
  

LISTA TEMELOR LA TEZELE DE MASTER 
 

Disciplina: Drept Procesual Civil, partea general și partea specială 
 

1. Procedura de intentare a procesului. 

2. Cererea de chemare în judecată şi conţinutul ei. 

3. Primirea cererii de chemare în judecată.  

4. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare ca fază a procesului civil.  

5. Actele procesuale ale părţilor, judecătorului în vederea pregătirii pricinii 

pentru dezbateri judiciare.  

6. Judecarea pricinii în fond. 

7. Adoptarea hotărîrii şi pronunţarea ei. 

8. Noţiunea şi felurile dispoziţiilor primei instanţe. 

9. Puterea lucrului judecat.   

10. Procedura în pricinile ce ţin de contestarea în judecată a actelor normative.  

11. Noţiunea şi esenţa procedurii speciale.  

12. Constatarea faptelor care au valoare juridică de către instanţele de judecată 

13. Procedura încuviinţării adopţiei.  

14. Declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului (emanciparea).  

15. Declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată.  

16. Limitarea în capacitatea de exerciţiu  sau declararea  incapacităţii 

cetăţeanului.  

17. Încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat al cetăţeanului.  

18. Încuviinţarea examenului psihiatric sau  spitalizării în staţionarul de psihiatrie 

a cetăţeanului fără liber consimţămînt.  

19. Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie    

20. Declararea fără stăpîn a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate 

municipală asupra unui bun imobil fără stăpîn.  

21. Contestarea  inexactităţii înscrisurilor în registrele de stare civilă.  

22. Reconstituirea procedurii (actelor) judiciare pierdute (procedura de 

reconstituire).  

23. Noţiunea şi esenţa procedurii în ordonanţă.   

24. Noţiunea şi importanţa căilor de atac. 

25. Consideraţii generale privind apelul.  

26. Procedura de judecată a apelului.  

27. Esenţa şi importanţa recursului împotriva hotărîrilor şi încheierilor pentru 

care nu este prevăzută calea apelului.  

28. Elementele recursului (subiectele, obiectul, temeiul).  

29. Procedura de judecare a pricinii în instanţa de recurs.  

30. Recursul împotriva încheierilor primei instanţe. 

31. Consideraţii generale privind recursul împotriva deciziilor instanţei de apel.  

32. Procedura de judecare a recursului. Limitele judecării recursului.  

33. Împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei de recurs. 

34. Decizia instanţei de recurs.  

35. Dispoziţiile judecătoreşti care pot fi supuse revizuirii.  


