TEMATICA
examen de definitivat in profesia de consilier juridic
(02.06.2012 si 09.11.2012)

I MATERIA CIVILA
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila.
Caracterul recursului reglementat de art. 304 si 304 ind. 1 C.p.c.
Executarea silita a hotararilor judecatoresti straine.
Anularea clauzelor abuzive din contracte.
Executarea hotararilor judecatoresti si a titlurilor executorii in dreptul romanesc
in materie civila, fiscala si de dreptul muncii.
6. Executarea hotararilor judecatoresti straine, efectul executoriu al acestora,
urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
7. Exceptia de neconstitutionalitate, proceduri, efecte.
8. Raspunderea subsidiara in materie civila si de dreptul muncii.
9. Compensatia judiciara, modalitati de realizare, efecte.
10. Domeniul public si domeniul privat al statului si unitatilor administrativ
teritoriale, contracte specifice, proceduri, efecte.
11. Achizitii publice prin procedura licitatiilor publice.
12. Reorganizarea si lichidarea judiciara.
13. Concordatul.
14. Modalitati alternative de solutionare a litigiilor. Medierea si Concilierea.
15. Amenzi judiciare si despagubiri in materia civila si penala.
16. Prescriptia extintiva: definitie, reglementare, efecte, termene.
17. Indentificarea persoanei juridice, capacitatea civila de exercitiu si de folosinta.
18. Actul juridic civil, notiune, clasificare, capacitatea de a incheia actul juridic
civil. Consimtamantul, Obiectul actului juridic civil.
19. Taxa de timbru si cheltuielile de judecata.
20. Nulitatile actului juridic civil, efecte.
21. Expropierea pentru cauza de utilitate publica.
22. Teoria generala a proprietatii, definitie si caracterele dreptului de proprietate,
proprietarea publica si privata.
23. Drepturi reale, accesiunea si uzucapiunea.
24. Asociatii si fundatii, Societatea civila.
1.
2.
3.
4.
5.

