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I N S T I T U Ţ I I    D E    D R E P T   C I V I L 

 
DREPT CIVIL – anul I 

 
 

I.                  Actul juridic civil 
1.      Clasificarea actelor juridice civile; 
2.      Condiţiile actului juridic civil; 
3.      Efectele actului juridic civil; 
4.      Nulitatea actului juridic civil. 
 

II.               Prescripţia extinctivă: domeniul şi cursul prescripţiei extinctive. 
1.      Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale; 
2.      Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor nepatrimoniale; 
3.      Unele probleme speciale privind domeniul prescripţiei extinctive; 
4.      Începutul, suspendarea şi întreruperea prescripţiei extinctive; 
5.      Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă. 
 

Bibliografie 
 

I. Actul juridic civil :  
 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificată şi completată  prin Legea nr. 
71/2011, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 
2011.  

 
- O.U.G. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a 

Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 
60/2012. 

 
II. Prescripţia extinctivă - Codul civil (1864) şi Decretul nr. 167/1958.  

 
 

DREPT CIVIL - anul II 
 
 

I. Drepturile reale principale 
1. Dreptul de proprietate. Noţiuni generale (definiţie, caractere juridice, conţinut, limite,  
      clasificare). Proprietate publică. Proprietatea privată; 
2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate; 
3. Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare; 
4. Uzucapiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale. 

 
II. Obligaţiile 

1. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice; 
2. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii; 
3. Efectele obligaţiilor. Executarea directă (în natură) şi indirectă (prin echivalent) a 

obligaţiilor. 
 
 
 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8637
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8637
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Bibliografie 
 

I. Drepturile reale principale (temele nr. 1,2,3), cu excepţia uzucapiunii ca mod de 
dobândire a drepturilor reale (tema nr. 4): 

 
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificată şi completată  prin Legea nr. 

71/2011, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 
2011.  

 
 
II. Drepturile reale principale. Uzucapiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale. 

- Codul civil (1864)  
 

III. Obligaţiile : 
 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificată şi completată  prin Legea nr. 
71/2011, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 
2011.  

 
 

DREPT CIVIL – anul III 
 
 

I. Contracte speciale 
1.      Contractul de vânzare; 
2.      Contractul de locaţiune (dreptul comun); 
3.      Contractul de mandat. 
 

II. Succesiuni şi liberalităţi 
1. Devoluţiunea legală a moştenirii (mai puţin drepturile asupra succesiunii 
      vacante); 
2. Donaţia 
3. Rezerva succesorală; 
4. Dreptul de opţiune succesorală. 

 
Bibliografie 
 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificată şi completată  prin Legea nr. 
71/2011, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 
2011.  

 
 
 

DREPT PROCESUAL CIVIL 
 
 
I. Acţiunea civilă 

1.      Capacitatea procesuală; 
2.      Calitatea procesuală; 
3.      Interesul; 
4.      Clasificarea acţiunilor civile. 
 

 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8637
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8637
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8637
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8637
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8637
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8637
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II. Participanţii la procesul civil 
1.      Compunerea şi constituirea instanţei; 
2.      Rolul judecătorului în procesul civil (art.129 C.pr.civ.); 
3.      Coparticiparea procesuală; 
4.      Participarea terţilor în procesul civil; 
5.      Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice; 
6.      Participarea procurorului la procesul civil. 
 

III. Competenţa 
1.      Competenţa materială; 
2.      Competenţa teritorială; 
3.      Strămutarea; 
4.      Prorogarea de competenţă; 
5.      Excepţia de necompetenţă; 
6.      Conflictele de competenţă. 
 

IV. Actele de procedură şi termenele procedurale 
1.      Nulitatea actelor de procedură; 
2.      Termenele procedurale ( clasificare, mod de calcul, durată); 
3.      Decăderea şi repunerea în termen. 

 
V. Judecata în primă instanţă 

1.      Cererea de chemare în judecată. Cuprins şi efecte; 
2.      Întâmpinarea; 
3.      Cererea reconvenţională; 
4.      Măsurile asigurătorii; 
5.      Citarea şi comunicarea actelor de procedură; 
6.      Excepţiile procesuale; 
7.      Renunţarea, achiesarea şi tranzacţia; 
8.      Suspendarea judecăţii; 
9.      Perimarea. 
 

