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INSTITUȚII DE DREPT PENAL
1. Infracțiunea continuată. Analiză comparativă între dispoziţiile din noul Cod penal şi cele
din Codul penal anterior.
2. Conţinutul infracţiunii în concepţia noului Cod penal român.
3. Instigarea în concepţia noului Cod penal român.
4. Cauzele justificative speciale.
5. Pedeapsa accesorie în concepţia noului Cod penal român.
6. Violența în familie. Analiză comparativă între dispoziţiile din noul Cod penal şi cele din
Codul penal anterior.
7. Avocatul − Subiect pasiv al infracțiunii de ultraj judiciar.
8. Inducerea în eroare a organelor judiciare. Analiză comparativă între dispoziţiile din noul
Cod penal şi cele din Codul penal anterior.
9. Neglijența în serviciu. Necesitatea dezincriminării acesteia.
10. Înșelăciunea. Analiză comparativă între dispoziţiile din noul Cod penal şi cele din Codul
penal anterior.
Studenții care doresc teme la prof. univ. dr. Gheorghe IVAN sunt invitați sâmbătă,
10.11.2018, ora 1200, în sala AE 206.
PROCEDEE TACTICE MODERNE FOLOSITE ÎN INVESTIGAȚII PENALE
1. Investigarea cauzelor cu autori necunoscuţi (AN).
2. Reguli tactice speciale folosite în materia audierii suspectului sau a inculpatului.
3. Planul de confruntare. Aspecte teoretice și practice.
4. Planul de cercetare la faţa locului. Aspecte teoretice și practice.
5. Particularităţile cercetării omorului în funcţie de mijloacele şi procedeele folosite de către
făptuitor pentru suprimarea vieţii victimei.
6. Primele măsuri luate la locul unui accident de circulaţie rutieră.
7. Regulile tactice folosite la imobilizarea făptuitorului.
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8. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul accidentului de muncă din domeniul
siderurgic.
9. Rolul flagrantului delict în investigarea infracţiunilor de corupţie.
10. Rolul informaţiilor în investigarea infracţiunilor de criminalitate organizată.

Conf.univ.dr. Oana Elena
Gălățeanu
e-mail: Oana.Galateanu@ugal.ro

Studenții care doresc teme la prof. univ. dr. Gheorghe IVAN sunt invitați sâmbătă,
10.11.2018, ora 1200, în sala AE 206.
DREPT PENAL EUROPEAN
1. Opinii privind cooperarea poliţienească în materie penală între statele membre ale Uniunii
Europene
2. Asistenţa judiciară internaţională în materie penală între Uniunea Europeană si alte state
3. Aspecte referitoare la infracţiunile contra intereselor financiare ale Uniunii Europene
4. Asistenţa judiciară internaţională şi obiectul ei din prisma Legii române privind cooperarea
judiciară internaţională în materie penală.
5. Executarea de către autorităţile legale române a unui mandat european de arestare
6. Opinii despre importanţa extrădării în cadrul cooperării judiciare internaţionale în materie
penală
7. Opinii privitoare la importanţa şi utilitatea mandatului european de arestare
8. Opinii privitoare la utilitatea înfiinţării Parchetului European
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INSTITUȚII DE DREPT PROCESUAL PENAL

Lect.univ.dr. Monica Buzea
e-mail: Monica.Buzea@ugal.ro

1. Raportul dintre actiunea civila si actiunea penala in procesul penal
2. Competenta organelor de urmarire penala
3. Suspectul, subiect procesual principal in procesul penal
4. Modurile de sesizare a organelor de urmarire penala
5. Nulitatea absoluta in procesul penal
6. Contestatia in anulare
7. Cazurile de revizuire in procesul penal
8. Masura preventiva a controlului judiciar pe cautiune
9. Rechizitoriul, act de sesizare al instantei de judecata
10. Principiile specifice fazei de judecata.
Optiunile pentru tema de licenta vor fi transmise la adresa de email monica.buzea@ugal.ro, rezultatul selectiei
avand ca si criteriu principal rezultatul evaluarii la disciplina drept procesual penal din anul III.