25. Societatea comerciala prevazuta de noul cod civil. Intreprinderea individuala
autorizata si persoana fizica autorizata.
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Stamutarea cauzelor, Recuzarea magistratilor.
Incetarea Contractului Individual de Munca prevazut de Codul muncii.
Executarea silita a obligatiilor ce nu pot fi duse la indeplinire decat de debitor.
Adjudecarea, eliberarea si distribuirea sumelor.
Ordonanta presedintiala.
Executarea silita mobiliara.
Executarea silita imobiliara.
Gestiunea de afaceri, plata lucrului nedatorat, imbogatirea fara justa cauza.
Actiunea oblica, actiunea revocatorie.
Stingerea obigatiilor, compensatia, remiterea de datorie.
Reprezentarea partilor in judecata, citarea si comunicarea actelor de procedura.
Participantii la procesul civil, rolul si pozitia instantei in procesul civil.
Incompatibilitati, abtinerea, recuzarea si stramutarea.
Nulitatea actelor de procedura, amenzi judiciare si despagubiri.
Probele si mijloacele de proba prevazute de C.p.c.
Proceduri prealabile, Intampinarea, reconventionala, Cererea de chemarea in
garantie.
42. Refacerea inscrisurilor sau hotararilor disparute.
43. Renuntarea la drept si renuntarea la judecata.
44. Contestatia la executare.
45. Contestatia in anulare.
46. Revizuirea.
47. Recursul in interesul legii.
48. Judecata pe fond.
49. Rudecata in apel.
50. Judecata in recurs.
51. Judecata in caile extraordinare de atac.
52. Administrarea probelor, dovada cu inscrisuri, interogatoriul, verificarea de
scripete.
53. Administrarea probelor, dovada cu martori, expertize, cercetare la fata locului.
54. Asigurarea dovezilor, refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute, oferta de
plata si consemnatiuni, sechestru asigurator, poprirea asiguratorie, sechestru
judiciar.
55. Judecata, infatisare si dezbateri.
56. Exceptiile de procedura si exceptiile puterii de lucru judecat, suspendarea
judecatii.
57. Perimarea, hotararile judecatoresti, hotararile partiale, hotararile ce consfintesc
invoiala partilor.
58. Executarea hotararilor Tribunalelor arbitrale, executarea hotararilor instantelor
straine in materie civila si penala.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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59. Intoarcerea executarii, poprirea, vanzarea la licitatie.
60. Prescriptia, decaderile, caducitatea, uzucapiunea.
61. Izvoarele dreptului civil, aplicarea legii civile, interpretarea si efectele legii
civile.
62. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice.
63. Persoana fizica, capacitatea civila a persoanei fizice.
64. Identificarea persoanei fizice, domiciliul, resedinta, actele de stare civila,
ocrotirea persoanei fizice.
65. Tutela, curatela.
66. Persoana juridica, infiintare, organizare, capacitatea civila a persoanei juridice,
dizolvare, lichidare.
67. Familia, casatoria, efectele, nulitatea casatoriei, drepturile si obligatiile
patrimoniale ale sotilor.
68. Desfacerea casatoriei, rudenia, filiatia.
69. Paternitatea, adoptia, autoritatea parinteasca, obligatia de intretinere.
70. Bunurile, drepturile reale.
71. Proprietatea privata si proprietatea publica.
72. Accesiunea imobiliara naturala, artificiala, accesiunea mobiliara.
73. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata.
74. Proprietatea comuna.
75. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata, superficia, uzufructul,
uzul, abitatia, servitutea.
76. Fiducia, administrarea bunurilor altuia, inventar, garantii si asigurare.
77. Proprietatea publica, drepturi reale corespunzatoare proprietatii publice,
administrative, concesiune.
78. Cartea funciara, inscriere drepturilor tabulare.
79. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice. Rectificarea inscrisurior de
carte funciara.
80. Posesia, efecte, ocupatiunea, actiunile posesorii.
81. Mostemirea si liberalitatile.
82. Testamentul. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea
liberalitatilor excesive.
83. Transmisiunea si partajul mostenirii.
84. Obligatii, contractele, clasificare, incheiere, executare, incetare.
85. Nulitatea contractelor, cauze, efecte, validarea contractelor, interpretarea.
86. Efectele fata de terti ale contractelor, , reprezentarea, cesiunea, incetarea
contractelor.
87. Faptul juridic ilicit.
88. Raspunderea civila.
89. Modalitatile obligatiilor, conditia, termenul, obligatii complexe.
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90. Obligatiile solidare, alternative facultative.
91. Executarea obligatiilor
92. Executarea silita a obligatiilor.
93. Transmisiunea si transformarea obligatiilor.
94. Subrogatia, preluarea datoriei, novatia.
95. Stingerea obligatiilor.
96. Contractul de vanzare – cumparare.
97. Obligatiili vanzatorului si ale cumparatorului.
98. Vanzarea bunurilor imobile.
99. Contractul de schimb, furnizare, report, locatiune
100.
Incetarea contractului.
101.
Contractul de arendare, contractul de antrepriza, contractul de societate.
102.
Contractul de transport.
103.
Contractul de mandat, de comision, de consignatie, de expeditie.
104.
Contractul de agentie, contractul de intermediere.
105.
Contractul de depozit, contractul de imprumut.
106.
Contractul de asigurare.
107.
Contractul de renta viagera, contractul de intretinere
108.
Jocul si pariul, tranzactia, fidejusiunea.
109.
Privilegii si garantii reale.
110.
Ipoteca, exeutarea ipotecilor.
111.
Gajul.
112.
Prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor.
113.
Dispozitii de drept international privat, reglementate de noul cod civil
114.
Conflicte de legii.
115.
Conflictele de competenta, Intampinarea.
116.
Cererea reconventionala, Cererea de interventie, Chemarea in garantie,
Aratarea titularului dreptului.
117.
Citara partilor in Romania si in strainatate.
118.
Subiectele de sezina, competenta instantelor in materia contenciosului.
119.
Anularea actelor administrative cu caracter normativ.
120.
Anularea actelor administrative cu caracter individual.

