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Actiunea in constatare a bunurilor comune. Admisibilitate.
Analiza „motivelor temeinice” de împărţire a bunurilor comune în timpul căsătoriei.
Analiza categoriilor de bunuri proprii ale soţilor prevăzute de art. 31 din Codul Familiei.
Analiza teoretică şi practică a criteriului interesului superior al copilului minor.
Analiza teoretică şi practică a impedimentelor la căsătorie.
Analiza teoretică şi practică a limitelor prezumţiei de mandat tacit reciproc.
Analiza unor categorii de bunuri ale soţilor a căror natură juridică este discutabilă.
Analiză a contribuţiei soţilor la înfiinţarea unor societăţi comerciale. Implicaţii în cadrul partajului.
Aspecte de drept comparat privind determinarea legii aplicabile condiţiilor de formă ale căsătoriei.
Aspecte procedurale ale partajului judiciar al bunurilor soţilor.
Aspecte procedurale legate de împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei în cadrul contestaţiei
la executare.
Cai de atac impotriva hotararilor prin care s-a decis incredintarea copilului minor.
Calificarea datoriilor contractate de soţi în timpul căsătoriei.
Caracterul ilicit al deplasării sau neînapoierii unui copil în sensul art. 3 din Convenţia de la Haga.
Caracterul provizoriu al IAP în cazul atribuirii exclusive unuia dintre soţi a imobilului bun comun în
natură. Necesitate. Consecinţe. Imperativitate.
Cauzele de nulitate a casatoriei.
Cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege pentru separarea copilului de părinţi sau de unul din ei,
împotriva voinţei acestora.
Căsătoria fictivă. Istoric, noţiune, actualitate, delimitare faţă de simulaţie.
Competenta in materia divortului. Situatia sotilor care nu mai au domiciliul comun, iar fiecare
domiciliaza in alt stat.
Competenta instantei in cererile privind impartirea bunurilor comune.
Conditiile divortului. Criterii de apreciere a culpei in materia divortului.
Condiţii de formă la căsătorie: înregistrarea şi dovada căsătoriei. Situaţii de extraneitate.
Condiţii prealabile soluţionării pe fond a cererii de reîncredinţare a minorului.
Conventia de la Haga din 25.10.1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii.
Procedura înapoierii copilului.
Convenţiile soţilor asupra bunurilor comune. Prezent şi perspective.
Criterii de stabilire a cotei fiecarui sot din bunurile comune. Sustinere pe calea unei actiuni principale a
unei cote mai mari la dobandirea unui bun imobil. Situaţii practice în privinţa imobilelor dobândite se
soţi.
Datoriile comune ale sotilor. Modalitati de iesire din indiviziune prevazute pentru datoriile comune.
Desfacerea căsătoriei: noţiune, concepţii cu privire la divorţ în dreptul român.
Desfiinţarea, desfacerea şi încetarea căsătoriei: delimitare.
Determinarea legii aplicabile efectelor căsătoriei în dreptul internaţional privat român.
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei cu element străin.
Determinarea legii aplicabile nulităţii căsătoriei în dreptul internaţional privat român.
Discuţii asupra naturii juridice a împrumuturilor contractate de soţi. Aspecte practice legate de soluţii
de partajare.
Divort. Recunoasterea in Romania a efectelor juridice ale hotararii judecatoresti straine
Dovada bunurilor comune şi proprii.
Dreptul bunicilor de a avea legaturi personale cu nepotul lor minor.
Dreptul copilului si al parintelui de a mentine legaturi personale. Mijloacele procedurale si actiunile
pentru exercitarea acestor drepturi
Dreptul copilului minor de a fi audiat de instanta in cererile privind incredintarea sau reincredintarea
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copilului minor. Posibilitatea instantei de interpretare a declaratiei copilului.
Drepturile soţilor asupra bunurilor comune. Caracterizare generală a prezumţiei de mandat tacit
reciproc.
Drepturile soţilor asupra bunurilor proprii. Libertate contractuală limitată decurgând din calitatea de soţ.
Efecte patrimoniale ale divorţului asupra copiilor.
Efectele cererilor de interventie in interes propriu sau in interesul unuia dintre soti asupra partajului
bunurilor comune
Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile personale dintre soţi.
Efectele divortului cu privire la bunurile commune dobândite În timpul căsătoriei până la separaţia în
fapt a soţilor, după separaţia în fapt şi până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de divorţ
şi ulterior desfacerii căsătoriei.
