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Stimați participanți la Conferința științifică „Realități 

și perspective ale învățământului juridic național”,  

Această manifestare științifică, prilejuită de aniversarea a 

șase decenii de existență a Facultății de Drept a Universității de 

Stat din Moldova, urmărește să pună în evidență semnificația 

învățământului juridic pentru societate și, în special, impactul 

Facultății de Drept a USM – prima instituție de învățământ 

juridic din țară – asupra reformării gândirii juridice, constituirii 

unei societății bazate pe cunoaștere și fundamentării statului de 

drept. 

În cadrul acestui eveniment marcant pentru Facultatea de 

Drept a USM vor fi prezentate lucrări cu abordare 

transdisciplinară, care pot fi integrate în cel puțin una dintre 

următoarele secțiuni: Drept public, Drept privat, Drept penal, 

Drept internațional și european, Drept procedural. Pe parcursul 

ședinței în plen a conferinței, accentul se va pune cu precădere 

pe examinarea traseului evolutiv al învățământului juridic din Republica Moldova până la starea actuală, 

pe provocările și perspectivele sale. 

Lucrările științifice vor fi publicate in extenso în volumul materialelor științifice ale conferinței. 

Conferința va include, de asemenea, o serie de activități asociate, programate a fi desfășurate pe 

parcursul a două zile (1-2 octombrie). 

Manifestarea științifică reunește cadre didactice și doctoranzi din cadrul facultăților de drept din 

Republica Moldova (ale Universității de Stat; Universității Libere Internaționale; Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți; Universității de Studii Politice și Economice Europene; Universității de Studii 

Europene; Universității de Stat din Comrat; Academiei de Administrare Publică; Academiei „Ștefan cel 

Mare” a MAI; Academiei de Studii Economice), din România (ale Universității din București; Universității 

„Lucian Blaga” din Sibiu; Universității „Ovidius” din Constanța; Universității „Petre Andrei” din Iaşi), din 

Ucraina (ale Universității Naționale „Academia juridică din Odesa”; Universității Maritime Naționale din 

Odesa; Universității Naționale «Iurii Fedkovici» din Cernăuți), dar și practicieni reputați din țară și de 

peste hotare. 

Salutăm implicarea activă a participanților din mai multe state, având speranța transferului 

reciproc de modele și experienţe de succes obținute în învățământul juridic, precum și a consolidării 

relaţiilor de parteneriat dintre Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și instituțiile de 

învățământ cu profil juridic din țară și de peste hotare, precum și cu cei ce reprezintă piața muncii. 

În cele din urmă,vă mulțumim cordial tuturor pentru participare la Conferința „Realități și 

perspective ale învățământului juridic național”, eveniment ce marchează aniversarea a 60 de ani de la 

fondarea Facultății de Drept a USM. Rămânem convinși că această reuniune științifică a fost o 

experiență memorabilă pentru toți și vă așteptăm să ne fiți alături și la alte manifestări care vor fi 

organizate de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. 

Cu cele mai alese considerațiuni și urări de bine,  

 

Serghei BRÎNZA,  

doctor habilitat, profesor universitar 

Decanul Facultății de Drept a USM 
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PROGRAM 

1 octombrie 2019 

SALA SENATULUI 

 

8.30-9.00 Înregistrarea participanților 

 

 

SOLEMNITATEA DE DESCHIDERE A CONFERINȚEI 

Moderator: BOTNARU Stela, doctor în drept, conferențiar universitar 

9.00 -10.30 MESAJ DE SALUT 

 

Gheorghe CIOCANU, Rector USM 

Zinaida GRECEANÎI, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova 

Igor DODON, Președintele Republicii Moldova 

Maia SANDU, Prim-ministru al Republicii Moldova 

Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, Ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Olesea STAMATE, Ministru al Justiţiei 

Peter MICHALKO, Şef al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova 

Claus NEUKIRCH, Şef al Misiunii OSCE în Moldova 

Vladimir ŢURCAN, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova 

 

 

 

 

 

 

10.30 - 11.00 Pauză de cafea 

                             



Conferința „Realități și perspective ale învățământului juridic național” 
____________________________________________________________________________ 

 

  

 

11.00 –12.30 ȘEDINȚA ÎN PLEN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL JURIDIC: PROVOCĂRI SOCIALE ȘI INSTITUȚIONALE 

