarea drepturilor civile. 

14. Proprietatea comună pe cote părţi şi proprietatea comună în devălmăşie – studiu comparativ teoretic şi practic. 

15. Acţiunea în revendicare imobiliară – aspecte teoretice şi practice. 

16. Acţiunea în revendicare mobiliară – aspecte teoretice şi practice 

17. Uzucapiunea – mod originar de dobândire a proprietăţii. 

18. Dreptul de uzufruct şi dreptul de uz - dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Studiu comparativ. 

19. Servitutea, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate – studiu teoretic şi practic. 

20. Regimul juridic al înscrierii drepturilor reale în Cartea Funciară. 

21. Dreptul de superficie - dezmembrământ al dreptului de proprietate  Instituția patrimoniului în lumina 

prevederilor Codului civil. 

22. Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectuală. 

23. Posesia și efectele sale juridice. 

24. Contractul de agenție. 

25. Contractul de intermediere. 

26. Evecțiunea în contractele civile. 

27. Contractul de vânzare - cumpărare. 

28. Regimul juridic a contractului de administrare fiduciară. 

29. Contractul de schimb. 

30. Contractul de donație. Aspecte teoretice și practice. 

31. Contractul de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață. 

32. Contractul de rentă. 

33.  Contractul de comodat. 

34. Contractul de împrumut. 

35. Contractul de locaţiune. 

36. Aspecte teoretice și practice privind contractul de antrepriză. 

37. Actualitatea contractului de leasing prin prisma legislației din Republica Moldova. 

38. Reglementarea juridică a contractului de prestări servicii. 

39. Aspecte teoretice și practice privind contractul de mandat. 

40. Contractul de comision. 

41. Contractul de expediție. 

42.  Contractul de depozit. 

43.  Contractul de franchising. 

44. Reglementarea contractului de concesiune. 

45. Contractul de asigurare benevolă. 

46. Contractul de asigurare obligatorie. 

47. Contractul de credit bancar. 

48. Contractul de tranzacție în legislația moldovenească. 

49. Contractul de societate civilă. 

   

 



DREPT PROCESUAL CIVIL  

1. Aspecte analitice asupra principiilor fundamentale ale dreptului procesual civil 

2. Principiul securității raporturilor juridice 

3. Principiul satisfacției echitabile prin prisma practicii CEDO și a practicii judiciare naționale 

4. Economia mijloacelor procesuale – tendință a procesului civil contemporan 

5. Esența realizării actelor de dispoziție a părților în procesul civil 

6. Administrarea şi forţa probantă a expertizei judiciare în procesul civil 

7. Caracteristica generală a procedurii speciale (noţiunea şi esenţa) 

8. Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în pricinile cu element de 

extraneitate 

9. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi felurile ei.  

10. Competenţa instanțelor arbitrale în soluţionarea pricinilor civile. 

11. Procedura de contestare a în judecată a actelor normative 

12. Contestarea în judecată a deciziilor, acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor publice 

13. Contestarea în judecată actelor (inacţiunilor) ale organelor notariale 

14. Coparticiparea procesuală civilă. 

15. Efectele juridice ale hotărârilor definitive şi irevocabile în procesul civil 

16. Esenţa şi particularităţile examinării pricinilor în procedura contenciosului administrativ 

17. Expertiza judiciară ca mijloc de probă în procesul civil. 

18. Esenţa şi particularităţile procedurii în ordonanţă 

19. Incidenţele procesuale privind compunerea completului de judecată (incompatibilitatea, 

abţinerea şi recuzarea). 

20. Intervenienţii în procesul civil 

21. Împuternicirile instanţei de apel. 

22. Împuternicirile instanţei de recurs. 

24. Individualizarea izvoarelor dreptului procesual civil şi felurile izvoarelor 

25. Particularitățile procedurii în pricinile ce decurg din raporturile juridico-publice. 

26. Noţiunea de competenţa generală, felurile şi regulile determinării ei. 

27. Noțiunea și felurile coparticipării procesuale 

28. Noţiunea şi clasificarea succesiunii procesuale. 

29. Participarea în procesul civil a autorităţilor publice pentru apărarea drepturilor altor 

persoane 

30. Particularităţile examinării pricinilor cu privire la constarea faptelor ce au valoare juridică 

31. Principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în procesul civil 

32. Principiul disponibilităţii în procesul civil 

33. Principiul imunităţii judiciare a statelor străine şi organizaţiilor internaţionale 

34. Principiul independenţei judecătorilor şi supunere lor numai legii 

35. Rolul Curții Supreme de Justiție în unificarea practicii judiciare 

36. Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărârilor judecătoreşti.  

