Aprobată la şedinţa Catedrei Drept Public
/Şef catedră, doctor în drept, conf. univ.
___________________________ V. Pușcaș
Tematica tezelor de licenţă
anul de studii 2019-2020
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Locul şi rolul dreptului constituţional în sistemul dreptului.
Noțiunea Constituţiei și modalităţile de clasificare prin esenţa lor.
Supremaţia constituţiei şi garanţiile acesteia.
Etapele evoluţiei constituţionalismului în Republica Moldova.
Evoliția și caracteristicile constituțiilor statelor uniunii europene.
Controlul constituţionalităţii legilor una din garanţiile supremaţiei constituţiei.
Autorităţile competente să realizeze controlul constituţionalităţii legilor.
Structura de stat a Republicii Moldova – reglementări şi practici.
Principiul separaţiei puterilor şi realizarea lui în Republica Moldova.
Cetăţenia - capacitate a omului şi instituţie juridică.
Reglementarea juridică a statutului cetăţenilor străini si apatrizilor.
Statul şi elementele sale constitutive.
Legitimitatea puterii publice ca condiţie politică de existenţă a statului.
Noţiunea şi esenţa statului în doctrina dreptului constituţional.
Noţiunea şi importanţa organizării administrative a teritoriului.
Formele de guvernământ în doctrina şi practica constituţională.
Statul unitar ca formă a structurii de stat.
Federalismul ca formă a structurii de stat.
Noţiunea şi tipuri de regimuri politice.
Conceptul şi formele de realizare a democraţiei.
Republica Moldova – stat suveran, independent, unitar și indivizibil.
Drepturile exclusiv-politice ale cetăţenilor Republicii Moldova.
Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Instituţia avocatului poporului în Republica Moldova.
Principiile dreptului electoral.
Suveranitatea naţională şi formele de realizare a ei în Republica Moldova.
Rolul și evoluția partidelor politice în Republica Moldova.
Caracteristici ale dreptului parlamentar.
Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova.
Noţiunea, natura juridică şi caracteristicile mandatului parlamentar.
Atribuţiile Parlamentului – clasificări şi practici.
Parlamentul bicameral vs. Parlament unicameral. Avantaje si dezavantaje ale celor două
sisteme.
Fracţiunile parlamentare şi rolul opoziţiei în Parlament.
Organizarea şi funcţionarea Parlamentului în Republica Moldova.
Procedurile de control în Parlamentul Republicii Moldova. Comisiile parlamentare.
Parlamentele statelor uniunii europene. Analiza comparativă.
Preşedintele Republicii Moldova şi locul în sistemul autorităţilor publice.
Atribuţiile şi garanţiile mandatului Preşedintelui Republicii Moldova.
Organizarea activităţii şi actele Guvernului Republicii Moldova.
Principiile de organizare şi realizare a justiţiei în statul de drept.
Raporturile Guvernului cu Parlamentul și Președintele Republicii Moldova.
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Transparenţa în activitatea autorităţilor publice – principiu fundamental al organizării
democratice a statului.
Independenţa puterii judecătoreşti – garanţie a statului de drept.
Statutul judecătorilor în Republica Moldova.
Principiile constituţionale privind înfăptuirea justiţiei.
Consiliul Superior al Magistraturii – organ al autoadministrării judecătoreşti.
Curtea Constituţională garant al asigurării supremației Constituției.
Statutul judecătorilor Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
Funcțiile și atribuţiile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
Analiza comparativa a sistemelor jurisdicționale existente în statele uniunii europene.
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI
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Conceptul teoriei generale a dreptului.
Teoria generală a dreptului în sistemul științelor sociale.
Premisele de apariție a statului și dreptului.
Statul de drept- Republica Moldova.
Formele statului de drept.
Principiile și garanțiile edificării statului de drept.
Teritoriul- element indispensabil al statului de drept.
Puterea publică și suveranitatea statului de drept.
Principiile organizării și funcționării aparatului de stat.
Factorii de configurare și dezvoltare a dreptului.
Principiile dreptului.
Legalitatea și stabilitatea ordinii de drept.
Separarea și colaborarea puterilor în stat.
Asigurarea, respectarea și garantarea drepturilor și libertăților omului.
Democrația și pluralismul politic în Republica Moldova.
Legitățile dezvoltării istorice a dreptului.
Acțiunea normei juridice în timp.
Caracteristica sistemelor de drept.
Acțiunea normei juridice în spațiu și asupra persoanei.
Izvoarele dreptului contemporan.
Sistematizarea dreptului în Republica Moldova.
Elaborarea dreptului: principii, forme.
Eficacitatea dreptului.
Raportul juridic: aspecte teoretico-practice.
Principiile răspunderii juridice.
Răspunderea juridică a procurorilor.
