
Tematica orientativă pentru realizarea tezei de master la disciplina 

Apărarea juridico-penală a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, Ciclul II, Masterat, 

Specialitatea Drept penal 

1. Infracțiunea de genocid – evoluția reglementărilor internaționale și cadrul normativ național. 

2. Clonarea – perspectivele optimizării legii penale naționale 

3. Omorul intenționat – cel mai grav atentat la dreptul persoanei la viață 

4. Pruncuciderea – aspecte comparative ale reglementării juridico-penale  

5. Lipsirea de viață la dorința persoanei (eutanasia) – reglementare penală națională vizavi 

jurisprudența CtEDO 

6. Dreptul la apărarea demnității umane împotriva atentatelor comise în sfera biotehnologiilor 

medicale 

7. Problema începutului vieții persoanei: reglementări în legea penală națională și aspect 

comparativ 

8. Neacordarea de ajutor unui bolnav – aspecte teoretice și practice 

9. Traficul de ființe umane – atentat grav la drepturile și libertățile fundamentale ale omului. 

10. Tortura, tratamentul inuman sau degradant în vizorul legii penale naționale și al jurisprudenței 

CtEDO 

11. Răspunderea penală pentru vătămarea intenționate a integrității corporale sau a sănătății – aspect 

comparativ 

12. Caracteristica juridico-penală a atentatelor infracționale la inviolabilitatea sexuală a minorilor. 

13. Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală – probleme teoretico-practice 

14. Principiul egalității – garanții juridico-penale ale realizării 

15. Răspunderea penală pentru încălcarea inviolabilității vieții personale – perspective de optimizare 

a reglementărilor penale naționale 

16. Apărarea juridico-penală a dreptului la secretul corespondenței prin prisma jurisprudenței 

CtEDO 

17. Infracțiunea de violare de domiciliu –perspectivele eficientizării reglementării juridico-penale 

naționale 

18. Caracterizare generală a garanțiilor juridico-penale de apărare a dreptului la proprietate  

19. Infracțiunea de violență în familie – probleme teoretico-practice 

20. Infracționalitatea coruptivă – atentat la drepturile și libertățile fundamentale ale omului 

 

 

 

 



Tematicaorientativa al temelorpentruelaborareatezelor la disciplina 

Victimologie 

 

1. Victimologiacriminologică. Acceptiunidoctrinare 

2. Vulnerabilitateavictimală.  

3. Victimizareaindividuală 

4. Victimizareasocială 

5. Comportamentulvictimeişiroluleiînmecanismulactuluiinfracţional 

6. Modul de viaţăşicercul de relaţii ale victimei 

7. Clasificareavictimelorînfuncţie de categoriainfracţională 

8. Clasificareavictimelordupăgradul de implicareşiresponsabilitateîncomiterea 

9. infracţiunii 

10. Clasificareavictimelorutilizînddreptcriteriufactoriipsihologici, biologicişisociali 

11. Clasificareavictimelorîndependenţă de tipurile de infracţiuni 

12. Victimizareafemeii 

13. Violulşitipurile de relaţie violator-victimă 

14. Maltratareaşiucidereasoţiei de cătresoţ 

15. Victimizareacopilului 

16. Bătaiaşiincestul ca forme de victimizare 

17. Victimizareapersoanelorînvîrstă 

18. Victimizareaînurmainfracţiunilor de furtşitîlhărie 

19. Victimileinfracţiunilor de terorismşiluare de ostatici 

20. Măsuri de protecţiesocială 

21. Măsurijuridice de protecţie a victimei 

22. Personalitateavictimei 

 

 

 

  



Tematicaorientativa al temelorpentruelaborareatezelor la disciplina 

Activitateaspeciala de investigatie 

 

1. Activitateaspecială de investigaţiiînprocesul penal 

2. Măsurilespeciale de investigaţii. Procedura de dispunere a MSI 

3. Controlulactivităţiispeciale de investigaţii 

4. Principiileactivităţiispeciale de investigaţii 

5. Mijloacetehnice, sistemeinformaționale, altemijloaceutilizateîncadrultehnicilorspeciale de 

investigare 

6. ExigențeleConvențieiEuropenepentruDrepturileOmuluiprivindtehnicilespeciale de 

investigare 

7. Controlulparlamentar, judiciarșidepartamentalprivindtehnicilespeciale de investigare 

Subiecțișicompetențeprivindtehnicilespecialemoderne de investigare 

8. Activitateaspecială de investigaţiişidrepturileomului 

9. Tacticaşimetodicainvestigativ-operativă 

10. Temeiurilepentruefectuareamăsurilorspeciale de investigaţii 

11. Utilizarearezultatelormăsurilorspeciale de investigaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tematicaorientativa al temelorpentruelaborareatezelor la disciplina 

Drept executional penal 

 

1. Institutiile care asiguraexecutareapedepseiinchisorii in RM.. 

2. Regimul de detinere in penitenciaresimijloacele de asigurare . 

3. Executareapedepselorpenale. 

4. Evoluţialegislatiei executional –penalaa RM 

5. Statutuljuridic al condamnatului. 

6. Trimitereahotaririlor cu caracter penal spreexecutaresiasigurareaexecutariilor. 

7. Executareapedepsei private de dreptul de a ocupaanumitefunctii. 

8. Muncaneremuneratăînfolosulcomunităţii – particularităţi ale executării. 

9. Asistentamedicala,conditiilematerialesi de trai in penitenciare. 

10. Executareamasurilor de sigurantasi a internariifortate intro institutieftiziopneumologica. 

11. Conceptul, evoluţiaşiperspectiveledreptuluiexecuţional-penal. 

12. Legislaţiaexecuţional-penalăşiaplicareaacesteiaîntimpşispaţiu.Corelaţia cu 

legislaţiainternaţională. Aspect comparativ. 

