Aprobată la şedinţa Catedrei Drept Public
/Şef catedră, doctor în drept, conf. univ.
___________________________ V. Pușcaș

Tematica tezelor de master
specializarea drept penal (profesional)
anul de studii 2019-2020

ETICA PROFESIONALĂ A JURISTULUI / RETORICA JURIDICĂ
1. Interpretarea juridica ca parte componentă a comunicării juridice
2. Abordări teoretico practice ale eticii apărătorului
3. Abordări teoretico practice ale procurorului şi ofiţerului de urmărire penală
4. Relevanţa imperativului moral pentru activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept.
5. Corelaţia dintre teoria şi practica activităţii judecătoreşti şi normele deontologice
6. Contributii ale retoricii clasice la profilarea caracterului ştiinţific al comunicării juridice.
7. Controverse morale în tratarea eutanasiei.
8. Comunicarea juridică: teorie şi practică a dreptului
9. Importanţa dezbaterilor judiciare pentru practiocarea actului de comunicare
10. Discursul juridic
11. Perspective etice în tratarea măsurilor de constrângere cu caracter medical
12. Contribuţii ale normării comportamentului social al individului în prevenirea criminalităţii
13. Probleme contemporane (actuale) ale educaţiei juridice
14. Etica activităţii procesual penale
15. Etica urmăririi penale.
16. Cultura activităţii procesual penale
17. Etica mediatorului pe cauze penale.
18. Verbalul si nonverbalul in cadrul activitatii profesionale a juristului
19. Răspundere juridică şi responsabilitate în actul medical
20. Interacţiunea comunicaţională între procuror şi ofiţerul de urmărire penală în cadrul investigării
cauzelor penale.
21. Libertatea şi responsabilitatea omului
22. Cunoaştere şi acţiune în drept
23. Viaţa individului ca valoare juridica fundamentală
24. Comunicare si argumentare in drept
DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ
1. Evoluţia dreptului penal în Moldova.
2. Aplicarea legii penale în timp
3. Aplicarea legii penale în spaţiu.
4. Infracţiunea – instituţie fundamentală a dreptului penal.
5. Principiile dreptului penal.
6. Obiectul infracţiunii.
7. Fapta infracţională.
8. Consecinţele infracţionale.
9. Raportul de cauzalitate în dreptul penal.
10. Trăsăturile facultative ale laturii obiective.
11. Subiectul infracţiunii.
12. Subiectul special al infracţiunii.
13. Persoana juridică – subiect al infracţiunii.
14. Vinovăţia în dreptul penal.
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15. Subiectul infracţiunii şi personalitatea infractorului.
16. Raportul juridic penal.
17. Extrădarea – instituţie a dreptului penal.
18. Forme de asistenţă juridică internaţională în materie penală.
19. Eroarea şi importanţa ei penal-juridică.
20. Tentativa de infracţiune.
21. Participaţia penală.
22. Participanţii la infracţiune.
23. Felurile şi formele participaţiei penale.
24. Răspunderea penală a participanţilor la infracţiune.
25. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. Aspecte generale.
26. Legitima apărare.
27. Starea de extremă necesitate.
28. Reţinerea infractorului.
29. Constrângerea fizică sau psihică.
30. Riscul întemeiat.
31. Intenţia şi modalităţile ei.
32. Iresponsabilitatea în dreptul penal.
33. Răspunderea penală – instituţie fundamentală a dreptului penal.
34. Reglementarea instituţiei liberării de răspundere penală în Codul Penal al RM.
35. Pluralitatea de infracţiuni şi formele ei.
36. Concursul de infracţiuni.
37. Recidiva şi modalităţile ei.
38. Conceptul şi scopul pedepsei penale.
39. Sistemul pedepselor în Codul penal. Categoriile şi felurile pedepselor.
40. Sancţiunile aplicabile minorilor infractori: măsuri educative şi pedepse.
41. Măsurile de siguranţă.
42. Pedeapsa cu moartea în dreptul penal.
43. Închisoarea – categorie de pedeapsă penală.
44. Detenţiunea pe viaţă.
45. Pedepsele complementare în Codul penal al Republicii Moldova.
46. Consideraţii generale privind individualizarea pedepselor.
47. Circumstanţele atenuante.
48. Circumstanţele agravante.
49. Aplicarea pedepsei în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei.
50. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni.
51. Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe.
52. Liberarea de pedeapsa penală – noţiune şi categorii.
53. Condamnarea condiţionată şi natura ei juridică.
54. Prescripţia în dreptul penal.
55. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării.
56. Amnistia şi graţierea în dreptul penal.
57. Reabilitarea în dreptul penal.
58. Măsurile de constrângere cu caracter medical.
59. Componenţa infracţiunii.
60. Imprudenţa şi modalităţile ei.
61. Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare.
62. Semnele facultative ale laturii subiective a infracţiunii.
63. Confiscarea specială.
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DREPT PROCESUAL PENAL
1. Noţiunea, trăsăturile caracteristice și sarcinile procesului penal.
2. Caracteristica generală a fazelor procesului penal.
3. Principiile procesului penal şi importanța lor în asigurarea legalităţii
4. Instanțele judecătorești şi competența lor în procesul penal.
5. Noțiunea și sistemul participanților în procesului penal.
6. Procurorul şi rolul acestuia în procesul penal.
7. Calitatea procesuală a victimei şi a părții vătămate în procesul penal.
8. Avocatul şi asigurarea dreptului la apărare în procesul penal.
9. Caracteristica generală a probele și a mijloacele de probă în procesul penal.
10. Condiții generale şi specifice de audiere a martorului în procesul penal.
11. Procedura procesual-penală privind prezentarea persoanei şi a obiectelor spre recunoaștere.
12. Percheziția și ridicarea de obiecte și documente: condiții, ordinea procesuală, temeiuri şi
proceduri specifice.
13. Modalități procesual-penale privind reținerea persoanei şi eliberarea acesteia.
14. Considerațiuni generale privind măsurile preventive şi aplicarea lor în procesul penal.
15. Condițiile aplicării arestului preventiv în procesul penal..
16. Caracteristica generală a măsurilor procesuale de constrângere.
17. Acțiunea civilă în procesul penal.
18. Organele de constatare şi competența lor în procesul penal.
19. Modalitatea, condițiile şi temeiurile legale de citare la organul de urmărire penală.
20. Caracteristica generală a urmăririi penale.
21. Procedura sesizării organului de urmărire penală.
22. Organele de urmărire penală şi competenta lor.
23. Procedura pornirii urmăririi penale în procesul penal.
24. Reglementarea desfășurării urmăririi penale în procesul penal.
25. Terminarea urmăririi penale și trimiterea cauzei în judecată.
26. Considerații generale privind judecarea cauzei penale în prima instanță.
27. Dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al inculpatului.
28. Caracteristica generală a căilor ordinare de atac.
29. Apelul - condiții de fond și de formă.
30. Recursul ordinar în procesul penal.
31. Caracteristica generală a căilor extraordinare de atac.
32. Reglementarea procedurii de revizuire în procesul penal.
33. Condiții şi metode de asigurare a legalității în procesul penal privind minorii.
34. Procedura privind acordul de recunoaștere a vinovăției.
35. Procedura privind asistența juridică internațională în materie penală.

