PROGRAMUL DE STUDII: „DREPT”
EXAMEN DE LICENŢĂ: Sesiunile iulie 2017, septembrie 2017, februarie 2018

LISTA SUBIECTELOR DE SINTEZĂ PENTRU

PROBA I - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
“INSTITUŢII DE DREPT CIVIL ŞI DE DREPT PENAL”

I. SUBIECTE DE SINTEZĂ: „INSTITUŢII DE DREPT CIVIL”
TEMA I - ACTUL JURIDIC CIVIL
1. Actul juridic civil: noţiune, sensuri şi principalele clasificări ale acestuia (cel puţin 7 criterii de
clasificare şi categoriile rezultate).
2. Consimţământul: noţiune, accepţiuni, corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică, condiţii de
valabilitate.
3. Viciile de consimţământ.
4. Obiectul actului juridic civil.
5. Cauza actului juridic civil.
6. Forma actului juridic civil: noţiune, clasificare, forma ad validitatem, forma ad probationem şi forma ad
oposabilitatem.
7. Efectele actului juridic civil: noţiune, enumerarea principiilor, principiul irevocabilităţii actului juridic civil
şi principiul forţei obligatorii a actului juridic civil.
8. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil: noţiunea principiului, noţiunile de parte, având-cauză
şi terţ, enumerarea excepţiilor pe care acesta le comportă, excepţia reală de la acest principiu.
9. Excepţiile aparente de la principiul relativităţii efectelor actului juridic civil.
10. Excepţii de la principiul opozabilităţii efectelor actului juridic civil.
11. Nulitatea actului juridic civil: noţiune, funcţii, delimitarea faţă de alte sancţiuni de drept civil.
12. Nulitatea actului juridic civil: criterii de clasificare, categorii de nulităţi, clauzele considerate nescrise,
cauzele nulităţii.
13. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă: noţiune, cauze, regim juridic.
14. Validarea actului juridic civil şi refacerea actului juridic nul.
15. Principiile efectelor nulităţii actului juridic civil.
16. Cazurile care înlătură principiul quod nullum est, nullum producit effectum.

TEMA II - PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ ŞI DECĂDEREA
17. Prescripţia extinctivă: noţiune, natură juridică, efect, principiile efectului şi delimitarea faţă de alte
instituţii juridice asemănătoare.
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18. Domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive, termenele de prescripţie extinctivă şi reguli de calcul al
acestora.
19. Suspendarea prescripţiei extinctive.
20. Întreruperea prescripţiei extinctive şi repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.

TEMA III - DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ
21.
22.
23.
24.

Dreptul de trecere.
Clauza de inalienabilitate.
Felurile partajului. Modurile de împărțire. Suspendarea partajului.
Acțiunea în revendicare mobiliară în ipoteza reglementată de art. 937 alin. (1) C.civ. (regula instituită
de art. 937 alin. (1) C.civ., condițiile privitoare la bunuri, la persoane și la posesia terțului dobânditor).
25. Acțiunea în revendicare mobiliară în ipoteza reglementată de art. 937 alin. (2) și alin. (3) C.civ.
(regulile instituite de art. 937 alin. (2) și (3) C.civ., condițiile privitoare la bunuri, la persoane și la
posesia terțului dobânditor).
26. Acțiunea în revendicare mobiliară în ipoteza în care găsitorul se conformează dispozițiilor art. 941945 C.civ., în ipoteza în care nu se conformează dispozițiilor art. 941-945 C.civ., precum și în ipoteza
terțului dobânditor de rea-credință.
27. Efectele admiterii acțiunii în revendicare.

TEMA IV – POSESIA
28. Delimitarea posesiei, ca stare de fapt, de alte situații juridice (de posesia ca stare de drept și de
detenția precară). Intervertirea detenției precare în posesie.
29. Acțiunile posesorii.

TEMA V - EFECTELE CONTRACTELOR SINALAGMATICE
30. Rezoluțiunea judiciară.
31. Rezoluțiunea convențională.
32. Excepția de neexecutare a contractului.