VI. Căile de atac 
1.      Apelul; 
2.      Contestaţia în anulare; 
3.      Revizuirea. 
 

VII. Procedurile speciale 
1.      Ordonanţa preşedinţială; 
2.      Partajul judiciar; 
3.      Procedura divorţului. 
 

 
 
Bibliografie 
 
 
1. VIOREL MIHAI CIOBANU, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Editura 

Naţional, Bucureşti, 1996 (vol. I) şi 1997 (vol. II); 
2. GABRIEL BOROI, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, vol. I, Editura All 

Beck, Bucureşti, 2001; 
3. VIOREL MIHAI CIOBANU, GABRIEL BOROI, TRAIAN CORNEL BRICIU, Drept 

procesual civil. Curs selectiv pentru licenţă, Ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, Editura 
All Beck, Bucureşti, 2011; 
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4. MIHAELA TĂBÂRCĂ, Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, vol. I, II, 2008; 
5. VIOREL MIHAI CIOBANU, TRAIAN BRICIU, CLAUDIU CONSTANTIN DINU, 

Drept procesual civil. Îndreptar pentru seminare şi examene, ediţia 2, Editura C.H. 
Beck, 2009; 

6. Codul de procedură civilă, adus la zi cu ultimele modificări, inclusiv Legea nr. 202/2010 
şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 967/20.11.2012, pulicată în Monitorul Oficial, partea 
I, nr. 853/18.12.2012 (referitor la art. 1, pct 11 şi art. 299 alin. 11); 

7. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în anul 2005 şi cu 
eventualele modificări ulterioare (dispoziţiile referitoare la compunerea instanţei, 
repartizarea aleatorie a dosarelor şi continuitatea completului). 

8. Noul Cod civil [dispoziţiile referitoare la capacitatea civilă a persoanelor fizice (art. 34-
48) şi a persoanelor juridice (art. 205-211), reorganizarea persoanei juridice (art. 232-
242), divorţul (art. 373-382, 396-404), filiaţia (art. 421-440), partajul (art. 669-686, 1143-
1145), prescripţia extinctivă (art. 2500-2503, 2506, 2512, 2513, 2517-2518, 2523, 2532, 
2537-2539), termenul de decădere (art. 2545-2550)]. 

 
 
 

I N S T I T U Ţ I I  D E  D R E P T  P E N A L 
DREPT PENAL – partea generală 

 
 

TEMA I: Instituţia infracţiunii. 
1.      Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii;  
2.      Formele infracţiunii;  
3.      Participaţia penală; 
4.      Unitatea de infracţiuni; 
5.      Pluralitatea de infracţiuni; 
6.     Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală: legitima 

apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică şi constrângerea morală, cazul fortuit, 
iresponsabilitatea, beţia, minoritatea făptuitorului, eroarea de fapt. 

 
 
TEMA II: Instituţia pedepsei. 
1. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare, circumstanţele atenuante, 

circumstanţele agravante, concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei; 
2. Individualizarea pedepsei sub aspectul executării acesteia: suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea 
condiţionată, executarea pedepsei intr-o închisoare militară. 

 
TEMA III: Minoritatea făptuitorului în legea penală. 
1. Răspunderea penală a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul penal roman; 
2. Măsurile educative: mustrarea, libertatea supravegheată, internarea într-un centru de 

reeducare, internarea într-un institut medical-educativ; 
3. Pedepsele aplicabile minorilor şi particularităţile regimului de aplicare şi executare a 

acestora. 
 
TEMA IV: Măsurile de siguranţă. 
1. Noţiunea, scopul şi principiile care guvernează  regimul măsurilor de siguranţă în dreptul 

penal român; 
2. Măsuri de siguranţă în special: obligarea la tratament medical, internarea medicală, 

interzicerea unei funcţii sau profesii, interzicerea de a se afla în anumite localităţi, 
expulzarea, confiscarea specială, interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă 
determinată. 
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TEMA V: Înlăturarea executării pedepsei  şi a consecinţelor  condamnării. 
1. Cauzele care înlătură executarea pedepsei: graţierea, prescripţia executării pedepsei; 
2. Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare. 