II MATERIA PENALA
1. Raportul de cauzalitate in cazul infractiunilor de inselaciune prevazut de
art. 215 c.p. si de bancruta frauduloasa.
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2. Raspunderea delictuala si raspunderea subsidiara in materie penala si
comerciala a persoanei fizice si a persoanei juridice.
3. Contraventii si infractiuni in domeniul mediului si al apelor din Romania si din
apele internationale.
4. Raportul de cauzalitate in cazul infractiunilor de furt, furt calificat, gestiunea
frauduloasa, evaziune fiscala, distrugeri, neglijenta in serviciu.
5. Raportul de cauzalitate in cazul infractiunilor de abuz in seviciu, fals, uz de fals,
dare si luare de mita, primirea de foloase necuvenite.
6. Contraventii si infractiuni prevazute de codul rutier roman.
7. Contraventii si infractiuni prevazute de codul fiscal roman.
8. Prezentarea materialului de urmarire penala, conditii, efecte.
9. Recursul in interesul legii in materie penala.
10. Suspendarea urmaririi penale, incetarea urmaririi penale, scoaterea de sub
urmarirea penala.
11. Schimbarea incadrarii juridice a faptelor penale in faza urmaririi penale si in
faza de judecata.
12. Hotararile judecatoresti in materie penala, deliberare, redactare, pronuntare,
comunicare.
13. Cercetarea judecatoreasca, extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale
si extinderea procesului penal pentru alte fapte si alte persoane.
14. Declinarea de competenta a instantelor penale, conflicte de competenta,
exceptii de necompetenta, proceduri, recuzarea, stramutarea.
15. Expertizele in domeniul penal, criterii obligativitatea efectuarii unor expertize,
procedura, descrierea expertizei, comisia rogatorie.
16. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare
savarsirii infractiunii. Proceduri. Efecte.
17. Asistenta invinuitului, a inculpatului si a persoanei juridice supusa raspunderii
juridice penale.
18. Drepturile aparatorului, asistenta celorlaltei parti si reprezentarea partilor,
persoane fizice si juridice in procesul penal.
19. Evaziunea fiscala, evaziuni prevazute de legea CEC-ului, inselaciunea conf.
Art. 215 C.p.
20. Asocierea in vederea savarsirii de infractiuni de persoane fizice si persoane
juridice.
21. Elementele caracteristice infractiunilor de furt si de abuz de incredere prin
prisma noului cod penal, criterii de diferentiere.
22. Libertatea presei si respectarea prezumtiei de nevinovatie in cadrul procesului
penal:
- prezumtia de nevinovatie si ingerintele presei;
- jurisprudenta CEDO;
- situatia sistemului acuzational.
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23. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor prin ingradirea unor drepturi
contra interesului public. Omisiunea sesizarii organelor juridice. Favorizarea
infractorului.
24. Judecata in materia penala in caile extraordinare de atac.
25. Aplicarea legii penale in timp si in spatiu, pedepse, circumstante agravante si
atenuante.
26. Probele si mijloacele de proba in procesul penal.
27. Drepturile aparatorului in procesul penal.
28. Punerea in miscare, exercitarea si rezolvarea actiunii civile nascuta din
infractiune, in cadrul procesului penal.
29. Prorogarea competentei instantelor judecatoresti, cazuri, procedura de urmat.
30. Declaratiile partilor si ale martorilor ca mijloc de proba in procesul penal.
31. Subiectii pasivi ai exercitiului actiunii civile nascuta din infractiune, in cadrul
procesului penal.
32. Masurile asiguratorii ce pot fi luate in cadrul procesului penal si masurile
obligatorii ce trebuiesc luate in cadrul procesului penal.
33. Incompatibilitatea judecatorului, recuzarea, abtinerea, stramutarea.
34. Reabilitarea de drept si reabilitarea judecatoreasca.
35. Libertatea probelor, libertatea mijloacelor de proba, libera apreciere a probelor,
principiile sistemului probator.
36. Masurile preventive, caile de atac, luarea inlocuirea, revocarea, incetarea de
drept a masurilor preventive.
37. Cereri, exceptii, extinderi ce pot influenta desfasurarea sedintei de judecata, la
judecata in prima instanta, restituirea cauzei la procuror, schimbarea incadrarii
juridice a faptei, extinderea obiectului judecatii.
38. Deliberarea si hotararea primei instante. Efectele sentintei penale.
39. Darea si luarea de mita, traficul de influienta, santajul, ultrajul.
40. Nerespectarea hotararilor judecatoresti, falsul in declaratii, asocierea pentru
savarsirea de infractiuni.
41. Primirea de foloase necuvenite, marturia mincinoasa, instigarea, tainuirea.
42. Concursul real si ideal de infractiuni.
43. Recidiva in cazul persoanelor juridice si a persoanelor fizice.
44. Plangerea penala, subiecti, modalitati de sesizare.
45. Finalizarea urmaririi penale de catre procuror prin trimiterea in judecata si prin
netrimiterea in judecata.
46. Efectele declaratiei de apel si efectele declaratiei de recurs.
47. Solutiile de judecata in recurs.
48. Revizuirea.
49. Contestatia la executare.
50. Asistenta judiciara, cercetarea judecatoreasca.
