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SUBIECTE PENTRU EXAMEN
CRIMINOLOGIE
Programul de studiu DREPT - AN II

Teme de referat
1.

Criminologia ca fenomen social; criminalitatea legală, aparentă și reală.

2.

Studiu de caz – Lupta împotriva criminalităţii transnaţionale (Punctele din curs).

3.

Aspectele sociale ale privării de libertate
Definiţi criminalitatea reală, scurte explicaţii.
Definiţi criminalitatea aparentă, scurte explicaţii.
Definiţi criminalitatea legală, scurte explicaţii.

4.

Definiţi cifra neagră a criminalităţii
Prezentaţi tipurile de criminalitate.
Scurte explicaţii.
Factorii ce o generează.
Posibilități de evaluare.

5. Definiţi noţiunea de infracţiune conform prevederilor C.P. și explicaţi ce reprezintă sub
aspect criminologic.
6.

Rolul sancţiunilor penale în prevenire şi combaterea infracţiunilor.

7. Definiţi ereditatea şi arătaţi în ce constau teoriile eredităţii potrivit studiilor lui Mendel,
exemplificați prin două cazuri general întâlnite în societatea contemporană.
8. Definiţi obiectul metodei observării in criminologie, enumeraţi principalele tipuri de
observaţie şi caracterizaţi observaţia empirică respectiv observaţia ştiinţifică. Clasificaţi observaţia
ca tehnică de cercetare criminologică
9. Deosebiri.
Care este deosebirea dintre criminologie şi dreptul penal?
Care este deosebirea intre criminologie şi criminalistică?
Care este deosebirea dintre criminologie şi sociologia penală?
10. Moduri de interpretare a fenomenului criminal potrivit teoriilor sociologice contemporane.
11. Prezentaţi etapele cercetării fundamentale in criminologie in funcţie de nivelul de profunzime
al cercetării.
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12. În ce constă şi ce vizează metoda istorică în cercetarea criminologică? Prezentați de asemenea
scopul metodei de predicţie folosită în cercetarea criminologică.
13. Definiţi prevenirea în criminologie şi prezentaţi în ce constă prevenirea predelictuală şi
postdelictuală.
14. Definiţi activitatea de combatere a criminalităţii ca latură complementară a prevenirii şi
enumeraţi modelele de prevenire a criminalităţii.
15. Teoria caracterului antisocial.
16. Pozitivismul în criminologie.
17. Specificul metodelor de cercetare în criminologie.
18. Actualitatea ideilor lui Cesare Beccaria.
19. Dimensiunea criminologică a operei lui Sigmund Freud.
20. Criminalitatea emigranților români în spațiul Uniunii Europene.
21. Etiologia criminalității feminine.
22. Specificul/Forme ale delincvenței juvenile (studiu pe generații de vârstă).
23. Criminalitatea și copiii străzii.
24. Prevenirea și combaterea delincvenței juvenile.
25. Profilul delincventului minor.
26. Copii abuzați din perspectiva criminologică.
27. Fenomenul abuzului sexual în societatea contemporană.
28. Importanţa coordonatelor bio-psiho-sociale în formarea comportamentului uman.
29. Importanţa reeducării persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate. Programe de
reeducare.
30. Integrarea și reintegrarea în societate - Emile Durkheim.
31. Consideraţii privind crima şi criminalul.
32. Criminalitatea informatică / Fenomenul criminalităţii informatice.
33. Criminalitatea cibernetică, un nou spectru de analiză în criminologie[1].
34. Terorismul – fenomen multicauzal[2]
35. Analiza sistemică a teoriilor criminologice.
36. Sensurile anomiei în teoriile criminologice - Emile Durkheim.
37. Teoriile controlului social – aprofundarea unei spețe la alegere.
38. Teoriile culturaliste – aprofundarea unei spețe la alegere.
39. Teoriile funcționaliste – aprofundarea unei spețe la alegere.
40. Teoriile intergrative – aprofundarea unei spețe la alegere.
41. Teoriile subculturilor delincvente – aprofundarea unei spețe la alegere.
42. Teoriile constituționale – aprofundarea unei spețe la alegere.
43. Teoriile eredității – aprofundarea unei spețe la alegere.
44. Orientarea biologică în criminologie.
45. Orientarea psihologică în criminologie.
46. Orientarea sociologică în criminologie.
47. Curentul psihanalitic în criminologie.
48. Caracteristicile criminalității în perioada de tranziție.
49. Aspecte privind criminalitatea în România după 1989 (la 10 ani, 20 ani respectiv 25 ani).
50. Criminalitatea “gulerelor albe”.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Aspecte criminologice privind terorismul.
Criminalitatea mediului.
Organizații criminale.
Crima organizată. Abordări teoretice şi practice.
Tipuri de criminal.
Prevenirea şi combaterea corupţiei.
Combaterea infracţionalităţii.
Voluntariatul în societatea contemporană.
Toxicomania – cauza a criminalității.
Noi forme ale criminalității în secolul XXI.
Criminalul în serie. Profil.
Victima în societatea contemporană.
Reinserţia socială.
Programe de asistenţă socială.
Programe de consiliere.
Cauzalitatea în criminologie
Orientarea psihologică în criminologie.
Factori criminogeni: economici, culturali, sociali, politici, etc.
Modelul consensual.
Modelul conflictual.
Școala cartografică.
Scoala franceză în evoluția criminologiei.
Școala de la Chicago - Curentul criminologic de la Chicago.
Criminalitatea ca fenomen social.
Contribuția Școlii antropologice italiene la evoluția criminologiei.
Contribuția Școlii belgiene la evoluția criminologiei - Etienne de Greeff.
Contribuția Școlii germane la evoluția criminologiei.
Contribuția Școlii canadiene la evoluția criminologiei.
Teorii şi tipologii ale comportamentului infracţional.
Teoria atavismului evoluționist / Atavismul în criminologie.
Teoria personalității criminale - Jean Pinatel.
Teoria clasificării criminalilor conform criminologului austriac T.Seeling.
Teoria confictului de culturi.
Modele de reacție socială.
Metode şi tehnici de cercetare în criminologie.
Influența criminologiei asupra modelelor de politică penală.
Modele de prevenire a criminalității.
Criminologia clinică.
Traficul de droguri din perspectiva criminologică.
Copiii institutionalizați – riscuri criminogene.