Răspunderea juridică a judecătorilor.
Răspunderea juridică a ofițerilor de urmărire penală.
Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridice.
Activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publice.
Finalitatea umanistă a valorilor juridice.
Aplicarea dreptului – formă specifică de realizare a dreptului.
Conștiința juridică în statul de drept.
Cultura juridică a societății contemporane.
Psihologia juridică.
Principiile interpretării dreptului.
Lacunele în drept.
Faptele juridice.
Coraportul dintre sistemul de drept și sistemul legislației.
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Istoricul apariției vămilor și reglementărilor vamale.
Dreptul vamal- ramură desinestătătoare de drept.
Obiectul și metoda de reglementare a dreptului vamal.
Izvoarele dreptului vamal.
Identificarea principiilor dreptului vamal.
Corelația dreptului vamal cu alte ramuri de drept.
Conceptul de politică vamală: rolul și funcțiile ei.
Tariful vamal- importanța și clasificarea lui.
Reglementarea netarifară a activităţii economice externe.
Locul şi rolul impunerii ca instrument al politicii vamale.
Caractestica generală a subiectelor activității vamale.
Noţiunea de reguli generale de trecere a bunurilor peste frontiera vamală.
Trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor , mijloacelor de transport și a mijloacelor
băneşti de către persoanele fizice.
Analiza juridico-vamală a operaţiunilor prealabile vămuirii.
Declararea mărfurilor şi mijloacelor de transport- noţiune, funcţii, forme.
Modul de declarare a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Declaraţia vamală în detaliu.
Argumentarea noţiunii, scopului şi conţinutului controlului vamal.
Interpretarea normelor ce explică ordinea efectuării controlului vamal şi pedepsele ce
survin în urma efectuării necorespunzătoare a acestuia.
Conceptul și trasaturile caracteristice ale tuturor metodelor de stabilire a valorii în vamă.
Stabilirea aspectelor pozitive şi aspectelor negative ale celor şase metode de stabilire a
valorii în vamă pentru traficul internaţional de mărfuri şi pentru diferite categorii de persoane
Analiza juridică al politicii vamale şi activităţii vamale în Republica Moldova;
Analiza juridică ale politicii vamale al Uniunii Europene;
Regimul juridic al impunerii – element indispensabil în aplicarea politicii vamale în
Republica Moldova;
Rolul administraţiilor vamale în procesul de lărgire a Uniunii Europene;
Integrarea sistemului vamal din Republica Moldova în sistemul Uniunii Europene;
Sistemul juridico-instituţional actual al autorităţii vamale din Republica Moldova;
Statutul juridic al funcţionarului public comunitar, al personalului vamal şi răspunderea
acestuia;
Regimul juridic al operaţiunilor de vămuire în Republica Moldova;
Dreptul vamal din Republica Moldova în contextul integrării europene;
Lupta cu contrabanda vamal-comerciala în lumina instrumentarului juridic autohton;
Reglementarea juridică a mecanismului de tarife vamale (investigaţie de drept comparat);
Asigurarea legislativă a activităţii organelor vamale;
Prevenirea contrabandei (conform materialelor Serviciului Vamal al Republicii Moldova);
Analiza juridică ale taxei vamale în contextul aplicării politicii fiscal-comerciale;
Infracţiunile de contrabandă şi eschivarea de la achitarea plăţilor vamale. Particularităţi şi
similitudini
Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldova
Reglementarea tarifară a operaţiunilor de import-export
Aspectele juridice ale procesului vamal în Republica Moldova;
Reglementarea juridică al încasărilor taxelor şi plăţilor vamale pe teritoriul Republicii
Moldova;
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Finanţele publice categorie economică-juridică cu caracter istoric.
Metodologia științei dreptului financiar.
Finanțele publice ca parte a sistemului bugetar.
Legalitatea sistemului centralizat şi descentralizat al fondurilor băneşti.
Dreptul bugetar şi sistemul bugetar în Republica Moldova.
Legalitatea sistemului de venituri şi cheltuieli statale şi locale.
Reglementarea financiar-juridică a sistemei de control financiar.
Raporturile juridice bugetare şi presiunea fiscală ca parte integrantă a obligaţiilor
bugetare.
Reglementarea constituțională a sistemului bugetar în Republica Moldova.
Sistemul de control al finanțelor publice.
Evoluția majorării veniturilor bugetare pe teritoriul Republicii Moldova în perioada de
tranziţie europeană.
Concepţii tradiţionale şi moderne privind finanțele publice.
Sistemul bugetar pe teritoriul Republicii Moldova în perioada de instabilitate economică.
Finanțele publice categorie economică-juridică cu caracter istoric.
Metodologia științei dreptului financiar.
Analiza prin comparație a veniturilor bugetului de stat și bugetului local.