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51. Conflictele de competenta si exceptiile de necompetenta.
52. Retinerea ca masura preventiva, revocarea eliberarii provizorii, cazuri,
proceduri.
53. Desemnarea judiciara a unui mandatar al persoanei juridice, in cazul savarsirii
unei infractiuni in dauna acesteia de catre administratorului sau reprezentantului
legal.
III DREPT COMUNITAR/EUROPEAN
1. Obligatia de a respecta drepturile omului.
2. Dreptul la viata.
3. Dreptul la libertate si siguranta.
4. Interzicerea torturii.
5. Interzicerea sclaviei si a muncii fortate.
6. Dreptul la un proces echitabil.
7. Declaratia Universala a Drepturilor Omului.
8. Nici o pedeapsa fara lege.
9. Dreptul la respectarea vietii private si de familie.
10. Libertatea de gandire, constiinta si de religie.
11. Libertatea de exprimare.
12. Libertatea de intrunire si asociere.
13. Dreptul la casatorie.
14. Dreptul la un recurs efectiv.
15. Interzicerea discriminarii.
16. Derogarea in caz de stare de urgenta.
17. Restrictii ale activitatii politice a strainilor.
18. Interzicerea abuzului de drept.
19. Limitarea folosirilor restrangerilor drepturilor.
20. Protectia proprietatii conform Protocolului Aditional la Conventie.
21. Dreptul la instruire si la alegere libera.
22. Aplicarea teritoriala, semnare si ratificare Protocoale.
23. Interzicerea privarii de libertate pentru datorii.
24. Libertatea de circulatie.
25. Interzicerea expulzarii propriilor cetateni.
26. Interzicerea expulzarilor colective de straini.
27. Abolirea pedepsei cu moartea si pedeapsa cu moartea in timp de razboi.
28. Interzicerea drogurilor, interzicerea rezervelor.
29. Aplicarea teritoriala.
30. Intrarea in vigoare a protocoalelor.
31. Functiile depozitarului.
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32. Garantii procedurale in cazul expulzarii de straini.
33. Dreptul la doua grade de jurisdictie in materie penala.
34. Dreptul la despagubiri in cazul de eroare judiciara.
35. Dreptul de a nu fi judecat si pedepsit de doua ori.
36. Egalitatea intre soti.
37. Infiintarea, organizarea Curtii Europene a Drepturilor Omului.
38. Conditii de exercitare a functiilor, numarul judecatorilor.
39. Alegerea judecatorilor si durata mandatului.
40. Revocarea, grefa si secretarii juridici.
41. Adunarea plenara a Curtii.
42. Comitete, Camere si Marea Camera.
43. Declaratii ale Comitetelor privind inadmisibilitatea si Decizii ale camerelor
asupra admisibilitatilor si fondului.
44. Desesizarea in favoarea Marii Camere.
45. Atributii ale Marii camere.
46. Competenta Curtii.
47. Cauze interstatale.
48. Cereri individuale.
49. Conditii de admisibilitate.
50. Interventia tertilor.
51. Scoaterea de pe rol.
52. Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si procedura de rezolvare pe
cale amiabila.
53. Audiere publica si acces la documente.
54. Reparatie echitabila.
55. Retrimiterea in fata Marii Camere.
56. Hotarari definitive.
57. Motivarea hotararilor si deciziilor.
58. Forta obligatorie si executarea hotararilor.
59. Avize consultative, Competenta consultativa a Curtii.
60. Motivarea avizelor consultative.
61. Privilegii si imunitati ale judecatorilor.
62. Anchetele secretarului general.
63. Competentele comitetului ministrilor.
64. Denuntare conventie, semnare si ratificare.
65. Activarea clauzei de salvgardare.
66. Declansarea procedurii de infrigement.
67. Tratatul de la Lisabona, aplicare, limite.
68. Formele de cooperare consolidata in cadrul Uniunii Europene.
69. Protectia civila.
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70. Cooperarea judiciara in materia civila, in materia penala.
71. Cooperarea administrativa in cadrul U.E.
72. Asocierea tarilor si teritoriilor de peste mari.
73. Actiunea externa a uniunii.
74. Acordurile internationale.
75. Cooperarea cu tarile terte si ajutorul umanitar
76. Clauze de solidaritate
77. Consiliul European.
78. Curtea de justitie a Uniunii Europene.
79. Banca Centrala Europeana.
80. Actela juridice ale Uniunii, proceduri de adaptare si alte dispozitii.
81. Organele consultative ale Uniunii.
82. Bugetul anual al Uniunii.
83. Politici privind controlul la frontiere, dreptul la azil si emigrarea.
84. Spatiul la libertate, securitate si justitie U.E.
N O T A: Candidatii vor alege 3 subiecte din tematica, din care - un subiect
din materia civila, un subiect din materia penala si un subiect din dreptul comunitar/
european, pe care le vor aborda in scris, tehnoredactate si sistematizate intr-un volum
rezonabil (cca. 30 pag. continutul lucrarilor civile si penale iar lucrarea din dreptul
comunitar de 5 – 6 pag.).
Lucrarile se depun la sediul C.C.J. Bacau cu 10 zile inainte de examen,
impreuna cu Raportul de activitate al cons. jur. Indrumator.
Lucrarile sunt verificate de consiliu, iar apoi vor fi sustinute oral in fata
Comisiei de examinare, dupa trecerea testului grila din Organizarea si exercitarea
profesiei de consilier juridic.
Tematica mentionata are caracter minimal.

