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Secțiunea I. Drept public 
 

Tematică orientativă: 

(enumerarea are rol exemplificativ, nu limitativ) 

 

 teoria generală a dreptului (rolul statului în diverse tipuri de economii, norma juridică – 

instrument de intervenție a statului în economie, sistemele de drept și modul de reglementare a 

piețelor economice etc.) 

 drept constituțional (reglementări constituționale în mediul de afaceri, drepturi ale actorilor 

economici garantate constituțional etc.) 

 drept administrativ (contracte administrative, instituții administrative de supraveghere a piețelor 

economice, reglementări administrative cu impact asupra mediului economic, rolul tehnologiei 

informației în relația dintre administrația publică și mediul de afaceri, conceptul de e-

administrație, rolul statului în dezvoltarea mediului de afaceri, statul și protecția juridică a 

consumatorului etc.)  

 drept financiar (sisteme de impunere fiscală, modificări fiscale impuse de criza economică, 

sistemele fiscale și mediul de afaceri etc.)  

 drept vamal (regimuri vamale, tariful vamal etc.)  

 drept penal și criminologie (infracțiuni economice, metode ce cercetare a infracțiunilor 

economice, răspunderea penală a persoanei juridice, teorii criminologice despre infracționalitatea 

în mediul economic etc.)  

 dreptul internetului (protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

pe internet, semnătura electronică, comerțul electronic, drepturile utilizatorilor, actele juridice în 

formă electronică, soluționarea on-line a litigiilor (SOL) în cadrul Uniunii Europene, 

criminalitatea informatică etc.)  
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 dreptul mediului (răspunderea pentru daunele produse mediului prin desfășurarea de activități 

economice,  sisteme de management de mediu etc.)  

 drept public comparat  

 
Vă rugăm să adresați orice întrebare privind Conferința domnului lector univ. dr. Cătălin-Silviu 
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