Modificarea elementelor sistemului bugetar
Finanțele – component principal al sistemului bugetar al Republicii Moldova.
Fondul de rezervă, ca parte componentă a bugetelor.
Analiza elementelor sistemului bugetar al Republicii Moldova, prin comparație cu a altor
state.
Cheltuielile principale ale bugetului de stat – metode de reducere sau acoperire.
Legătura dintre Fondul Monetar Internațional și bugetul de stat al Republicii Moldova.
Metode de acoperire a deficitului bugetar practicat în Republica Moldova pe parcursul
schimbării guvernării.
Principiile ce stau la baza bugetului de stat,- analiză comparativă cu bugetele altor state.
Legislația financiară actuală și precedentă: analiză comparativă.
Metode de control financiar aplicate de diferite organe de stat.
Subiecții controlului financiar: metode și mijloace de apărare.
Modalități și mijloace de contestare a actelor de control financiar.
Formele de control financiar aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
Actele controlului financiar: analiză și prezentare detailată.
Analiză comparativă a bugetelor ce sunt parte componentă a Bugetului Public Național.
Influența externă față de bugetul de stat și componentele lui.
Fondul de rezervă și rezerva de stat: analiză comparativă.
Metode și mijloace de modificare a bugetului de stat al Republicii Moldova.
Etapele de elaborare și adoptare a bugetului de stat al Republicii Moldova.
Rolul Parlamentului în sistemul de control al finanțelor publice.
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Dreptul fiscal – ştiinţa reglementării impunerii fiscale.
Metode şi tehnici de combatere a evaziunii fiscale.
Presiunea fiscală, metoda acumulării veniturilor bugetare.
Impactul nefast al fenomenului de încălcare a normelor fiscale.
Evoluția sistemului fiscal în Republica Moldova.
Sistemul fiscal al Republicii Moldova în perioada de instabilitate economică.
Impozitele şi impunerea fiscală a Republicii Moldova comparativă cu alte state
occidentale.
Regimul juridic actual privind evaziunea fiscală.
Evoluţia taxelor pe teritoriul Republicii Moldova în perioada de tranziţie europeană.
Concepţii tradiţionale şi moderne privind impozitele şi impunerea.
Analiza comparativă a elementelor impozitelor și taxelor fiscale.
Izvoarele specifice și comune ce stau la baza materiei de drept fiscal.
Controlul fiscal: elemente și metode.
Modalități de apărare contra acțiunilor ilegale ale organelor de control fiscal.
Contestarea actelor de control fiscal: modalități și mijloace efective.
Metode directe și indirecte de control fiscal aplicate de organele de control.
Impunerea fiscală a subiecților ce desfășoară activitate juridică: analiză comparativă.
Taxa pe valoare adăugată și impozitul pe venit: compararea elementelor de impunere.
Modificarea elementelor de impunere cu accize prin aderarea la Uniunea Europeană.
Sistemul fiscal: analiză, elemente și practică judiciară.
Taxele locale, necesitatea impozitării locale.
Taxele rutiere: ca venit al bugetului de stat sau local.
Scutirile aplicate subiecților impunerii cu impozit pe venit: analiză comparativă.
Impunerea fiscală a businessului mic și mijlociu în Republica Moldova.
Povara fiscală a persoanelor juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător.
Impunerea fiscală a deținătorilor de bunuri imobile, proprietate aflată pe teritoriul
Republicii Moldova.
Beneficiarii scutirilor la impunerea cu impozite de stat, aplicate în Republica Moldova.
Clasificarea impozitelor, taxelor fiscale aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.
Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor fiscale.
Sistemul de administrare fiscală impus în Republica Moldova.
Organele sistemului de administrare fiscală: drepturi, obligații și funcții principale.
Normele şi raportul dreptului fiscal: analiză detailată.
Principiile de bază şi normele dreptului fiscal.
Impunerea locală: metode și mijloace eficiente.
Metode directe și indirecte de impunere fiscală.
Analiza sistemului fiscal de impunere prin majorarea cotei.