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI
BACAU

DECAN
c.j. VASILE GHIGEA
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Standarde minime de elaborare şi susţinere a
lucrărilor de definitivat impuse de Comisia de Examinare din cadrul
Colegiul Consilierilor Juridici Bacau

1.

STRUCTURA LUCRĂRII

Lucrarea va fi împărţită pe capitole şi mai multe subcapitole şi paragrafe, şi se va întinde pe
circa 30 de pagini tehnoredactate, cu caracter de 12 sau 14, spaţierea la un rând. Elementele
componente ale lucrării sunt:
a. Cuprinsul lucrării, organizat pe capitole, subcapitole, paragrafe, cu indicarea paginii,
care se va plasa la începutul lucrării, imediat după copertă.
b. Introducerea va pune în evidenţă importanţa şi actualitatea temei abordate şi eventual va fi
justificată opţiunea pentru tema respectivă (1 - 2 pagini).
c. Capitolele vor conţine texte de lege, puncte de vedere personale, interpretări ale teoriilor şi a
conceptelor abordate în lucrare, analize critice ale fenomenelor şi proceselor studiate, propuneri de
măsuri şi direcţii de acţiune pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul juridic.
d. Concluzii (pe parcursul a 2 - 4 pagini) în care, reluându-se unele idei şi puncte de vedere
prezentate în conţinutul lucrării, vor fi puse în evidenţă cele mai semnificative aspecte reieşite
din studiul efectuat.
e. Bibliografia studiată în vederea elaborării lucrării şi eventualele anexe.
2.