Efectele divortului asupra numelui partilor. Intelesul notiunii de “motive temeinice” in solutionarea
cererii de pastrare a numelui avut in timpul casatoriei
Efectele divortului cu privire la copiii minori. Conditiile pentru incredintarea sau reincredintarea spre
crestere si educare a minorului. Aprecierea interesului superior al minorului
Efectele divorţului cu privire la relaţiile patrimoniale dintre foştii soţi.
Efectele divorţului cu privire la relaţiile personale dintre foştii soţi.
Examen al practicii CEDO in materia incalcarilor dreptului la respectarea vietii de familie consacrat de
disp. art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Executarea hotărârilor judecătoreşti străine. Condiţiile obţinerii exequatur-ului.
Exercitarea drepturilor parintesti cu privire la persoana copilului. Modalitati de exercitare.
Exercitarea ocrotirii părinteşti de către ambii părinţi.
Garantarea respectării drepturilor copilului în cadrul divorţului.
Hotărârea de divorţ. Efecte.
Impactul divorţului asupra copiilor.
Incredintarea minorilor in cazul decaderii parintilor din drepturile parintesti.
Instanta competenta in solutionarea divortului, in cazul existentei unor elemente de extraneitate.
Instanţa competentă în materia divorţului cu elemente de extraneitate.
Instrumente juridice internaţionale privind reglementarea căsătoriei şi divorţului.
Interzicerea drepturilor părinteşti şi a dreptului de a fi tutore sau curator ca măsură complementară.
Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei la cererea unuia dintre soţi.
Învoiala soţilor privind împărţirea bunurilor comune. Condiţiile şi obiectul partajului prin învoiala soţilor.
Legea aplicabilă divorţului în dreptul internaţional privat român.
Mai este actuală „diferenţa de sex” ca şi condiţie de fond la căsătorie în situaţia aderării României la
Uniunea Europeană?
Majorarea pensiei de intretinere. Criterii de admisibilitate.
Masa bunurilor comune supuse împărţelii.Sarcina Probei.Cerere reconventionala prin care se sustine
existenta altor bunuri decat cele cuprinse in actiunea principala.
Măsuri asiguratorii aplicabile asupra bunurilor soţilor.
Măsuri de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, potrivit
Legii nr. 272/2004.
Modalităţi de menţinere a legăturii personale cu copilul în înţelesul legii nr. 272/2004. Practică
judiciară.
Modificarea masurilor luate cu privire la incredintarea minorului. Organul competent sa ia aceasta
masura. Practică judiciară.
Modul de funcţionare al subrogaţiei reale în cadrul procesului de partaj.
Momentul incetarii comunitatii de bunuri. Regimul juridic al bunurilor dobandite de soti de la data
despartirii in fapt si pana la momentul desfacerii casatoriei.
Natura bunurilor soţilor dobândite în timpul căsătoriei la societăţi comerciale cu răspundere limitată.
Natura juridică a îmbunătăţirilor aduse imobilului bun comun în cadrul partajului judiciar. Calificarea
cererilor părţilor.
Natura juridică a venitului din muncă al soţilor.
Natura juridică şi caracterele căsătoriei.
Noţiunea de „locuinţă de familie” reglementată de Noul Cod Civil. Studiu comparativ cu regimul actual
al locuinţei comune.
Noţiunea de regim matrimonial. Tipuri de regimuri matrimoniale.
Numirea unui curator pentru minor. Cazuri practice.
Obligatia de intretinere. Conditiile de incetare. Situatia copilului major
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Obligatia legala de intretinere.Criterii de stabilire. Conditii de majorare sau reducere a pensiei de
intretinere a minorului
Obligativitatea anchetei sociale in cauzele privind incredintarea copiilor minori. Sanctiunea aplicabila in
cazul pronuntarii unei hotarari judecatoresti intr-un proces in care nu s-a dispus ancheta sociala.
Ordonanta presedintiala in materia incredintarii minorilor.