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Drept administrativ - noţiuni specifice ramurii de drept
Corelaţia dreptului administrativ cu alte ramuri de drept
Principiile de formare și activitate a administrației publice locale
Raportul juridic administrativ
Controlul actelor administrative
Preşedintele Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova
Organele centrale ale administraţiei publice
Organele administraţiei publice locale
Caracteristica generală a serviciul public
Funcţionarii publici
Persoanele fizice şi juridice ca subiecţi ai dreptului administrativ
Actele administrative ca formă principală a administraţiei publice
Metodele de activitate a administraţiei publice
Răspunderea disciplinară şi materială în dreptul administrativ
Răspunderea administrativă (contravenţională)
Sancţiunile contravenţionale
Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative (procedura contravenţională)
Legalitatea şi disciplina în domeniul administraţiei publice
Modalităţile de asigurare a legalităţii şi disciplinei în domeniul administraţiei publice
Contenciosul administrativ
DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
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Raportul dintre dreptul internațional și dreptul intern
Particularitățile încheieri tratatelor internaţionale
Regimul juridic de protecție a refugiaților în dreptul internațional public
Populația în dreptul internațional – aspect politico-juridice
Stabilirea relațiilor diplomatice și în ființarea misiunilor diplomatice
Structura funcţională a organizaţiei internaţionale
Teritorii maritime nesupuse jurisdicţiei statelor
Protecţia internaţională a mediului maritim
Fundamentul juridic al răspunderii internaționale a statelor
Crime împotriva umanității
Rolul Consiliului Europei în lupta contra criminalităţii
Soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale
Dreptul național și dreptul comunitar
Diplomaţia în dreptul internaţional contemporan
Sistemul jurisdicţional al Uniunii Europene (Curtea de Justiţie a Uniunii europene,
Tribunalul, Tribunalul Funcţiei Pubilce)
Regimul juridic de protecție a mediului înconjurător în dreptul internațional public
Colaborarea Republicii Moldova în cadrul programului de parteneriat pentru pace RMNATO
Cadrul juridico-instituțional al Uniunii Europene.
Aрliсаrеа соnvеnțiеi Оrganizației Națiunilor Unite сu рrivirе lа drерturilе сорilului în
lеgislаțiа și рrасtiса Rерubliсii Mоldоvа
Aspecte organizaționale și juridice ale contracarării criminalității internaționale
Sspecte generale privind sistemului jurisdicțional al Uniunii Europene
Regimul juridic privind libertatea de navigație pe fluviile internaţionale
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clauza de nedescriminare prin prisma instrumentelor nationale si internationale de
protectie a drepturilor omului
Reglementarea juridică internațională în materie de migraţie şi azil
Reforma ONU – necesitatea actuală pentru revitalizarea păcii și securității internaționale
Politica europeană de vecinătate şi procesul de integrare europeană
Sistemul instituţional internaţional de contracarare al criminalităţii internaţionale
Regimul juridic privind frontierele în relaţiile internaţionale
Procesul decizional în sistemul comunitar la nivelul celor mai importante instituții ale
UE
Natura și efectele actelor juridice ale instituțiilor Uniunii Europene
Regimul juridic de protecție a dreptlui omului în cadrul dreptului internațional umanitar
Protecția drepurilor omului prin activitatea OSCE
Sistemul de securitatte al Republicii Moldova în contextul noilor provocari regionale
Dimensiuni și repere teoretice ale cooperării internaționale
Mijloace diplomatice de soluționare a diferendelor internaționale

CRIMINOLOGIE
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Atacurile de tip raider – mecanismul, caracteristica criminologică şi metode de
combatere.
Victimologia criminologică şi prevenirea victimologică.
Criminalitatea în sistemul financiar-bancar. Cazul Republicii Moldova
Furtul miliardului şi spălarea banilor în Republica Moldova. Cercetare criminologică
Rolul religiei în combaterea criminalităţii.
Criminalitatea economică şi combaterea acesteia în Republica Moldova
Criminalitatea minorilor.
Criminalitatea militară.
Delincvenţa juvenilă
Criminalitatea profesionistă
Criminalitatea organizată transnaţională.
Criminalitatea „gulerilor albe”.
Starea, structura şi dinamica criminalităţii: noţiuni şi evaluări.
Criminalitatea şi tendinţele acesteia (orice altă țară în afara de Republica Moldova).
Subcultura criminală. Cercetare criminologică
Rolul teoriilor bioantropologice în combaterea criminalităţii la etapa actuală.
Personalitatea infractorului: factorii ce contribuie la formarea.
Particularităţile psihice ale infractorului.
Prevenirea criminalității
Reacţia socială faţă de infracţionism.
Prevenirea și combaterea violenței în familie
Instituţii şi strategii actuale de luptă împotriva criminalităţii.
Resocializarea infractorului.
Analiza aspectelor criminologice ale terorismului.
Corupția – căile de depășire în Republica Moldova.
Particularităţile şi tendinţele criminalităţii în Republica Moldova la momentul actual.
Prevenirea violenței în familie.
Măsuri de prevenire şi combatere a criminalităţii în RM.
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de droguri.
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de fiinţe umane.
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de femei.
Analiza aspectelor criminologice ale traficului de copii.
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Metode moderne de prevenire a criminalităţii
Prevenirea şi combaterea fraudelor bancare.
Rolul organelor procuraturii în prevenirea şi combaterea criminalităţii.