Moderator: BOTNARU Stela, doctor în drept, conferențiar universitar 

 

BRÎNZA Serghei, doctor habilitat, profesor universitar, Decan al Facultății de Drept, 

USM (2018-prezent) 

BĂIEȘU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar, Decan al Facultății de Drept (2012-

2018) 

AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, Decan al Facultății de Drept 

(2001-2012) 

NEGRU Andrei, doctor habilitat, profesor universitar, Șef al Departamentului Drept 

Public - Retrospective, realități și provocări ale învățământului juridic 

VESMAȘ Daiana-Maura, doctor în drept, conferențiar universitar, Decan al Facultății de 

Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, România 

STOICA Constantin, doctor în drept, profesor universitar, Decan al Facultății de Drept și 

Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România 

КОЛОДИН Денис, кандидат юридических наук, доцент, Декан Факультета 

Гражданской и Хозяйственной Юстиции Национального Университета, „Одесская 

юридическая академия”, Украина 

RUSU Vitalie - doctor în drept, conferenţiar universitar, Decanul Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”, Bălţi, RM  

BUGLEA Claudiu-Paul, doctor în drept, conferențiar universitar, Prodecan al Facultății 

de Drept a Universității din București, România 

ȘTEFĂNOAIA Mihai, doctor în drept, Universitatea Petre Andrei, Iaşi, România 

DINH Ngoc Hien, absolvent al Facultății de Drept (Vietnam) 

BULGAC Adela, absolventă a Facultății de Drept, USM (2019) 

 

13.00 - 14.30 Prânz 
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LUCRĂRI ÎN SECȚIUNI  

 

SECȚIUNEA 1 

Drept Public 

Sala  216 

DIMENSIUNI TEORETICE ȘI VALENȚE PRACTICE ALE DREPTULUI PUBLIC ÎN 

CONTEMPORANEITATE 

 

1 octombrie 2019 

 

Moderatori:  

CRAIOVAN Ion, doctor în drept, profesor universitar 

ARAMĂ Elena, doctor habilitat, profesor universitar 

 

14. 30 - 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte: 

GUCEAC Ion, dr. hab., prof. univ., academician, USM - Constituționalizarea dreptului 

fundamental la un mediu sănătos – condiție sine-qua-non a societății ecologic 

inofensive  

ARSENI Alexandru, dr. hab., prof. univ., USM – Consolidarea dreptului constituțional – 

ramură de drept și știință 

CÂRNAȚ Teodor, dr. hab., prof. univ., USM - Accesul liber la justiția constituțională 

ARAMĂ Elena, dr. hab., prof. univ., USM - Cunoștințele teoretice și evitarea 

interpretărilor defectuoase, contrare Constituției. 

 

Comunicări și intervenții: 

ТОРОНЧУК Иван, к.ю.н, доцент, ГРЕКУЛ-КОВАЛИК Татияна, к.ю.н, ассистент, 

Университет им. Юрия Федьковича, Черновцы, Украина – Особенности 

становления юридической науки на Буковине в 1875-1918 гг. 

BOTNARI Elena, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți - Legea 

100/2017 cu privire la actele normative în lumina principiilor legiferării 

NEGRU Boris, dr., prof. univ., USM - Școala dreptului natural 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, dr. hab., prof. univ., DRUMEA Mihnea Claudiu dr., ALECU 

Gheorghe, dr., conf. univ., TUDOR Vasilica-Leontina, doctorand, ULIM - Statul captiv 

CHISARI-LUNGU Oxana, dr., lector univ., USM - Competențe instituționale în domeniul 

serviciilor de asistență socială 

CUCIURCA Doina, lector univ., doctorand, USM – Repere conceptuale privind 

parlamentarismul. Critica naturii parlamentarismului 

CRECIUN Natalia, doctorand, USM - Excluderea dreptului judecătorilor în funcție de a 

accede în Inspecția Judiciară – mijloc de soluționare a conflictelor de interese sau 

subminarea esenței autoadministrării judecătorești 

MĂRGINEANU Valentin, lector univ., USM -  Colectivitatea socială și individualitatea 

umană în viziunea lui Constantin Stere 



Conferința „Realități și perspective ale învățământului juridic național” 
____________________________________________________________________________ 