37. Procedura în pricinile de contestare a hotărârilor arbitrale 

38. Esența procedurii admisibilității recursului împotriva actelor de dispoziție instanței de apel 

39. Temeiurile casării actelor instanței de apel în ordine de recurs. 

40. Temeiurile degrevării de probaţiune în procesul civil 

41. Realizarea incidentelor procesuale (încetarea, suspendarea, scoaterea cererii de chemare în judecată de pe rol) 

în cadrul procesului civil. 

  

DREPTUL MUNCII 

1. Caracteristica izvoarelor dreptului muncii şi rolul lor în reglementarea relaţiilor de muncă. 

2. Conflictele colective de muncă şi procedura de soluţionare a lor. 

3. Sindicatele – rolul acestora în soluţionarea conflictelor de muncă. 

4. Salariaţii – categorie distinctă a subiecţilor dreptului muncii. 



5. Contractul individual de muncă. Particularităţi şi modalităţi de încheiere. 

6. Contractul individual de muncă pe durată determinată. 

7. Formele raporturilor juridice de muncă. 

8. Reglementări privind temeiurile încetării contractului individual de muncă în cazuri ce nu 

depind de voinţa părţilor şi din iniţiativa salariatului. 

9. Aspecte legale şi practice privind formele specifice de organizare a timpului de odihnă 

10. Aspecte legale şi practice privind formele specifice de organizare a timpului de muncă. 

11. Protecţia tinerilor încadraţi în muncă. 

12. Protecţia femeii în dreptul muncii. 

13. Caracteristica normelor de drept privind salarizarea pentru condiţii speciale de muncă 

14. Reglementarea juridică privind supravegherea și controlul asupra respectării legislației 

muncii 

15. Mijloacele juridice de asigurare a disciplinei muncii. 

16. Garanţiile și compensații stabilite de legislația muncii 

17. Reglementări juridice privind răspunderea materială a salariatului pentru prejudiciul cauzat salariatului.  

18. Procedura aplicării şi executării sancţiunilor disciplinare. 

19. Reglementarea raporturilor juridice de muncă a salariaţilor – cetăţeni străini la angajatorii din Republica 

Moldova. 

20. Organizaţii şi norme juridice în Dreptul European al Muncii. 

21. Norme comunitare de drept al muncii şi dreptul muncii al Republicii Moldova. 

  

DREPT COMERCIAL 

  

1. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. 