FORMA DE PREZENTARE

Consilierii juridici stagiari care susţin examenul de definitivat in profesia de consilier
juridic în cadrul Colegiului Consilierilor Juridici Bacau din cadrul U.C.C.J.R, vor prezenta
la înscriere 3 (trei) Lucrari de Definitivat - drept civil, drept penal, drept comunitar (1
exemplar din fiecare pe suport de hârtie, legat cu arc sau indosariat şi un exemplar pe CD),
tehnoredactată pe calculator, listată pe format A4, folosindu-se caractere de 14 sau 16
pentru titluri şi caractere de 12 sau 14 pentru text, cu spaţiere la 1 rând.
Orice titlu se va scrie centrat, cu caracter de 14 sau 16 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul, cea de-a doua subcapitolul, cea de-a treia paragraful (ex.: Capitolul I; Subcapitolul 1.1; Paragraful).
Capitolul se va scrie cu majuscule, subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va
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scrie cu font italic.
Anexele
Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole.
Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca
şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul.
Trimiterile bibliografice
Lucrarea trebuie să conţină trimiteri la materialele bibliografice consultate. Pot fi folosite două
modalităţi. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării. De regulă, ordinea
datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura,
localitatea, anul apariţiei, pagina. A doua modalitate, recomandată de Publication Manual şi
folosită tot mai frecvent în ultimul timp, se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze
rotunde, atât a numelui, cât şi a anului de apariţie a lucrării.
3. REFERINŢE

BIBLIOGRAFICE

Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. Aceasta va include numai titluri
studiate efectiv de către stagiar. De regulă, titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a
numelor autorilor, numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct. Când sunt doi sau mai mulţi
autori pentru o lucrare, regula la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul autor. Materialele
bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a
numelui autorului; acte normative (legi, ordonanţe de urgenţă, H.G., norme metodologice,
instrucţiuni de aplicare); alte surse informaţionale; adrese de internet.
4.

SUSŢINEREA LUCRĂRII

Pentru a putea susţine lucrarile de Definitivat în faţa comisiei de examinare, stagiarul trebuie
să obţină Raportul de activiate si avizul consilierului juridic îndrumător, care se depun la secretariatul colegiului în momentul înscrierii la EXAMENUL DE DEFINITIVAT. În vederea susţinerii
lucrărilor în faţa comisiei pentru examenul de defitivat, stagiarul va pregăti un rezumat al
acestestora care să poată fi prezentat în maxim 20 minute. În prezentare vor fi puse în evidenţă
cele mai relevante rezultate şi concluzii desprinse din cercetarea efectuată, punându-se accent pe
studiul de caz din capitole şi pe punctele de vedere exprimate. După prezentarea lucrării, membrii
comisiei vor dialoga cu consilierul juridic stagiar pe marginea temei abordate în lucrare, şi a unei
problematici minimale axată pe cunoştinţele fundamentale şi de specialitate.
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Model pentru coperta lucrarii de definitivat:

UNIUNEA CLEGIILOR CONSILIERILOR
JURIDICI DIN ROMANIA
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU

LUCRARE DE DEFINITIVAT
MATERIA CIVILA

(titlul lucrarii)

Indrumator,

Cons. jur. stagiar

Cons. jur. def. (nume, prenume)

(nume, prenume)

C.U.I.: BC04D 0…

C.U.I.: BC04S 0…

Sem. I/2012
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