 

  

15.30 – 16.00 Pauză de cafea 

 

Moderatori: 

ARSENI Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar, USM 

VESMAȘ Daiana-Maura, doctor în drept, conferențiar universitar, ULBS 

 

16.00 – 17.30 

 

MOCANU Veronica, dr., conf. univ., USM - Adaptarea programelor de studiu juridic la 

realităţile societăţii informaţionale 

IORDANOV Iordanca-Rodica, dr., conf. univ., USM - Emisiile industriale – perspective 

normative naționale  

JECEV Ion, dr., conf. univ., USM - Valoarea teoretico-practică a ideilor lui J.J 

Montesquieu privind necesitatea și esența separației puterilor în stat. 

NICHITA Rodica, dr., lector univ., USM - Obligațiile negative ale statului în realizarea 

dreptului fundamental la învățătură 

MOCANU Victor, dr., conf. univ., USM - Sancțiunile contravenționale 

GUȚU Gheorghe, doctor, lector univ., USM - O privire critică asupra dispozițiilor 

constituționale privind proprietatea publică 

SOSNA Alexandru, dr., lector univ., USM - Финансовый контроль как один из 

элементов укрепления налоговой дисциплины 

IGNATIUC Tatiana, lector univ., USM, Reglementarea statutului juridic al persoanelor 

tinere 

IORDACHESCU Alina, doctorand, USM - Compatibilitatea legislației naționale privind 

libertatea de conștiință cu standardele internaționale 

JOSANU Cristina, doctorand, USM - Valorificarea capacităților reprezentanților 

societății civile în procesul de reformă a justiției 

POPOVICI Cristina, lector univ., USM, Aspectele juridice a manifestării CSM în sistemul 

juridic național 

ROȘCA Veronica, doctorand, USM - Protecția juridică a patrimoniului cultural 

imaterial 

 

17.30 -18.00 Vizitarea departamentelor 

 

18.00                                                 Recepție 
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2 octombrie 2019    Sala  216 

9.00 - 9.30 Înregistrarea participanților 

 

Moderatori: 

NEGRU Andrei, doctor habilitat, profesor universitar, USM 

CIOBANU Rodica, doctor în filosofie, conferențiar universitar, USM 

 

9.30 -11.00 

 

Rapoarte: 

NEGRU Andrei, dr. hab., prof. univ., USM - Finalități ale procesului de consolidare a 

justiției contemporane 

CIOBANU Rodica, dr., conf. univ., USM - De la controverse practice spre reconstrucție 

paradigmatică a dreptului 

TELEVCA Oleg, dr., lector univ., USM – Finanțele publice în RM prin prisma conceptelor 

postmoderne  

MAIMESCU Savva, dr., conf. univ., USM – Noțiuni teoretice de interpretare și măsuri 

practice de aplicare la înfăptuirea controlului vamal corporal asupra pasagerilor pe 

coridorul verde/roșu în baza normelor de drept comparat 

 

Comunicări și intervenții: 

SLUSARENCO Svetlana, dr., conf. univ., USM - Realizarea dreptului persoanei la 

despăgubiri pentru prejudiciile cauzate   în   cadrul  procesului contravențional 

VLAICU Vlad, dr., conf. univ., USM - Specificul impozitării veniturilor - aspecte de drept 

comparat 

ARAMĂ Elena, dr. hab., prof. univ., CHICU Oleg, dr., conf. univ., USM – Reflecții asupra 

tehnicii juridice în lumina jurisprudenței constituționale 

PANTEA Oleg, dr., conf. univ., USM - Ponderea „dreptului contravențional” în cadrul 

sistemul de drept al Republicii Moldova 

ZAMFIR Pavel, dr., conf. univ., USM - Deficiențe juridice în utilizarea apelor 

transfrontaliere: cauza bazinului râului Nistru 

NEGRU Alina, dr., conf. univ., ASEM – Factorii de configurare a dreptului 

RUSU Viorel, doctorand, lector univ., USM - Agenţii constatatori din legislaţia 

contravenţională şi respectarea principiilor descentralizării administrative şi 

subsidiarităţii 

DELEANU Ruslan, doctorand, USM – Noțiunea și natura politico-juridică a cetățeniei ca 

instituție și condiție juridică a persoanei 

FOTESCU Vasile, doctorand, Academia de Administrare Publică - Practici ale țărilor 

europene privind relațiile dintre autoritățile administrației publice centrale și 

administrația publică locală. Forme de interacțiune 

 