Mecanismul comportamentului infracţional.
Rolul organelor de poliţie în prevenirea şi combaterea criminalităţii.
Personalitatea infractorului-femeie
Criminalitatea minorilor la etapa actuală în RM
Prevenirea şi combaterea criminalitătii feminine în Republica Moldova.
Prevenirea și combaterea criminalității transnaționale.
CRIMINALISTICA

1. Particularităţile cercetării la faţă locului în cazul infracţiunilor de omucidere.
2. Cercetarea criminalistică a omorului în funcţie de mijloacele şi procedeele utilizate de făptuitor
pentru suprimarea vieţii victimei.
3. Principalele acte de urmărire penală efectuate în investigarea infracţiunilor de omucidere.
4. Aspecte metodologice privind investigarea infracţiunii de tâlhărie.
5. Metodologia investigării infracţiunii de furt.
6. Aspecte metodologice privind investigarea infracţiunii de înşelăciune.
7. Investigarea infracţiunilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.
8. Investigarea infracţiunilor de evaziune fiscală.
9. Particularităţi metodologice privind investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul
afacerilor.
10. Aspecte metodologice privind investigarea accidentelor de muncă.
11. Cercetarea la faţa locului a accidentelor de trafic rutier.
12. Tactica efectuării constatărilor şi a expertizelor criminalistice în cazul investigării accidentelor de
trafic rutier.
13. Tactica audierii persoanelor în cazul investigării accidentelor de trafic rutier.
14. Metodologia investigării traficului de stupefiante.
15. Mijloace specifice de investigare a criminalităţii generate de deţinerea şi traficul ilicit de droguri.
16. Aspecte metodologice privind investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul crimei
organizate.
17. Particularităţi în investigarea criminalistică a unor infracţiuni circumscrise crimei organizate cu
incidenţă în domeniul financiar-bancar.
18. Elemente metodologice de investigare a infracţiunilor de corupţie.
19. Metode şi tehnici speciale de investigare a infracţiunilor de corupţie.
20. Cooperarea internaţională şi europeană în domeniul combaterii criminalităţii informatice.
21. Particularităţi ale investigării infracţiunilor informatice din categoria pornografiei infantile.
22. Investigarea infracţiunilor săvârşite prin utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată
electronică.
23. Particularităţi privind cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice.
24. Percheziţia calculatoarelor în cazul infracţiunilor din domeniul informatic.
25. Investigarea criminalistică a infracţiunilor informatice care aduc atingere dreptului de autor şi
drepturilor conexe.
26. Cooperarea internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor de trafic de persoane.
27. Investigarea infracţiunilor de trafic de persoane.
28. Aspecte privind cercetarea propriu - zisă la faţa locului în cazul actelor de terorism.
29. Cooperarea internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii actelor teroriste.
30. Investigarea actelor de terorism săvârşite cu materiale explozive.
31. Investigarea criminalistică a faptelor săvârşite la regimul armelor de foc şi muniţiilor.
32. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de omucidere săvârşite cu arme de foc.
33. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de falsificare de monede, timbre sau alte valori.
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34. Investigarea criminalistică a infracţiunilor de fals în înscrisuri.
35. Elemente metodologice privind investigarea infracţiunilor de contrabandă.
36. Principalele acte de urmărire penală efectuate în investigarea infracţiunilor de contrabandă.
37. Cooperarea internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de
droguri.
38. Aspecte privind cooperarea internaţională în materia prevenirii şi combaterii infracţiunilor din
sfera criminalităţii organizate.
39. Particularităţi privind investigarea infracţiunilor economico-financiare săvârşite prin intermediul
societăţilor off-shore.
40. Cooperarea internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de spălare a banilor.
41. Reguli tactice în cazul constatării infracţiunilor flagrante de corupţie.
42. Principalele acte de urmărire penală efectuate în investigarea infracţiunilor de trafic de persoane.
DREPT PENAL (PARTEA GENERALĂ)
