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                                                                                       Aprobat 

la ședința Cnsiliului  

Facultății de DREPT 

din 26.09.2019 

proces verbal nr. 2 

Decan interimar, 

Coptileț Valentina, dr., conf. univ. ______________ 

 

LISTA TEMELOR LA TEZELE DE LICENŢĂ  
Disciplina: DREPT  PENAL  (partea generală) 

 

1. Evoluţia dreptului penal național. 

2. Legea penală a RM – noțiune, definiție, scop. 

3. Acțiunea legii penale în timp.  

4. Aplicarea legii penale în spaţiu. 

5. Principiile fundamentale ale dreptului penal. 

6. Obiectul  infracţiunii.  

7. Fapta infracţională: concept, definiție, trăsături caracteristice. 

8. Urmările prejudiciabile şi importanţa lor în dreptul penal. 

9. Raportul de cauzalitate în dreptul penal. 

10. Semnele facultative ale laturii obiective şi importanţa lor. 

11. Subiectul infracţiunii. 

12. Răspunderea penală – concept, definiție, temei. 

13. Formele vinovăţiei și importanța lor pentru calificarea infracţiunilor. 

14. Subiectul infracţiunii şi personalitatea infractorului. 

15. Răspunderea penală a minorilor conform legii penale a RM. 

16. Extrădarea – reglementări internaționale și de drept penal național. 

17. Tentativa de infracţiune. Incriminare şi sancţionare. 

18. Participaţia penală: probleme ale incriminării și sancționării penale. 

19. Participanţii la infracţiune și răspunderea lor penală. 

20. Felurile şi formele participaţiei penale. 

21. Favorizarea – aspecte teoretico-practice. 

22. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. Aspecte generale. 

23. Legitima apărare. 

24. Starea de extremă necesitate. 

25. Reţinerea infractorului. 

26. Constrîngerea fizică sau psihică. 

27. Riscul întemeiat. 

28. Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului. 

29. Iresponsabilitatea: aspecte de drept penal şi psihiatrie. 

30. Reglementarea instituţiei liberării de răspundere penală în Codul Penal al RM.  

31. Pluralitatea de infracţiuni şi formele ei. 

32. Concursul de infracţiuni: reguli de calificare și sancționare penală. 

33. Recidiva şi modalităţile ei. 

34. Pedeapsa penală: concept şi scop. 

35.  Caracteristica sistemului pedepselor penale al Republicii Moldova. 

36. Sancţiunile aplicabile minorilor infractori: măsuri cu caracter educati şi pedepse.  

37. Măsurile de siguranţă.  

38. Pedeapsa cu moartea în dreptul penal: aspecte istorice și comparative. 

39. Detențiunea pe viață – principiile aplicării în legea penală națională.  

40. Închisoarea – categorie de pedeapsă penală. 

41. Pedepsele complementare în Codul Penal al RM. 

42. Individualizarea pedepselor: aspecte generale. 
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43. Circumstanţele atenuante: concept, caracteristică, efecte. 

44. Circumstanţele agravante: concept, caracteristică, efecte. 

45. Aplicarea pedepsei în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 

46. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni. 

47. Aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe. 

48. Liberarea de pedeapsa penală – noţiune şi categorii. 

49. Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 

50. Prescripţia în dreptul penal şi importanţa ei. 

51. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării. 

52. Amnistia – act juridico-politic. 

53.  Graţierea în dreptul penal al RM. 

54. Reabilitarea în dreptul penal. 

55. Măsurile de constrângere cu caracter medical. 

56. Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare. 

57. Semnele facultative ale laturii subiective a infracţiunii și importanţa lor. 

58. Expulzarea în reglementarea legii penale naționale. 

59. Confiscarea specială – cadrul normativ și practic. 

60. Confiscarea extinsă: aspecte teoretico-practice. 

61. Norma juridico-penală.  

62. Răspunderea penală a persoanelor care au comis infracţiuni în stare de ebrietate. 

63. Răspunderea penală a persoanelor care au comis infracţiuni în stare de afect. 

64. Infracţiunea neconsumată: concept şi forme. 

65. Influenţa motivului comportamentului infracţional asupra stabilirii gradului de vinovăţie. 

66. Răspunderea penală ca mijloc de realizare a principiilor dreptului penal. 

67.  Reabilitarea judecătorească – reglementare în dreptul penal național.  

68. Aplicarea pedepsei penale: probleme actuale. 

69. Stingerea antecedentelor penale– reglementare normativă și aplicare. 

70. Amenda – cea mai răspândită pedeapsă penală. 

71. Munca neremunerată în folosul comunității – reglementare normativă și probleme practice. 

72. Răspunderea penală a persoanelor juridice – reglementare juridico-penală și probleme 

teoretico-practice. 

 

Disciplina: DREPT  PENAL (partea specială) 

1. Infracțiunea de genocid -  reglementări internaționale și de drept penal național. 

2. Activitatea mercenarilor – aspecte teoretice și practice ale rglementării și aplicării. 

3. Infracţiunile de război reglementate de legea penală a RM. 

4. Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman și degradant. 