 
 

DREPT PENAL - partea  specială 
 
 

TEMA I: Infracţiuni contra persoanei. 
1. Omuciderea: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea 

din culpă, determinarea sau înlesnirea sinuciderii; 
2. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii: lovirea sau alte violenţe, 

vătămarea corporală, vătămarea corporală gravă, lovirile sau vătămările cauzatoare de 
moarte, vătămarea corporală din culpă; 

3. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal, violarea de 
domiciliu, ameninţarea, şantajul; 

4. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală: violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 
sexuală, incestul. 

 
TEMA II:  Infracţiuni contra patrimoniului 
1. Furtul, furtul calificat, tâlhăria, abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, înşelăciunea, 

delapidarea, distrugerea, distrugerea calificată, distrugerea din culpă, tulburarea de 
posesie, tăinuirea. 
 

TEMA III:  Infracţiuni contra autorităţii 
1. Ultrajul, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, sustragerea de sub sechestru. 

 
TEMA IV:  Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor 
activităţi reglementate de lege. 
1. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: abuzul în serviciu contra intereselor 

persoanelor; abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuzul în serviciu contra 
intereselor publice, neglijenţa în serviciu, purtarea abuzivă, luarea de mită, darea de mită, 
primirea de foloase necuvenite, traficul de influenţă; 

2. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei: denunţarea calomnioasă, mărturia 
mincinoasă, supunerea la rele tratamente, tortura, încercarea de a determina mărturia 
mincinoasă, omisiunea sesizării organelor judiciare, favorizarea infractorului, arestarea 
nelegală şi cercetarea abuzivă, evadarea, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. 

  
TEMA V:  Infracţiuni de fals. 
1. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori: falsificare de monede sau alte valori; 
2. Falsuri în înscrisuri: falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul în 

înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, falsul în declaraţii.  
 
TEMA VI:  Infracţiuni care aduc atingerea unor relaţii privind convieţuirea socială. 
1. Infracţiuni contra familiei: abandonul de familie, relele tratamente aplicate minorilor. 
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BIBLIOGRAFIE: 
 

DREPT PENAL – partea generală 
 
 

1. COSTICĂ BULAI, AVRAM FILIPAŞ, CONSTANTIN MITRACHE, BOGDAN 
NICOLAE BULAI, CRISTIAN MITRACHE – Instituţii de drept penal – curs selectiv 
pentru examenul de licenţă 2008 şi 2009, Editura Trei, Bucureşti, 2008; 

2. COSTICĂ BULAI, BOGDAN NICOLAE BULAI – Manual de drept penal, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2008; 

3. CONSTANTIN  MITRACHE, CRISTIAN MITRACHE  – Drept penal român – partea 
generală, Ediţia a IX-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

4. AVRAM FILIPAŞ, CONSTANTIN MITRACHE, VALERIAN CIOCLEI, ANASTASIU 
CRIŞU, LAVINIA LEFTERACHE, CRISTINA ROTARU, CRISTIAN MITRACHE, 
BOGDAN BULAI, Drept penal. Drept procesual penal – Teste grilă pentru examene 
de an şi examenul de licenţă, Ediţia a VI-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2008 ; 

5. LAVINIA LEFTERACHE, Drept penal partea generală, Ediţia a III-a, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2011.  
 

 
DREPT PENAL - partea specială 

 
 

1. COSTICĂ BULAI, AVRAM FILIPAŞ, CONSTANTIN MITRACHE, BOGDAN 
NICOLAE BULAI, CRISTIAN MITRACHE – Instituţii de drept penal – curs selectiv 
pentru examenul de licenţă 2008 şi 2009, Editura Trei, Bucureşti, 2008; 

2. VALERIAN CIOCLEI, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, 
Editura C.H. Beck, 2009; 

3. VALERIAN CIOCLEI, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra 
patrimoniului, Editura C.H. Beck, 2011; 

4. AVRAM FILIPAŞ, CONSTANTIN MITRACHE, VALERIAN CIOCLEI, ANASTASIU 
CRIŞU, LAVINIA LEFTERACHE, CRISTINA ROTARU, CRISTIAN MITRACHE, 
BOGDAN BULAI, Drept penal. Drept procesual penal – Teste grilă pentru examene 
de an şi examenul de licenţă, Ediţia a VI-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2008. 