91. Traficul de persoane – abordare criminologică.
92.
93.
94.
95.

Fenomenul prostituţiei şi a proxenetismului.
Recidiva. Cauza a criminalităţii?
Etiologia comportamentelor antisociale la adolescent.
Teoria asociațiilor diferențiate.
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96. Violența în școli – factor de risc.
97. Violenţa în societate.
98. Violenţa în familie.
99. Factori de risc ai delincvenței juvenile.
100. Prevenirea și controlul criminalității.
101. Rolul comunității în prevenirea criminalității.
102. Influența mass-media în prevenirea criminalității.
103. Influența noilor metode de informare în creșterea criminalității.
104. Rolul mass-media în formarea/deformarea comportamentului uman.
105. Aportul ONG-urilor în prevenirea criminalității.
106. Biserica și prevenirea criminalității.
107. Religia – motiv al criminalității globale.
108. Aspecte criminologice privind infracțiunea de spălare a banilor.
109. Economia subterană şi fenomenul spălării banilor.
110. Combaterea fenomenului de evaziune fiscală.
111. Fenomenul traficului de maşini.
112. Noi tendințe privind relația dintre factorii biologici și criminalitate.
113. Influența psihalanalizei asupra criminologiei.
114. Influența factorilor biochimici în infracțiunile cu violență.
115. Criminologia în Marea Britanie.
116. Criminologia în țările scandinave.
117. Criminologia în România.
118. Violența domestică – aspecte criminologice.
119. Violența stradală – aspecte criminologice.
120. Consumul de alcool și criminalitatea.
121. În ce constă chestionarul ca tehnică de cercetare în criminologie? Aplicabilitate.
122. Clasificaţi chestionarele folosite în cercetarea criminologică și prezentaţi structura posibilă a
unui chestionar.
123. Metodele socio-umane utilizate de criminologie - clasificare după criteriul temporal și după
criteriul de reactivitate.
124. Prezentaţi principalii indicatori statistici utilizaţi în criminologie.
125. Securitatea alimentară în Europa.
126. Acţiunile umane în contextul dezvoltării durabile.
127. Politici educaţionale - prevenire a infracţionalităţii.
128. Securitatea umană în Europa.
129. Securitatea în sectorul militar, de mediu, economic societal sau politic în raport cu situația
criminologică în aceste sectoare (la nivel global).
130. Principalii „actori” ai analizelor criminologice în lume.
131. Migrația transfrontalieră
132. Avantajele privind limbajul trupului în Criminologie.
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