2. Dreptul comercial în cadrul sistemului de drept din Republica Moldova. 

3. Calitatea de întreprinzător în circuitul economic al Republicii Moldova. 

4. Natura juridică şi caracteristicile societăţii comerciale. 

5. Aspecte juridice privind constituirea societăţii comerciale. 

6. Contractul de societate comercială. Aspecte teoretice şi practice. 

7. Modalităţi de funcţionare şi control a societăţilor comerciale în Republica Moldova. 

8. Managerii şi administratorii societăţii comerciale. 

9. Regimul juridic ale  societăţilor de persoane de persoane. Aspecte comparative. 

10. Particularităţile legale ale societăţilor de capitaluri . Aspecte comparative . 

11. Statutul juridic al asociatului  sau acţionarului în cadrul societăţilor  comerciale. 

12. Aspecte teoretice şi practice privind reorganizarea  persoanei juridice cu scop  lucrativ. 

13. Regimul juridic al valorile mobiliare în Republica Moldova. 

14. Regimul juridic al pieţii de capital în legislaţia din Republica Moldova. 

15. Obligaţiile comerciale în raport cu teoria generala obligaţiilor. 

16. Garanţiile de executate ale obligaţiilor comerciale. 

17. Protecţia consumatorilor în contractele comerciale. 

18. Licenţierea în activitatea antreprenorială în Republica Moldova. 

19. Particularităţile intermedierii comerciale pe plan intern şi internaţional. 

20. Conţinutul, desfăşurarea şi participanţii la procedura insolvabilităţii. 

21. Consecinţele deschiderii procedurii de insolvabilitate. 

22. Regimul juridic privind grupurile de interes economic. 

23. Reglementarea  juridică  a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. 

24. Activitatea  de antreprenoriat a persoanei fizice. 



25. Regimul juridic al patrimoniului persoanelor juridice. 

26. Franciza în relaţiile comerciale interne. 

27. Contractul de mandat comercial. 

28. Contractul de factoring. 

29. Contractul de comision în activitatea de antreprenoriat. 

30. Contractul de agent comercial. 

31. Structurile şi uniunile de persoane juridice cu scop lucrativ în Republica Moldova. 

  

DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ 

  

1. Caracteristica juridico-penală a infracţiunilor legate de creditare 

2. Caracteristica juridico-penală a şantajului 

3. Caracteristica juridico-penală a samovolniciei 

4. Analiza juridico-penală a practicării ilegale a activităţii de întreprinzător 

5. Analiza juridico-penală a spălării de bani 

6. Analiza juridico-penală a evaziunii fiscale 

7. Analiza juridico-penală a insolvabilității intenționate și fictive 

8. Analiza juridico-penală a manipulărilor pe piața valorilor mobiliare 

9. Analiza juridico penală a excrocheriei 

10. Participanții procesului penal 

11. Analiza juridico-penală a infracțiunii de corupere pasivă 

12. Principiile procesului penal 

13. Mijloacele materiale de probă în procesul penal 

14. Realizarea principiului contradictorialităţii în procesul penal 

15. Controlul judiciar asupra urmăririi penale 

16. Arestul preventiv și arestul la domiciliu 

17. Reţinerea persoanei bănite de comiterea infracțiunii 

18. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane în procesul penal 

19. Ordinea procesuală de începere a urmăririi penale 

20. Dispunerea şi efectuarea expertizei în procesul penal 

21. Statutul procesual al martorului în cauzele penale 

22. Statutul procesual al victimii şi al părţii vătămate în procesele penale 

23. Repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune în procesul penal 

24. Apelul-cale ordinară de atac în procesul penal 

25. Interceptarea şi înregistararea convorbirilor în procesul penal 

26. Sentința penală 

27. Respectarea principiului libertăţii şi siguranţei persoanei în procesul penal 

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

29. Procedura audierii bănuitului, învinuitului și inculpatului în procesul penal 

  

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 Moldova. 

8. Executării silită 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 fiscal - comerciale 

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 

  

 DREPT  EUROPEAN 

1. Procesul de încheiere a tratatelor internaţionale 

2. Reglementarea juridică şi practică imigraţională în Uniunea Europeană. 

3. Rolul Parlamentului European în procesul de luare a deciziilor în UE. 

4. Asistența juridică internațională în materie familială în UE. 

5. Inițierea și desfășurarea activității de asigurare în Uniunea Europeană 

6. Reglementările Uniunii Europene cu privire la ajutoarele de stat. Aspecte comparative cu legislatia Republicii 

Moldova în domeniu 

7. Răspunderea statelor pentru nerespectarea dreptului Uniunii Europene 

8. Respectarea drepturilor fundamentale - precondiție de aderare la Uniunea Europeană 

9. Precondiție de aderare la Uniunea Europeană 

10. Politica în materie de migraţie şi azil la nivelul Uniunii Europene: evoluţii, tendinţe şi provocări 

11. Particularitățile dreptului succesoral la nivelul Uniunii Europene 

  

DREPT PROCESUAL CIVIL 

1. Capacitatea juridică procesual civilă a persoanei fizice 

2. Principiile procesului civil 

3. Temeiurile,  procedura suspendării şi încetării procesului civil.  Scoaterii cererii de pe rol 

4. Intentarea procesului civil 

5. Reglementarea juridică a procedurii speciale 

6. Executarea silită în procesul civil 

7. Reguli generale privind admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor în procesul civil 

8. Părţile ca participanţi principali în procesul civil 

9. Probațiunea judiciară în procesul civil 

10. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti irevocabile 

 