11.00 – 11.30 Pauză de cafea 

 



Conferința „Realități și perspective ale învățământului juridic național” 
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11.30 – 12.30 LANSĂRI DE CARTE 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ: ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Autor: Ion GUCEAC, doctor habilitat, profesor universitar, academician 

Va prezenta: Andrei SMOCHINA, doctor habilitat, profesor universitar 

 

Conținutul prezentei monografii reprezintă, în cea mai mare parte, rezultatele 

cercetării realizate de autor în cadrul proiectului internațional finanțat de Centrul 

Național de Științe din Polonia ”Sądownictwo konstytucyjne w państwach 

poradzieckich: między wzorcem państwa prawnego a jego lokalną aplikacją 

(Конституционное правосудие в постсоветских государствах: образец правового 

государства и его локальное воплощение)” № 2016/23/B/HS5/03648 

În rezultatul analizei surselor bibliografice recente au fost reevaluate abordările 

doctrinare a conceptului de „constituție”. O atenție sporită este acordată aspectelor ce 

țin de evoluția controlului constituționalității legilor în diverse sisteme de drept și 

formelor de realizare a acestui control. Cu elemente de noutate sunt descrise 

circumstanțele de bază și raționamentele instituirii controlului constituționalității 

legilor în Republica Moldova, condițiile care asigură stabilitatea legislativă a Curții 

Constituționale, raporturile de jure și de facto dintre Curtea Constituțională și 

Parlament, Președintele Republicii Moldova, Guvern, instanțele judecătorești, 

Procuratură, Avocatul Poporului și alte autorități publice. Au fost identificate noile 

particularități privitor la statutul judecătorilor Curții Constituționale, funcțiile Curții și 

obiectul controlului constituționalității realizat de Curte, caracterul actelor adoptate de 

Curtea Constituțională etc.  
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SATUL BASARABEAN LA 1917: revendicări social-politice 

 și naționale 

Autori:  

Elena ARAMĂ, doctor habilitat, profesor universitar, USM 

Mihai TAȘCĂ, doctor în drept, cercetător științific coordonator AȘM 

 

Vor prezenta:  

Oleg CHICU, doctor în drept, conferențiar universitar 

Oxana CHISARI-LUNGU, doctor în drept, lector universitar 

Studiul și culegerea de documente „SATUL BASARABEAN LA 1917: revendicări 

social-politice și naționale”, realizat de dl doctor cercetător științific coordonator, 

Institutul de cercetări politice, juridice și sociologice Mihai Tașcă și dna doctor habilitat, 

profesor universitar, USM,  Elena Aramă aduce în atenția cercetătorilor și tuturor 

doritorilor de a afla mai multe despre evenimentele din anul 1917 date concrete 

despre lupta pentru revenirea la evoluția firească națională in Basarabia. Procesele 

verbale ale adunărilor sătenilor basarabeni prin care aceștia solicitau drepturi naționale 

și democrație, reformă agrară sunt mărturie vie a activismului social-politic al 

basarabenilor și tot odată demonstrează cum s-a creat acea voință generală a 

poporului, reflectată în actele Sfatului Țării.  

  

Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 

STATUL ŞI DREPTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE 

In honorem prof. univ., dr. hab., Om Emerit Elena Aramă 

 
Va prezenta: Rodica CIOBANU, doctor în filosofie, conferențiar universitar 

 

Fondată în anul 1959, Facultatea de Drept a creat o bogată tradiție în cadrul 

învățământului juridic din Republica Moldova, dar, concomitent, și-a adus contribuția și 

prin intermediul colectivului profesoral, al personalităților notorii la dezvoltarea științei 

juridice naționale. Printre personalitățile marcante ale Facultății de Drept se înscrie și 

dna profesor Elena Aramă. Pentru a omagia rezultatele științifice ale dnei profesor, 

Departamentul Drept Public din cadrul Facultății de Drept, împreună cu Institutul de 

Cercetări Juridice, Politice și Sociologice au considerat oportun organizarea, la 28 

martie 2019 a Conferinței științifice naționale cu participare internațională Statul și 

dreptul între tradiție și modernitate, în honorem profesor universitar, doctor habilitat, 

Om Emerit Elena Aramă, care a reunit generații de cercetători ce au pus în discuție 

aspecte relevante ale științei dreptului contemporan. Conferința științifică națională cu 

participare internațională a dat startul suitei de evenimente în an jubiliar și de 

importanță istorică pentru Facultatea de Drept a USM. 