LA DISCIPLINA”DREPTUL EXECUTIONAL PENAL”
1.Institutiile care asigura executarea pedepsei inchisorii în R.M.
2.Regimul de detinere in penitenciare si mijloacele de asigurare .
3.Executarea pedepselor penale.
4.Evoluţia legislatiei executional – penale în R.M.
5.Statutul juridic al condamnatului.
6.Trimiterea hotaririlor cu caracter penal spre executare si asigurarea executarii lor.
7.Executarea pedepsei private de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a executa o anumită
activitate.
8.Munca neremunerată în folosul comunităţii – particularităţi ale executării.
9.Asistenta medicala,conditiile materiale si de trai in penitenciare.
10.Executarea masurilor de siguranta.
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CRIMINOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Criminalitatea organizată. Concept. Trăsături. Caracteristici.
Criminalitatea "gulerelor albe" în viziunea lui Edwin Sutherland.
Cauzele şi condiţiile criminalităţii feminine.
Terorismul: noţiuni şi clasificări.
Corupţia şi formele ei.
Traficul de droguri - caracteristica criminologică şi prevenirea.
Traficul de fiinţe umane - caracteristica criminologică şi prevenirea.
Falsul de monedă.
"Spălarea" banilor.

CRIMINALISTICĂ
1. Metode şi mijloace de acumulare a urmelor infracţiunii la efectuarea acţiunilor de urmărire
penală
2. Fotografia judiciară
3. Metodele fotografiei judiciară, operative şi de examinare
4. Genurile fotografiei la cercetarea la faţa locului
5. Aplicarea înregistrării video la efectuarea acţiunilor de urmărire penală
6. Noţiunea şi tipurile de traseologie. Clasificarea urmelor
7. Sistemul elementelor şi caracteristicilor portretului vorbit
8. Reprezentarea aspectului exterior al persoanei
9. Tactica criminalistică
10. Procedeul şi recomandarea tactică. Tactica acţiunii de urmărire penală
11. Versiunile criminalistice
12. Metodica criminalistică
13. Particularităţile cercetării infracţiunilor săvîrşite de minori
14. Particularităţile cercetării infracţiunilor săvîrşite de grupuri criminale organizate
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