5. Clonarea: reglementare juridico-penală si perspectivele perfecționării legii penale naționale. 

6. Omorul –  cea mai gravă infracţiune contra vieţii persoanei.   

7. Omorul intenţionat săvârşit cu circumstanţe agravante în funcţie de latura subiectivă a 

componenţei de infracţiune.  

8. Omorul intenţionat săvârşit din interes material. 

9. Omorul intenţionat săvârşit asupra a două sau mai multor persoane. 

10. Omorul intenţionat săvârşit la comandă. 

11. Omor săvârşit în stare de afect: aspecte teoretice şi practice. 

12.  Reglementarea infracţiunii de pruncucidere în legea penală națională. 

13.  Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei (eutanasia)  în reglementarea legislaţiei penale. 

14.  Aspecte teoretice şi practice privind lipsirea de viaţă din imprudenţă. 

15.  Analiza juridico-penală a infracţiunii de determinare la sinucidere. 

16.  Infracţiuni contra sănătăţii persoanei în reglementarea legislaţiei penale. 

17. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii  în reglementarea legii 

penale a RM. 

18. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în reglementarea legii 

penale a RM. 
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19.  Răspunderea penală pentru vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

în stare de afect. 

20.  Constrângerea persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor: probleme şi perspective ale 

legii penale şi teoriei dreptului penal.   

21.  Infracţiuni săvârşite în sfera biotehnologiilor medicale. 

22. Provocarea ilegală a avortului  în reglementarea legislaţiei penale. 

23.  Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale în reglementarea legislaţiei penale.  

24.  Efectuarea fecundării artificiale sau a implantării embrionului fără consimţămîntul pacientei 

în reglementarea legislaţiei penale. 

25.  Neacordarea de ajutor unui bolnav – studiu teoretico-practic. 

26.  Lăsarea în primejdie: examen teoretic şi practic. 

27.  Răpirea unei persoane şi privaţiunea ilegală de libertate: infracţiuni contra libertăţii 

persoanei în reglementarea legii penale a RM. 

28.  Răspunderea penală pentru răpirea minorului de către rudele apropiate. 

29.  Traficul de fiinţe umane în reglementarea legii penale a RM. 

30.  Răspunderea penală pentru traficul de copii. 

31.  Traficul de fiinţe umane şi traficul de copii cu scopul prelevării de organe sau ţesuturi 

umane. 

32.  Sclavia şi condiţiile similare sclaviei  în reglementarea legii penale a RM. 

33. Violul – infracţiune contra inviolabilităţii şi libertăţii sexuale a persoanei. 

34.  Acţiuni violente cu caracter sexual  în reglementarea legii penale a RM. 

35.  Răspunderea penală pentru hărţuirea sexuală – probleme de reglementare și aplicare. 

36.  Infracţiuni contra inviolabilităţii sexuale a minorilor reglementate de legea penală a RM. 

37.  Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor  în reglementarea legii penale a RM. 

38.  Încălcarea inviolabilităţii vieţii personale – cadrul național de reglementare.  

39.  Violarea dreptului la secretul corespondenţei – cadrul normativ juridico-penal. 

40.  Violarea de domiciliu: aspecte teoretice şi practice.   

41.  Încălcarea regulilor de protecţie a muncii  în reglementarea legii penale a RM. 

42.  Aspecte juridico-penale ale încălcării dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 

43.  Infracţiunile săvîrşite în sfera proprietăţii intelectuale. 

44.  Infracţiuni săvârşite prin sustragere: caracteristică juridico-penală generală. 

45.  Furtul – formă de sustragere în vizorul legii penale a RM. 

46.  Analiza juridico-penală a infracţiunii de jaf. 

47.  Analiza juridico-penală a infracţiunii de tâlhărie. 

48.  Escrocheria  în reglementarea legii penale a RM. 

49.  Delapidarea averii străine  în reglementarea legii penale a RM. 

50.  Răpirea mijlocului de transport: aspecte teoretice şi practice. 

51.  Şantajul  în reglementarea legii penale a RM. 

52.  Răspunderea penală pentru incest. 

53.  Reglementarea juridico-penală a infracţiunii de violenţă în familie. 

54.  Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte 

imorale. 

55.  Pornografia infantilă în reglementarea legislaţiei penale contemporane. 

56.  Transmiterea unei boli venerice – infracţiune contra sănătăţii publice în reglementarea legii 

penale a RM. 

57.  Răspunderea penală pentru contaminarea cu maladia SIDA. 

58.  Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale. 

59.  Răspunderea penală pentru practicarea ilegală a medicinei sau a activităţii farmaceutice. 

60.  Analiza juridico-penală a infracţiunii de producere (falsificare), transportare, păstrare, 

comercializare, oferire cu titlu oneros sau gratuit  a produselor (mărfurilor), prestare a 

serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor.  

61.  Răspunderea penală pentru circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii lor 

fără scop de înstrăinare şi în scop de înstrăinare (art. 217 şi 217/1 CP). 