TEMA VI - RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ
33. Fapta ilicită. Noțiune. Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei prejudiciabile.
34. Discernământul. Cauzele care înlătură vinovăția.
35. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Noțiune, reglementare, domeniu de aplicare.
Izvoarele raportului de prepuşenie. Condițiile acestei răspunderi.
36. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului. Noțiune, reglementare, domeniu de
aplicare. Condiții. Cauze exoneratoare de răspundere. Efecte.

TEMA VII - CONTRACTUL DE VÂNZARE
37.
38.
39.
40.

Pactul de opțiune.
Prețul vânzării. Condiții.
Efectele obligației de garanție contra evicțiunii.
Efectele și întinderea obligației vânzătorului de garanție pentru vicii ascunse.

TEMA VIII - CONTRACTUL DE DONAŢIE
41. Revocarea donației pentru ingratitudine.
42. Donațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soți.
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TEMA IX - CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE
43. Obligația de garanție a locatorului.
44. Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune.

TEMA X - CONTRACTUL DE MANDAT
45. Obligațiile mandatarului de a îndeplini mandatul și de a da socoteală despre îndeplinirea mandatului.
46. Cauze particulare de încetare a contractului de mandat.

TEMA XI - CONDIŢIILE GENERALE ALE DREPTULUI LA MOŞTENIRE
47. Nedemnitatea de drept şi nedemnitatea judiciară: noţiune, cauze, regim juridic, înlăturare.

TEMA XII - DEVOLUŢIUNEA SUCCESORALĂ LEGALĂ
48. Reprezentarea succesorală: noţiune, domeniu de aplicare, condiţii, mod de operare, efecte.
49. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului: condiţii, enumerare, corelaţia cu
regimul matrimonial ales, dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor, în concurs cu moştenitorii din
cele patru clase, precum şi în lipsa acestora.
50. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului: condiţii, enumerare, dreptul de abitaţie
şi dreptul special la moştenire.
51. Clasa I de moştenitori legali.
52. Clasa a II-a de moştenitori legali.

TEMA XIII - FORMELE TESTAMENTULUI
53. Testamentul olograf.
54. Testamentul autentic.
55. Testamentele privilegiate şi alte forme testamentare.

TEMA XIV - DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ
56. Termenul de opţiune succesorală: durată, natură juridică, domeniu de aplicare, început, suspendare
şi repunere în termen, reducere, prorogare şi efectele împlinirii.
57. Acceptarea voluntară a moştenirii.
58. Acceptarea forţată a moştenirii şi renunţarea la moştenire.

TEMA XV - PETIŢIA DE EREDITATE ŞI CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR
59. Petiţia de ereditate: noţiune, delimitare de alte instituţii juridice asemănătoare, caractere juridice şi
efecte juridice.
60. Dovada calităţii de moştenitor.
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II. SUBIECTE DE SINTEZĂ: „INSTITUŢII DE DREPT PENAL”
TEMA I - INSTITUŢIA INFRACŢIUNII
1. Definiți infracțiunea și analizați două din trăsăturile acesteia.
2. Factorii infracțiunii sau condițiile preexistente ale infracțiunii.

TEMA II - FORMELE INFRACŢIUNII INTENŢIONATE DUPĂ FAZELE DE DESFĂŞURARE
3. Tentativa (definiție, două clasificări ale tentativei, condițiile de existență ale tentativei, infracțiuni la
care tentativa nu este posibilă, tratamentul sancționator al tentativei).

TEMA III - PARTICIPAŢIA PENALĂ
4. Autoratul și coautoratul (definiție, condițiile coautoratului, infracțiuni ce nu pot fi comise în coautorat).
5. Instigarea (definiție, două clasificări, condițiile instigării, tratamentul penal al instigării).

TEMA IV - UNITATEA DE INFRACŢIUNE ŞI PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI
6. Infracțiunea continuată (definiție, condiții, tratament sancționator, infracțiuni ce nu pot fi comise în
formă continuată).
7. Concursul de infracțiuni (definiție, două clasificări, condițiile concursului, tratamentul sancționator în
cazul pedepselor principale).
8. Recidiva postexecutorie (definiție, condiții de existență, tratament sancționator în cazul pedepsei
principale).