13. Normelejuridiceexecuţional-penale.Criteriile de clasificare a 

normelorjuridiceexecuţional-penale. 

14. Categoriileorganelorşiinstituţiilor care executăhotărârile cu caracter penal şicriteriile de 

clasificare. 

15. Noţiuneaşitrăsăturilesistemuluipenitenciar al Republicii Moldova. Tipurileşicriteriile de 

clasificare a instituţiilorpenitenciare. 

16. Noţiuneaşiparticularităţle ale statutuluijuridic al 

condamnaţilor.Conţinutulstatutuluijuridic al condamnaţilor. 

17. Drepturileşiobligaţiile de bază ale condamnaţilor. 

18. Transferulcondamnatului din penitenciarulunui stat înpenitenciarulaltui stat. 

19. Formeleregimuluipenitenciar.Regimulprogresivînsistemulpenitenciar al RM. 

 

  



Tematicaorientativa al temelorpentruelaborareatezelor la disciplina 

DCIPAP/TACP 

 

1. Subiecţiiimplicaţiînprocesareasolicitărilor de acordare a asistenţeijuridicegarantate de 

stat. 

2. Specificulprocesăriisolicitărilor de acordare a asistenţeijuridicegarantate de stat 

beneficiarilorminoriaflaţiîn conflict cu legea. 

3. Încetareaurmăririipenale cu plasareacopiluluiîntr-o instituţie de 

învăţământşireeducaresauîntr-o instituţiecurativăşi de reeducare. 

4. Acordul de recunoaştere a vinovăţieiîncauzelepenale cu implicareacopilului. 

5. Examinareamaterialelor de urmărirepenalăşiprezentareareferinţei. 

Sistemulmăsurilor de protecţie a părţiivătămate/martoruluiînprocesulnaţional/ 

garanţiişiefecienţaaplicăriiînpractică amăsurilor de protecţie 

6. Măsurile de protecţieaplicateînafaraprocesului de judecare a cauzei 

7. Măsurile de protecţieaplicateîncadrulprocesului de judecare a cauzeişiregulileprobatorii 

8. Participareaapărătorului la audiereabănuitului, învinuitului, inculpatului 

9. Participareaapărărtorului la alteacţiuniprocesualeefectuate de organul de urmărirepenală 

10. Plîngeriîmpotrivaacţiunilorşihotărîrilororganului de urmărirepenală 

11. Contestareaarestuluipreventiv de cătreapărător 

 

 

 

 

 

  



Tematicaorientativa al temelorpentruelaborareatezelor la disciplina 

Tehnicaincadrariijuridice 

1. Normelejuridice ale altorramuri de dreptînprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

2. Funcţiilecomponenţei de infracţiune. Construcţiacomponenţelor de infracţiune. 

3. Modalităţilecomponenţelor de 

infracţiuneşideterminareaacestoraînprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

4. Elucidareaconţinutuluicomponenţei de infracţiune. 

5. Noţiunea de semne ale componenţei de infracţiuneşicerinţelepe care trebuiesă le 

întrunească. 

6. Clasificareasemnelorcomponenţei de infracţiune. Semneobiectiveşisemnesubiective. 

7. Esenţaprocesuluicalificăriiinfracţiunilor. 

8. Alegereanormeijuridicepenaleşietapele sale. 

9. Etapeleprocesuluicalificăriiinfracţiunilor. 

10. Reguli de determinare a obiectuluijuridic generic înprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

11. Reguli de determinare a obiectuluijuridic special înprocesulîncadrăriiinfracţiunilor 

12. Obiectuluijuridic special principal şiobiectuluijuridicsecundar//facultativ la 

calificareainfracţiunilor 

13. Necesitateadeterminăriiobiectului material înprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

14. Determinareaacţiuniiprejudiciabileînprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

15. Determinareainacţiuniiprejudiciabileînprocesulcalificăriiinfracţiunilor 

16. Determinareaconsecinţelorinfracţionaleînprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

17. Raportul de cauzalitateşicalificareainfracţiunilor. 

18. Semnele facultative ale laturiiobiectiveşicalificareainfracţiunilor. 

19. Procedee de determinare a intenţieiînprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

20. Procedee de determinare a imprudenţeiînprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

21. Stabilireasemnelor facultative ale laturiisubiectiveînprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

22. Eroarea de faptşiinfluenţaeiasupracalificăriiinfracţiunilor. 

23. Determinareavârsteirăspunderiipenaleînprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

24. Stabilirearesponsabilităţiişiiresponsabilităţii la calificareainfracţiunii. 

25. Semnelesubiectului special şiimportanţalorpentrucalificareainfracţiunilor. 

26. Noţiuneaşicalificareatipurilorunităţiinaturale de infracţiune (infracţiuneaunicăsimplă, 

infracţiuneacontinuă). 

27. Noţiuneaşicalificareatipurilorunităţiilegale de infracţiune (infracţiuneaprelungită, 

repetată, complexă, cu consecinţesuplimentare, alternativă, sub formă de îndeletnicire). 

28. Criterii de delimitare a unităţiiinfracţionale de pluralitatea de 

infracţiuniînprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

29. Calificareaconcursului ideal de infracţiuni. 

30. Reguli de calificare a concursului real de infracţiuni. 

31. Calificarearecidiveiinfracţionaleşiclasificareaacesteia. 

32. Identificareainfracţiunilorsusceptibile de a avea faze de 

desfăşurareînprocesulcalificăriiinfracţiunilor. 

33. Încadrareajuridică a tentativei de infracţiune. 

34. Calificareainfracţiuniiconsumate. 

 