1. Norma juridico-penală. Istoric, noțiuni și forme.
2. Similitudini și deosebiri între raportul juridic de drept penal și alte raporturi juridice.
3. Principiile generale și de ramură ale dreptul penal.
4. Aspecte teoretico – practice de aplicare a legii penale în timp şi spaţiu.
5. Aspecte teoretico-practice ale extrădării.
6. Infracţiunea – instituţiei fundamentală a dreptului penal.
7. Etapele activităţii infracţionale în dreptul penal.
8. Recidiva infracţională.
9. Iresponsabilitatea: aspecte conexe de drept penal şi psihiatrie judiciară.
10. Legitima apărare. Aspecte doctrinare şi de practică judiciară.
11. Starea de extremă necesitate. Aspecte doctrinare şi de practică judiciară.
12. Reţinerea infractorului. Aspecte doctrinare şi de practică judiciară.
13. Constrângerea fizică sau psihică. Aspecte doctrinare şi de practică judiciară.
14. Participaţia penală. Tipuri, categorii şi forme ale participaţiei penale.
15. Caracterizarea juridico-penală a laturii subiective a infracţiunii.
16. Eroarea şi influenţa ei asupra răspunderii penale.
17. Subiectul infracţiunii - aspete teoretico-normative si de practică judiciară.
18. Subiectul special al infracţiuii - element de calificare a componenţei de infracţiune.
19. Persoana juridică - subiect al infracţiunii.
20. Liberarea de răspundere penală în reglementările penale naţionale.
21. Aspecte teoretico-practice privind liberarea de pedeapsă penală.
22. Sistemul pedepselor penale.
23. Detențiunea pe viață în dreptul penal național. Asecte comparative.
24. Circumstanţele atenuante: concept, caracteristică, efecte.
25. Circumstanţele agravante: concept, caracteristică, efecte.
26. Aspecte teoretico-practice privind individualizarea pedepsei penale.
27. Aspecte teoretico-practice privind liberarea de răspundere penală.
28. Individualizarea pedepselor penale în prezența stărilor de atenuare.
29. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei penale - aspecte teoretico-practice.
30. Prescripţia în dreptul penal şi importanţa ei teoretico-pratică.
31. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării.
32. Reabilitarea şi stingerea antecedentelor penale în dreptul penal.
33. Măsurile de siguranţă ca măsuri distincte în legislaţia penală naţională.
34. Confiscarea specială și cea extinsă, ca măsuri de siguranță în dreptul penal.
35. Starea de ebrietate în dreptul penal naţional ca circumstanță de agravare și atenuare a pedepsei
penale.
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ACTELE PROCESUALE PENALE
1. Noţiunea, importanţa şi clasificarea actelor procedurale.
2. Acte procedurale şi alte înscrisui.
3. Atribuţiile ofiţerului de urmărire penală, procurorului şi judecătorului de instrucţie la efectuarea
acţiunilor procesuale penale şi la întocmirea actelor procedurale.
4. Particularităţile şi modul de înregistrare a plîngerilor, denunţurilor şi altor informaţii privind
săvîrşirea unei infracţiuni.
5. Particularităţile actelor procesuale de strîngere a probelor şi clasificarea lor.
6. Problemele teoretico-practice privind reglementarea, organizarea şi efectuarea actelor de strîngere a
probelor.
7. Structura şi conţinutul privind ordonanţa de efectuare a percheziţiei, ridicării de obiecte şi
documente, interceptării comunicărilor, luării de imagini.
8. Particularităţile efectuării actelor procesuale de verificare a probelor (confruntarea, prezentarea spre
recunoaştere, verificarea declaraţiilor la faţa locului, reconstituirea faptei, experimentului).
9. Problemele teoretico-practice la efectuarea actelor de verificare a probelor.
10. Caracteristica condiţiilor nulităţii materialelor de urmărire penală.
MEDICINA LEGALĂ ŞI PSIHIATRIA JUDICIARĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Expertiza medico-legală pe cadavre
Expertiza medico-legală a reacțiilor vitale
Expertiza medico-legală a traumatismelor produse prin acțiunea agenților traumatici mecanici
Expertiza medico-legală a traumatismelor de trafic
Expertiza medico-legală a asfixiilor mecanice
Expertiza medico-legală a intoxicațiilor acute
Expertiza medico-legală a patologiilor produse prin agenți fizici
Expertiza medico-legală a leziunilor și morții prin arme de foc
Traumatologia medico-legală generală
Expertiza medico-legală psihiatrică
Expertiza medico-legală a comportamentului duplicitar
Expertiza medico-legală a pruncuciderii
Teorii socio- juridice în prevenirea suicidului la adolescenți
Abordări explictive ale personalității infractorului
Medicina legală a morții subite
ETICA ŞI RETORICA JURIDICĂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Discursul juridic ca expresie teoretico - practică a dreptului
Susţinerile orale şi replica ca forme de comunicare juridică
Comunicarea juridică între teoria și practica dreptului
Dezbateri contemporane asupra eutanasiei
Rolul comunicării scrise în teoria și practica dreptului. Modele de comunicare
Formalismul juridic
Dezbaterile juridice ca expresie teoretico-practică a comunicării juridice
Contribuţii ale retoricii clasice la profilarea caracterului ştiinţific al comunicării juridice
Comunicare și interpretare în practica aplicării metodei portretului vorbit.