62.  Răspunderea penală pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor. 
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63.  Răspunderea penală pentru introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, 

împotriva voinţei acesteia a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora. 

64.  Proxenitismul în reglementarea legii penale a RM. 

65.  Răspunderea penală pentru profanarea mormintelor. 

66.  Încălcarea cerințelor securității ecologice în reglementarea legii penale a RM. 

67.  Poluarea apei şi poluarea aerului – infracţiuni ecologice.  

68.  Vînatul ilegal şi îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor – 

infracţiuni ecologice reglementate de legea penală a RM. 

69.  Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false – 

răspunderea penală confrom legii RM. 

70.  Fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor carnete de plată false. 

71.  Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare. 

72.  Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător în reglementarea legii penale a R.M. 

73.  Răspunderea penală pentru pseudoactivitatea de întreprinzător. 

74.  Incriminarea evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor în legea penală 

autohtonă. 

75.  Analiza juridico-penală a infracţiunii de spălare a banilor. 

76.  Răspunderea penală pentru infracţiunile săvîrşite pe piaţă valorilor mobiliare. 

77.  Limitarea concurenţei libere în  reglementarea legii penale a R.M. 

78.  Analiza juridico-penală a falsificării și contrafacerii produselor. 

79.  Înşelarea clienţilor în reglementarea legii penale a RM. 

80.  Contrabanda în reglementarea legislaţiei penale şi teoria contemporană a dreptului penal. 

81.  Insolvabilitatea intenţionată şi fictivă în reglementarea legii penale a RM. 

82.  Executarea necalitativă a construcţiilor  în reglementarea legii penale a RM. 

83.  Tratamentul juridico-penal al infracţiunilor informatice şi infracţiunilor din domeniul 

telecomunicaţiilor. 

84.  Infracţiuni informatice: probleme si perspective ale legii penale si teoriei dreptului penal.  

85.  Răspunderea penală pentru accesul ilegal la informația compiuterizată. 

86.  Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de 

către persoana care conduce mijlocul de transport.  

87.  Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în 

stare de ebrietate produsă de alte substanţe (art. 264
1
). 

88.  Punerea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite. 

89.  Problemele răspunderii penale pentru părăsirea locului accidentului rutier şi alte infracţiuni 

interferente acesteia. 

90.  Incriminarea actului terorist în legea penală a RM. 

91.  Particularităţile juridico-penale ale infracţiunii de luare de ostatici. 

92.  Analiza juridico-penală a infracţiunii de banditism. 

93.  Răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizaţii criminale.   

94.  Analiza juridico-penală a infracţiunii de huliganism.  

95.  Vandalismul  în reglementarea legii penale a RM. 

96.  Răspunderea penală pentru purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau 

comercializarea ilegală al armelor şi muniţiilor, sustragerea lor.   

97.  Organizarea cerşetoriei  în reglementarea legii penale a RM. 

98.  Amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală în reglementarea legii penale a RM. 

99.  Tragerea cu bună ştiinţă la răspunderea penală a unei persoane nevinovate  în reglementarea 

legii penale a RM. 

100. Pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare legii în reglementarea legii 

penale a RM. 

101. Analiza juridico-penală a infracţiunii de reţinere sau arestare ilegală.  

102. Neexecutarea hotărîrii instanței de judecată. 

103. Falsificarea probelor în reglementarea legii penale a RM. 

104. Analiza juridico-penală a infracţiunii de declaraţie mincinoasă, concluzie falsă sau traducere 

incorectă.  

105. Infracţiuni de corupere – caracteristică juridico-penală generală. 
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106.Coruperea pasivă  în reglementarea legii penale a RM. 

107.Coruperea activă: reglementare și răspundere penală. 

108. Traficul de influenţă  în reglementarea legii penale a RM. 

109. Răspunderea penală pentru abuzul de putere sau abuzul în serviciu.  

110. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu în reglementarea legii penale a RM. 

111. Analiza juridico-penală a infracţiunii de neglijenţă în serviciu. 

112. Răspunderea penală pentru îmbogățirea ilicită. 

113. Falsul în acte publice  în reglementarea legii penale a RM. 

114. Luarea de mită şi darea de mită în reglementarea legii penale a RM.  

115. Răspunderea penală pentru trădarea de Patrie.  

116. Spionajul  în reglementarea legii penale a RM. 

117. Trecerea ilegală a frontierei de stat. 

118. Analiza juridico-penală a infracţiunii de divulgare a secretului de stat. 

119. Samavolnicia  în reglementarea legii penale a RM. 

120. Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, 

ştampilelor sau sigiliilor  în reglementarea legii penale a RM. 

121. Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, 

ştampilelor sau sigiliilor false  în reglementarea legii penale a RM. 

122. Răspunderea penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.  

123. Răspunderea penală pentru organizarea migraţiei ilegale în legea penală a RM. 

124. Infracţiunile militare  în reglementarea legii penale a RM. 

 

 