 



Conferința „Realități și perspective ale învățământului juridic național” 
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 DEBUTUL PROCESULUI DE MODERNIZARE A JUSTIȚIEI NAȚIONALE 

 

Autori: 

Elena ARAMĂ, doctor habilitat, profesor universitar 

Oxana CHISARI-LUNGU, doctor în drept, lector universitar 

Vor prezenta: 

Valentina COPTILEȚ, doctor în drept, conferențiar universitar 

Mihai TAȘCĂ, doctor în drept, cercetător științific coordonator AȘM 

 

Monografia: „Debutul procesului de modernizare a justiției naționale” 

reprezintă un studiu complex al evoluției organizării judecătorești elaborat pe baza 

izvoarelor normative şi literar-științifice și caracterizează integral procesele complexe 

ce au avut loc în spaţiul naţional (începând cu epoca de tranziție spre perioada 

modernă în Principatele Moldovei și Valahiei și continuând cu Basarabia) în domeniul 

sistemului judiciar. 

În prezentul studiu este caracterizat debutul procesului de modernizare a 

justiţiei naţionale cu ajutorul materialelor concrete ce proiectează lumină asupra 

modalităţilor de implementare a principiilor și elementelor caracteristice unei justiţii de 

tip modern, dar care se organiza şi funcţiona într-o societate ce se afla de abia la 

începuturile procesului de democratizare, fapt ce are similitudini cu situaţia actuală, 

dar şi deosebiri în funcţie de nivelul de dezvoltare al societăţii, ştiinţei, dar şi de 

experienţa istorică acumulată. 

 

12.30 – 17.00 Program cultural 
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SECȚIUNEA 2 

Drept privat 

Sala 201 

INSTITUȚIILE DREPTULUI PRIVAT ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNIZARE 

 

1 octombrie 2019 

 

Moderatori:                 

BĂIEȘU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar, USM  

SPÂNU Dan, doctor în drept, profesor universitar, Craiova 

 

14. 30 – 15.30 

 

Rapoarte: 

BĂIEȘU Sergiu, dr., prof. univ., USM – Buna-credinţă – principiu fundamental al 

dreptului civil 

CHIBAC Gheorghe, dr., prof. univ., USM – Unele aspecte cu privire la investiții în 

construcție 

BĂIEȘU Aurel, dr. hab., prof. univ., USM – Abordări noi în materia neexecutării 

contractului civil 

 

Comunicări și intervenții: 

SADOVEI Nicolae, dr. hab., prof. univ., USM – Reglementarea drepturilor persoanei  

fizice la ocrotirea sănătăţii în Codul Civil modernizat: calităţi şi deficiențe 

CAZAC Octavian, dr., conf. univ., USM –Dreptul de preciput al soțului supraviețuitor 

MACOVEI Maxim, jurist, BAA „Efrim Roșca și Asociații” – Modernizarea instituțiilor de 

drept privat în era digitală 

TARLAPAN Artur, magistru, lector univ., USM - File din istoria doctrinei civilistice 

moldoveneşti (1959-1989) 

ARAPU Elena, doctorand, USM – Noţiunea de bună-credinţă în Codul Civil modernizat 

BELIBAN – RAȚOI Ludmila, magistru, notar - Contractul de donaţie în lumina 

modificărilor Codului Civil al Republicii Moldova 

 

15.30 – 16.00 Pauză de cafea 

 

Moderatori:  

TABUNCIC Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar, USM 

CAZAC Octavian, doctor în drept, conferențiar universitar, USM  

 

16.00 – 17.30 BODIU Tatiana, dr., conf. univ., USM – Товарные знаки в cфере туризма 