Importanţa dezbaterilor judiciare pentru practicarea actului de comunicare
Discursul juridic
Comunicare și argumentare în drept
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Realizarea principiului contradictorialității: expresie a comunicării juridice
Interpretarea juridică ca parte componentă a comunicării juridice
Verbalul si nonverbalul in cadrul activității profesionale a juristului
Interacţiunea comunicaţională între procuror şi ofiţerul de urmărire penală în cadrul investigării
cauzelor penale.
Opinia publică și criminalitatea
Libera exprimare. Realitate sau ficțiune
Deviantă și corupție
Discursul juridic ca expresie teoretico - practică a dreptului
Rolul comunicării scrise în teoria și practica dreptului. Modele de comunicare
Formalismul juridic
Dezbateri contemporane asupra eutanasiei
Susţinerile orale şi replica ca forme de comunicare juridică
Comunicarea juridică între teoria și practica dreptului
Dezbaterile juridice ca expresie teoretico-practică a comunicării juridice
Justiția socială: repere doctrinare

ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT
1. Carcateristica formelor de activitate a organelor de ocrotire a normelor de drept.
2. Interacţiunea organelor puterii judecătoreşti cu organele puterii legislative şi executive.
3. Caracteristica sistemului judiciar al Republicii Moldova.
4. Constituirea ierarhică a instanţelor judecătoreşti şi gradul de jurisdicţie.
5. Principiul contradictorialităţii şi oralităţii dezbaterilor judecătoreşti.
6. Componenţa şi atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii.
7. Componenţa şi competenţa Curţii de Apel Chişinău.
8. Rolul şi structura Curţii Supreme de Justiţie.
9. Competenţa Colegiilor Curţii Supreme de Justiţie.
10. Rolul organelor Procuraturii în mecanismul de stat.
11. Aspecte istorice privind apariţia şi dezvoltarea organelor Procuraturii.
12. Sistemul organelor Procuraturii şi modul de formare
13. Notariatul : natura juridică, funcţiile şi sistemul organelor notariale.
14. Atribuţiile organelor securităţii statului.
15. Rolul şi funcţiile avocaturii.
16. Structura şi competenţa organelor de urmărire penală.
17. Executorii judecătoreşti, competenţa.
18. Caracterul şi genurile activităţii particulare de detectiv şi de pază.
19. Avocatul Poporului (ombudsmanul). Atribuțiile.
20.Medierea: natura juridică, atribuțiile mediatorului.
21. Rolul organelor de stat în domeniul asigurării ordinii publice și securității statului.
22. Arbitrajul: natură juridică, atribuțiile.
23. Justiția și principiile fundamentale ale înfăptuirii justiției.
24. Evoluția sistemului judiciar din Republica Moldova: realizări, probleme, perspective.
25. Evoluția funcțiilor și atribuțiilor Curții Constituționale.
26. Noțiunea și funcțiile procuraturii.
27. Autoadministrarea judecătorească.
28. Autoritatea judecătorească în exercitarea puterii de stat.
29. Principiile de organizare și funcționare a Curții Constituționale.
30. Interacțiunea instanțelor judecătorești cu autoritățile publice locale.
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DREPT PENAL (PARTEA SPECIALĂ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Analiza juridico-penală a infracțiunii de reținere sau arestare ilegală.
Periclitarea relaţiilor sociale prin propaganda războiului.
Particularitățile răspunderii penale pentru omorul săvârșit cu răpirea sau luarea persoanei în
calitate de ostatic.
Analiza juridico-penală a omorului comis în interes material.
Problematica calificarii omorului săvârșit din motive de ură socială, naţională, rasială şi
religioasă.
Decesul – consecinţă prejudiciabilă a infracţiunilor contra sănătăţii persoanei.
Analiza elementelor subiective ale omorului comis cu circumstanţe atenuante.
Paricularităţi de calificare a determinării la sinucidere.
Semnificaţia juridică a trecerii ilegale a frontierei de stat în condiţiile de liberalizare a regimului
de vize.
Traficul de organe, ţesuturi şi celule umane prin prisma legii penale a Republicii Moldova.
Impactul traficului de fiinţe umane asupra libertăţii persoanei.
Analize comparative ale infracţiunilor de abuz de putere sau serviciu şi exces de putere sau
depăşire a atribuţiilor de serviciu.
Particularităţi de calificare a infracţiunilor sexuale comise asupra persoanelor minore.
Reglementarea juridico-penală a hărţuirii sexuale. Premise şi realităţi.
Domiciliul-valoare protejată de legea penală a RM.
Organizarea migraţiei ilegale - infracţiune cu caracter transnaţional.
Caracteristica elementelor obiective ale infracţiunilor săvârşite prin sustragere.
Contrabanda - infracţiune predicat la spălarea banilor.
Impactul infracţiunii de şantaj asupra patrimoniului.
Răspundere penală pentru infracțiunea de falsificare a probelor. Premise şi realităţi.