TEMA V - CAUZELE JUSTIFICATIVE ŞI CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE
9. Legitima apărare (definiție, condițiile atacului și ale apărării, efecte, prezumția de legitimă apărare).
10. Cazul fortuit (definiție, cauze de producere a cazului fortuit, condiții, efecte).

TEMA VI - PEDEPSELE APLICABILE PERSOANEI FIZICE
11. Detențiunea pe viață (definiție, cazuri de neaplicare).
12. Amenda (definiție, limitele generale și speciale ale amenzii).
13. Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi (definiție, enunțați cinci drepturi ce pot fi
interzice, aplicare și executare).

TEMA VII - CRITERIILE GENERALE DE INDIVIDUALIZARE JUDICIARĂ A PEDEPSEI
14. Provocarea (definiție, condiții, efecte).
15. Enumerați circumstanțele agravante şi analizați două dintre acestea și precizați efectul pe care îl
produc.

TEMA VIII - INDIVIDUALIZAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI
16. Suspendarea condiționată sub supraveghere (definiție, condiții, efecte).
17. Liberarea condiționată în cazul pedepsei închisorii pentru persoane care nu au împlinit vârsta de 60
de ani (definiție, condiții, efecte).

TEMA IX – MĂSURILE DE SIGURANŢĂ
18. Confiscarea specială (definiție, enumerați bunurile ce pot fi confiscate, reguli comune aplicabile
confiscării).
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TEMA X - MINORITATEA FĂPTUITORULUI ÎN LEGEA PENALĂ
19. Analizați două măsuri educative neprivative de libertate (definiția și analiza lor).
20. Internarea într-un centru de detenție.

TEMA XI – CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ ŞI
CONDAMNĂRII

CONSECINŢELE

21. Lipsa plângerii prealabile.
22. Reabilitarea de drept (definiție, condiții, efecte).

TEMA XII - INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI
23. Omorul săvârșit cu premeditare
24. Omorul săvârșit asupra a doua sau mai multor persoane şi omorul săvârșit de către cel care anterior
a mai comis un omor sau o tentativă de omor. Asemănări şi deosebiri.
25. Vătămarea corporală prin punerea in primejdie a vieții şi tentativa de omor. Asemănări şi deosebiri.
26. Latura obiectiva a infracțiunii de ucidere sau vătămare a nou născutului săvârșită de către mamă.
27. Conținutul constitutiv al infracțiunii de șantaj.

TEMA XIII - INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
28. Latura obiectivă a infracțiunii de furt.

TEMA XIV - INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII
29. Modalitățile infracțiunii de ultraj.

TEMA XV – INFRACŢIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIŢIEI
30. Comparație între infracțiunea de favorizare a făptuitorului şi complicitatea prin promisiunea de
favorizare a făptuitorului.
31. Comparație între infracțiunea de tăinuire şi complicitatea prin promisiunea de tăinuire.
32. Latura obiectivă şi subiecții infracțiunii de mărturie mincinoasă.
33. Modalitățile infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești.

TEMA XVI – INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ŞI DE SERVICIU
34.
35.
36.
37.

Latura obiectivă a infracțiunii de luare de mită.
Latura obiectivă a infracțiunii de trafic de influenţă.
Latura obiectivă a infracțiunii de delapidare.
Modalitățile infracțiunii de abuz în serviciu.

TEMA XVII - INFRACŢIUNI DE FALS
38. Conținutul constitutiv al infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale.
39. Conținutul constitutiv al infracțiunii de fals intelectual.

- INFRACŢIUNI CARE
CONVIEŢUIREA SOCIALĂ

TEMA XVIII

ADUC

ATINGERE

UNOR

RELAŢII

40. Modalitățile infracțiunii de abandon de familie.

DECAN,

DIRECTOR DEPARTAMENT,

Conf. univ. dr. Constanţa MĂTUŞESCU

Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE
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PRIVIND