PISTRIUGA Vitalii, magistru, notar – Forma autentică: necesităţile poporului şi 

tendinţele legislative în Republica Moldova 

CAZACU Valentin, dr., lector univ., USM – Contractele la distanță încheiate de 

consumatori 

CHIROȘCA Dorian, dr., conf. univ., USM – Правовая защита товарного знака и 
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борьба с контрафактной продукцией 

CHIBAC Natalia, dr., lector univ., USM - Unele aspecte cu privire la neexecutarea 

obligaţiilor în cadrul contractului privind  pachetele de servicii de călătorie prin prisma 

Codului Civil modernizat 

JOSANU Dorin, magistru, lector univ.,  USM - Clauze generale şi speciale în contractul 

individual de muncă încheiat cu cadrele didactice 

PĂSCĂLUȚĂ Felicia, dr., lector univ., USM – Modul de cercetare a accidentelor de 

muncă 

HÎNCU Victoria, magistru, lector univ., USM - Unele aspecte cu privire la exercitarea 

funcţiei de administrator al societăţilor comerciale 

CREŢU Ion magistru, lector univ., USM - Anularea actelor frauduloase în cadrul 

procedurii de insolvabilitate 

GROZAVU Mircea, doctorand, USM - Sancțiunile legale pentru remedierea clauzelor cu 

caracter abuziv în contractele de credit bancar 

IONIȚEL Ludmila, ANI, Specialist principal (achiziții), doctorand, USM – Evoluția 

doctrinei abuzului de drept 

LUPAȘCO Vera, lector univ., doctorand, USEM – Particularitățile succedării drepturilor 

și obligațiilor în cadrul dezmembrării societăților comerciale prin separare 

UNTILA Natalia, lector univ., USM – Concedierea individuală - norme internaționale ale 

muncii și aspecte de drept comparat  

CALMÎC Vlada, magistru, lector univ., USM - Comerţul la distanţă în Codul civil 

modernizat 

MARCOV Natalia, lector univ., USM – Aspecte privind componentele prejudiciului moral 

TRETIACOV Olga, magistru, lector univ., USM – Discuții privind statutul juridic al 

administratorului societății comerciale prin prisma Codului civil modernizat 

PLOTNIC Olesea, dr. hab., conf. univ., CIOCHINA Elena, doctorand, USM - Principiul 

nondiscriminării pacientului în domeniul serviciilor medicale 

 

17.30 -18.00 Vizitarea departamentelor 

 

18.00 Recepție 

 

2 octombrie 2019                  Sala 201 

 

9.00 – 9.30    Înregistrarea participanților 

 

Moderatori: 

CEBOTARI Valentina, doctor în drept, conferențiar universitar, USM 

CHIBAC Natalia, doctor în drept, lector universitar, USM 

 

9.30 – 11.00 Rapoarte: 

CEBOTARI Valentina, dr., conf. univ., USM – Divorțul prin prisma noilor modificări ale 

Codului Familiei 

MACOVEI Tatiana, dr., conf. univ., USM – Mobbingul organizațional 



1-2 octombrie 2019 – Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova 
________________________________________________________________________________ 

 

 

13 

 

CHISARI-RURAK Aliona, dr., lector univ., USM – Reglementări juridice privind 

antreprenoriatul social 

ȚURCAN Daniela, dr., conf. univ., USM - Autentificarea contractului de vânzare-

cumpărare a bunului imobil 

 

Comunicări și intervenții: 

BRUMĂ Sorin, dr., conf. univ., USM – Particularitățile angajării răspunderii  pentru 

prejudiciul suferit prin tulburarea ilegală a activității profesionistului și a prejudiciului 

suferit de consumator ca urmare a concurenței neloiale în baza prevederilor Codul 

Civil modernizat 

PISTRIUGA Vitalii, magistru, notar – Procedura de autentificare a testamentului: între 

tradiție și modernizare 

CARA Aliona, dr., conf. univ., USM – Consimţământul în cadrul contractelor încheiate 

în mediul online 

CUZNEȚOV Alexandru, dr., conf., USM – Apariția și evoluția contractelor comerciale în 

perioada antică 

TABUNCIC Tatiana, dr., conf. univ., USM – Analiza juridică a unor atingeri aduse vieţii 

private 

MARTIN Cristina, dr., lector univ., ȚURCAN Nicolina, USM – Regimul juridic al 

structurilor externe a societăților comerciale 

OBADĂ Constanța, doctorand, USM – Caracterul de dualitate al superficiei 

PALAMARCIUC Vladimir, doctorand, USM – Imputația plăților: Privire comparativă 

prin prisma Principiilor Contractelor Comerciale Internaționale UNIDROIT, Proiectul 

