
 

 
 

 

 

DISCIPINA 
Cadrul didactic 

coordonator 
TEME PROPUSE 

 

Drept social european 

 

 

Prof. univ. dr. 

Dan ŢOP 

Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 

Mijloace de luptă împotriva sărăciei în U.E. Venitul 

minim universal 

Evoluția reglementărilor privind securitatea socială 

în U.E. 

 

Instituții administrative 

comparate 

 

Conf. univ. dr. 

Claudia GILIA 

Guvernarea locală în Comunitatea Valenciană 

Transparența în activitatea administrației publice din 

România un deziderat? 

 

Dreptul colectivităților locale în 

Uniunea Europeană 

 

Conf. univ. dr.  

Claudia GILIA 

Raporturile dintre federație și Landu-uri. Studiu de 

caz: Bavaria. 

Organizarea departamentelor de peste mări. Studiu de 

caz: Guyana franceză și Martinica. 

Referendumul – instrument al participării directe a 

cetățenilor la problemele colectivităților. 

 

Teorii ale integrării europene 

 

 

Conf. univ. dr. 

Constanţa MĂTUŞESCU 

Utilizarea sistemului de guvernanță multi-nivel în 

politicile europene. Studiu de caz 

Metoda de integrare (”metoda comunitară”) și metoda 

interguvernamentală în funcționarea instituțiilor 

Uniunii Europene  

 

Procesul decizional în Uniunea 

Europeană 

 

 

Conf. univ. dr. 

Constanţa MĂTUŞESCU 

Dialog civil și democrație participativă în practica 

instituțiilor Uniunii Europene 

Rolul agențiilor în procesul decizional al Uniunii 

Europene 

Analiza propunerilor de reformă instituțională în 

dezbaterea privind viitorul UE 

 

Etică și integritate academică 

 

 

Lect. univ. dr. 

Emilian BULEA 

Norme și valori  ale conduitei etice universitare 

Forme subtile de plagiat 

Autoplagiatul 

Responsabilitatea în mediul universitar 

 

 

Proprietatea publică a statului și a 

unităților administrativ-teritoriale 

 

 

 

Lect. univ. dr. 

Cristian MAREȘ 

Aspecte teoretice și practice privind dreptul de 

proprietate publică (subiectele, conținutul și obiectul 

său) 

Acțiunea în revendicare întemeiată pe dreptul de 

proprietate publică 

Aspecte teoretice și practice privind contractele de 

concesiune de lucrări publice și contractele de 

concesiune de servicii publice 

Despre dobândirea dreptului de proprietate publică 

prin expropriere pentru cauză de utilitate publică 
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Certificatul de urbanism și autorizația de construire 

 

 

 

Instituții europene de dreptul 

familiei 

 

 

 

 

Lect. univ. dr. 

Cristian MAREȘ 

Despre căsătoriile încheiate între persoane de același 

sex în statele membre UE și în România 

Procedura reglementată de Legea nr. 369/2004 privind 

aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale 

răpirii internaționale de copii 

Cazurile de refuz al înapoierii unui copil în contextul 

răpirii internaționale de copii 

Despre reședința obișnuită în cazul desfacerii 

căsătoriei cu element de extraneitate 

Considerații privind noțiunea de viață de familie în 

jurisprudența CEDO 

 