Violenţa în familie- tradiţie sau infracţiune (reglementări şi practici).
Conexiuni juridice între traficul de copii şi proxenetism (reglementări şi practici).
Analiza juridico-penală a profanării mormintelor şi monumentelor.
Impactul poluării aerului şi solului asupra sistemului ecologic al Republicii Moldova.
Divulgarea secretului adopției si dreptul la inviolabilitatea vieții personale (Reglementari
juridico-penale).
Impactul banilor falși asupra sistemului economic al R. Moldova.
Analiza juridico-penală a infractiunii de corupere pasivă.
Confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, ştampilelor, sigiliilor
sau a imprimatelor false în reglementările dreptului penal
Particularități juridico-penale a dobândirii creditului prin înşelăciune şi încălcarii regulilor de
creditare.
Conexiuni si delimitări a practicării ilegale a activității de întreprinzător şi pseudoactivitatea de
întreprinzător.
Infracţiunile de contrabandă şi eschivare de la achitarea drepturilor de import. Particularităţi şi
similitudini.
Incriminarea evaziunii fiscale a persoanelor fizice (premise şi realităţi).
Analiza juridico-penală a infracţiunii de spălare a banilor.
Tipuri de insolvabilitate, reglementate de legea penală .
Răspunderea penală pentru tortura, tratamentul inuman sau degradant - premise şi efecte
prejudiciabile.
DREPT PROCESUAL PENAL

1.
2.

Noțiunile și principiile generale ale procesului penal.
Caracteristica generală și importanța fazelor procesului penal.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Principiul legalității, - mecanism eficient de asigurare a supremației legii în procesul penal.
Principiul contradictorialității în procesul penal. Metode și mecanisme de realizare.
Respectarea drepturilor, libertăților și demnității umane în procesul penal.
Instanțele judecătorești și competența lor în procesul penal.
Competența judecătorului de instrucție în procesul penal.
Părțile și alte persoane participante la procesul penal.
Atribuțiile şi garanţiile procesuale ale inculpatului în procesul penal.
Statutul procesual al victimei și a părții vătămate în procesul penal.
Atribuțiile și rolul procurorului la faza urmării penale.
Aspecte procesuale şi tactice ale apărării în procesul penal.
Declaraţiile martorului minor și condiţiile audierii acestuia în procesul penal.
Atribuțiile și rolul consilierului de probațiune în procesul penal.
Reglementarea juridică a măsurilor preventive în procesul penal.
Condițiile și procedura aplicării arestului preventiv ca măsură preventivă excepțională.
Alte măsuri procesuale de constrângere și procedura aplicării acestora.
Procedura privind acordul de recunoaștere a vinovăției în procesul penal.
Mijloacele de probă și procedeele probatorii în procesul penal.
Reglementarea procedurii în cauzele privind minorii în legislația națională. Aspecte comparative.
Procedura efectuării expertizei judiciare în procesul penal.
Procedura și metodele sesizării organelor de urmărire penală.
Partea acuzării și atribuțiile acesteia în procesul penal.
Caracteristica generală a probelor și mijloacelor de probă în procesul penal.
Atribuțiile organelor de urmărire penală în procesul penal.
Statutul ofițerului de urmărire penală și competența acestuia.
Organele de constatare, competența și acțiunile acestora.
Motivele și temeiurile pornirii urmării penale în procesul penal.
Reglementarea cercetării la fața locului, examinării corporale, exhumării cadavrului,
reconstituirii faptei și experimentului judiciar în procesul penal.
Condițiile și procedura desfășurării urmării penale.
Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi documente în procesul penal.
Reglementarea activității speciale de investigații în procesul penal.
Acțiunea civilă în procesul penal.
Terminarea urmării penale și trimiterea cauzei în judecată.
Controlul de către procuror al legalității acțiunilor, inacțiunilor și actelor.
Condițiile și procedura punerii pe rol a cauzei penale.
Reglementări legale privind judecarea cauzei penale în prima instanţă.
Modificarea acuzării în sensul agravării ei în şedinţa de judecată. Condiții și procedură.
Judecarea cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.
Procedura juridică privind recuperarea bunurilor infracționale.
Dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al inculpatului.
Adoptarea sentinței de încetare a procesului penal, - particularități și efectele de drept ale
acesteia.
Căile ordinare de atac în legislaţia procesual penală a Republicii Moldova.
Efectele apelului și consecințele juridice ale acestora.
Recursul împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul.
Aspecte procesual-penale a recursului în anulare și efectele juridice ale acestuia.
Condițiile și procedura revizuirii procesului penal.
Procedura reținerii și efectele acesteia în procesul penal.
Urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile flagrante.
Asistența juridică internațională în materie penală.
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