Partajul bunurilor comune declansat de creditorul unuia dintre soti
Partajul bunurilor comune in timpul casatoriei. Conditii
Partajul bunurilor comune. Cereri incidente.Modalitati de stabilire a taxelor de timbru in situatia
bunurilor contestate la fond si in caile de atac
Partajul bunurilor comune. Criterii pentru stabilirea contributiei sotilor la dobandirea bunurilor
Partajul bunurilor comune. Prezumtia de contributie egala la dobandirea bunurilor
Partajul bunurilor comune. Situatia bunurilor dobandite in timpul concubinajului si a celor dobandite
inainte de casatorie de unul din soti , dar platite in timpul casatoriei
Partajul bunurilor comune.Criterii de lotizare a bunurilor supuse impartelii
Partajul de bunuri comune. Contribuţia inegală la dobândirea acestora. Criterii pentru formarea şi
atribuirea loturilor.
Partajul voluntar al bunurilor comune.
Părţile sociale şi de interes deţinute de foştii soţi. Natura juridică.
Posibilitatea codificării raporturilor de familie la nivelul Uniunii Europene.
Posibilitatea incredintarii copiilor minori altor persoane decat parintii. Practica CEDO in materie.
Practica judiciară în materia sancţiunilor aplicabile actelor juridice încheiate de soţi cu nerespectarea
limitelor prezumţiei de mandat tacit reciproc.
Prezentarea unui caz in care CEDO a constatat incalcarea art. 8 din CEDO de catre statul roman.
Prezumţia de comunitate de bunuri: noţiune, caracterizare, domeniu de aplicare.
Principiul impartirii in natura a bunurilor în cadrul partajului bunurilor comune.
Principiul neseparării fraţilor odată cu încredinţarea la divorţ. Modalităţi de stabilire a pensiei de
întreţinere.
Proba contribuţiei soţilor la dobândirea bunurilor comune. Criterii de stabilire a cotelor de contribuţie la
dobândirea bunurilor comune.
Procedura celebrării căsătoriei. Studiu de practică judiciară în privinţa exprimării consimţământului la
căsătorie.
Procedura divortului. Reglementare generala; masuri vremelnice dispuse in timpul divortului
Procedura divorţului. Practică judiciară.
Raporturile patrimoniale dintre soti.Prezumtia de mandat tacit
Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti de divorţ pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene.
Reducerea pensiei de intretinere stabilite in favoarea copilului minor. Cazuri de admisibilitate.
Regimul de separaţie de bunuri în perspectiva Noului Cod Civil.
Regimul juridic al donaţiilor primite şi făcute de soţi în timpul căsătoriei. Practică judiciară.
Reglementari cuprinse in legea 272/2004 cu privire la masurile de incredintare a copiilor minori.
Relevanţa juridică acordată opţiunii minorului de a fi încredinţat unuia dintre părinţi.
Rolul culpei la divorţ.
Scurt istoric privind reglementarea căsătoriei în dreptul român.
Scurtă prezentare a convenţiei matrimoniale prin prisma reglementărilor Noului Cod Civil.
Scurtă prezentare a modalităţilor de divorţ în Noul Cod Civil.
Sistarea legăturilor personale cu minorul. Practica CEDO în sensul aplicării dispoziţiilor art. 8 din
Convenţie.
Situatii de aplicare a ordonantei presedintiale in raporturile juridice de dreptul familiei
Situaţia legală a copilului: numele, domiciliul şi cetăţenia.
Soluţiile dreptului civil cu privire la natura juridică a unor imobile dobândite de soţi în timpul căsătoriei.
Soluţionarea cererilor accesorii în materia divorţului. Aspecte practice.
Studiu asupra căsătoriei putative şi efectele sale în privinţa soţilor şi a copiilor.
Studiu asupra consimţământului la căsătorie, cu privire comparativă asupra viciilor de consimţământ în
materia actelor juridice civile şi în materia căsătoriei.
Studiu comparativ asupra nulităţilor în materia actului juridic civil şi nulităţilor în materia căsătoriei.
Studiu comparativ asupra proprietăţii comune în devălmăşie şi proprietăţii comune pe cote părţi.
Studiu teoretic şi practic asupra divorţului prin acord.
Studiu teoretic şi practic asupra vârstei matrimoniale la căsătorie şi asupra comunicării reciproce a
stării de sănătate ca şi condiţie de fond pozitivă.
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Suplinirea consimţământului celuilalt părinte pentru deplasarea copilului în străinătate.
Urmărirea bunurilor soţilor. Practică judiciară.
Veniturile care se iau în calcul la stabilirea pensiei de întreţinere. Practică judiciară.
Viaţa de familie în sensul art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Practica CEDO.
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