
Referatele semestriale la Masterul de Științe penale și criminalistică se vor 

susține online, după următorul program: 

- Instituții de drept penal (Prof. Univ. Petre Buneci) – 26.01.2021, orele 14:00 

Atenție! Referatul trebuie depus în formă letrică la secretariatul Facultății de 

Drept din Mun. București cel mai târziu până la data de vineri, 22.01.2021. Cine 

nu va depune referatul nu-l va putea susține în forma online. 

- Instituții de drept procesual penal (Prof. Univ. Petre Buneci)  – 02.02.2021, 

orele 14:00 

Atenție! Referatul trebuie depus în formă letrică la secretariatul Facultății de 

Drept din Mun. București cel mai târziu până la data de vineri, 29.01.2021. Cine 

nu va depune referatul nu-l va putea susține în forma online. 

- Probațiunea în procesul penal (Prof. Univ. Petre Buneci) – 09.02.2021, orele 

14:00 

Atenție! Referatul trebuie depus în formă letrică la secretariatul Facultății de 

Drept din Mun. București cel mai târziu până la data de vineri, 05.02.2021. Cine 

nu va depune referatul nu-l va putea susține în forma online. 

- Proceduri speciale (Lect. Univ. Bogdan Buneci) – 10.02.2021, orele 14:00 

Atenție! Referatul trebuie depus în formă letrică la secretariatul Facultății de 

Drept din Mun. București cel mai târziu până la data de luni, 08.02.2021. Cine nu 

va depune referatul nu-l va putea susține în forma online. 

 

 

 

 

 



 

Instrucțiuni redactare referate pentru masteranzi 
  
Pentru întocmirea unui referat la oricare din disciplinele studiate este necesar ca 
masteranzii să-și aleagă un subiect de la instituțiile menționate în programa 
universitară, iar în conținutul referatului trebuie analizate dispozițiile legale ce 
privesc subiectul respectiv (din Codul penal și Codul de procedură penală intrate 
în vigoare la data de 01.02.2014 și nu după reglementările anterioare), analiza 
din punct de vedere legal a acestor dispoziții, precum și problemele juridice ivite 
în practica judiciară. Este obligatoriu ca în referat să se facă discuții cu privire la 
Decizii ale Curții Constituționale în condițiile în care un articol din lege a fost 
declarat sau nu constituțional, Decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție ce 
privesc dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, Recursul în 
interesul legii atunci când acesta este admis pentru interpretarea unei anumite 
dispoziții legale, precum și opinii juridice din literatura de specialitate sau practica 
judiciară ce ar privi subiectul analizat. 
  
Atunci când se menționează dispoziții legale, decizii ale Curții Constituționale, ale 
Înaltei Curți de Casație și Justiție sau a unei instanțe din România, autorii și 
lucrările acestora din doctrina de specialitate se vor menționa la subsolul paginii, 
iar la sfârșitul referatului se vor indica sursele bibliografice studiate. 
  
În funcție de subiectul abordat un referat trebuie să aibă minim 4-5 pagini, iar 
mărimea acestuia este lăsată la aprecierea masterandului, fără însă a depăși 8-
10 pagini. 
  
 

Prof. Univ. Dr. Petre Buneci  
 

 

 

 

 

   

 