  
DREPT PROCESUAL PENAL 

 
 

I.                   COMPETENŢA ÎN MATERIE PENALĂ. 
1.      Noţiunea de competenţă şi formele competenţei; 
2.      Competenţa funcţională, materială şi personală a instanţelor judecătoreşti; 
3.      Probleme legate de competenţa în materie penală. 
 

II.                MĂSURILE PROCESUALE. 
1.      Aspecte cu caracter introductiv; 
2.      Măsurile preventive; 
3.      Măsurile de ocrotire şi de siguranţă; 
4.   Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare 

săvârşirii infracţiunii. 
 

III.             ACTELE PROCESUALE ŞI PROCEDURALE COMUNE. 
1.      Actele procesuale şi actele procedurale; 
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2.      Instituţiile legate de actele procesuale şi procedurale; 
3.      Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară. 
 

IV.        URMĂRIREA PENALĂ 
1.      Aspecte de ordin general privind urmărirea penală; 
2.      Competenţa organelor de urmărire penală ( art.206-215); 
3.      Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală (art.216-

220); 
4.      Sesizarea organelor de urmărire penală (art.221-228); 
5.      Desfăşurarea urmăririi penale (art.228-238); 
6.      Suspendarea urmăririi penale (art.239-241); 
7.      Soluţiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale (art.242-

249); 
8.      Procedura prezentării materialului de urmărire penală (art.250-254); 
9.      Terminarea urmăririi penale (art.255-260); 
10.  Trimiterea în judecată (art.261-269); 
11.  Reluarea urmării penale; 
12.  Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală (art.275-278). 
 

V.                 DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND JUDECATA. 
1.      Consideraţii generale privind judecata şi principiile specifice fazei de judecată; 
2.      Reglementări generale privind judecata. 
 

VI.              JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ. 
1.      Consideraţii generale asupra gradelor de jurisdicţie; 
2.      Participanţii la judecată în prima instanţă; 
3.      Obiectul judecăţii; 
4.      Etapele procesuale ale judecăţii în primă instanţă;  
5.      Structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti pronunţate în primă instanţă. 
 

VII.           CĂILE ORDINARE DE ATAC. 
1.      Apelul; 
2.      Recursul. 
 

VIII.        EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE. 
1.      Aspecte şi dispoziţii generale privind executarea hotărârilor penale; 
2.      Punerea în executare a pedepselor principale; 
3.      Punerea în executare a pedepselor complimentare; 
4.      Punerea în executare a măsurilor de siguranţă; 
5.     Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale şi a 

dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute de art. 18  din C.p.; 
6.      Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de 

stat; 
7.      Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre; 
8.      Schimbări în executarea unor hotărâri; 
9.      Dispoziţii comune privind procedura la instanţa de executare; 
10.  Contestaţia la executare. 
 
 

IX.              PROCEDURI SPECIALE. 
1.      Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante; 
2.      Procedura în cauzele cu infractori minori. 
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Bibliografie 
 
1. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal, Editura Hamangiu, 2011; 
2. ANASTASIU CRIŞU, Drept procesual penal. Partea specială, Editura Hamangiu, 

2009; 
3. ANASTASIU CRIŞU, Drept procesual penal. Proceduri speciale, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2007; 
4. ANASTASIU CRIŞU, ANDREI ZARAFIU, AUREL CIOBANU, Drept procesual 

penal. Curs selectiv pentru licenţă. Teste grilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008; 
5. ION NEAGU, Tratat de procedură penală-partea generală, Editura Universul Juridic,   

2008; 
6. ION NEAGU, Tratat de procedură penală-partea specială, Editura Universul Juridic,   

2009; 
7. ANASTASIU CRIŞU, Drept procesual penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2007; 
8. Codul de procedură penală, adus la zi cu ultimele modificări, inclusiv Legea nr. 

202/2010; 
9. Legea nr. 303/2004 privind statul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea 304/2004 privind organizarea activităţii judiciare, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 

NOTĂ 
 

Absolvenţii au obligaţia ca, la toate disciplinele, să cunoască 
modificările legislative care au intervenit de la publicarea lucrărilor 
indicate în bibliografie şi până la data susţinerii examenului (NU SE CERE 
CUNOAŞTEREA DISPOZIŢIILOR DIN NOILE CODURI: PENAL, 
PROCEDURĂ CIVILĂ, PROCEDURĂ PENALĂ). 
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