Cadrului Comun de Referință și codurile civile din Republica Moldova, Romania și 

Federația Rusă 

POPA Radu, doctorand, USM – Specificul obiectului contractului de locațiune a 

încăperilor nelocuibile proprietate a Consiliului municipal Chișinău 

SECRIERU Alexandru, doctorand, USPEE – Medierea în litigiile individuale de muncă 

SOSNA Boris, dr., prof. interimar, Universitatea de Stat din Comrat – 

Приостановление индивидуального трудового договора с профессиональным 

спортсменом 

STRELCIUC Viorica, doctorand, USM – Evoluția istorico-juridică a dezvoltării 

întreținerii între membrii familiei 

ȘARGAROVSCHI Mariana, doctorand, USM – Ineficiența actului juridic civil. 

LUNGU Adrian, magistru, lector univ., USM – Unele aspecte privind reglementarea 

activităţii necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  

 

11.00 – 11.30 Pauză de cafea 
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11.30 – 12.30 LANSARE DE CARTE 

 

DREPT CIVIL. CONTRACTE ŞI SUCCESIUNI. CURS UNIVERSITAR. EDIȚIA IV 

 

Autori: 

Gheorghe CHIBAC, Oxana ROBU, Sorin BRUMĂ, Natalia CHIBAC 

 

Vor prezenta: 

Sergiu BĂIEȘU, doctor în drept, profesor universitar 

Valentina CEBOTARI,  doctor în drept, conferențiar universitar 

 

Manualul „Drept civil. Contracte și succesiuni”, autori Chibac Gheorghe, Brumă 

Sorin, Robu Oxana, Chibac Natalia se referă la analiza definiţiilor şi caracterelor 

juridice ale contractelor civile în oglinda actualului Cod civil şi multiplelor acte 

normative speciale, care au atribuţie directă la aceste contracte. 

Un aspect original din acest manual se referă la analiza comparativă a legislaţiei 

naţionale cu noul Cod civil al României. Paralel analiza comparativă se referă şi la 

legislaţia Federaţiei Ruse şi altor state. Materialul didactic este analizat sub aspectul 

doctrinei autohtone şi străine, cu utilizarea practicii judiciare, recomandărilor şi 

hotărârilor explicative ale Curţii Supreme de Justiţie. 

Acest manual este destinat, în primul rând, tineretului studios de la facultăţile de 

drept din republică, dar poate fi utilizat şi de judecători, procurori, avocaţi, jurişti 

practicieni, profesori de drept, doctoranzi, masteranzi şi de toate persoanele, care 

manifestă un interes personal faţă de teoria şi legislaţie civilă. 

 

12.30 – 17.00 Program cultural 
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SECȚIUNEA 3 

Drept penal 

Sala 102 

DREPTUL PENAL ȘI DREPTURILE OMULUI: EVOLUȚIA RELAȚIEI SPRE ASIGURAREA 

ECHILIBRULUI 

 

1 octombrie 2019 

 
Moderatori: 
DRAGHICI Vasile, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România 
GÎRLA Lilia, doctor în drept, conferențiar universitar, USM 

 
14. 30 - 15.30 Rapoarte: 

BRÎNZA Serghei, dr. hab., prof. univ., USM - Unele considerații privind practica 

neuniformă de aplicare a art.171 din Codul penal 

COLESCU Anca, dr., consilier juridic - Sancțiuni penale alternative la pedeapsa 

închisorii  

ȘTEFĂNOAIA Mihai, dr., lector univ., Universitatea Petre Andrei, Iaşi - Reglementarea 

juridica a dreptului la un proces echitabil in Uniunea Europeana  

КОНСТАНТИНОВА Ирина, директор Научно-исследовательский центр Гагаузии 

им.М.В.Маруневич, член Исполнительного Комитета Гагаузии, докторант, МГУ- 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях и подготовка осужденных 

к освобождению 

BOLOCAN-HOLBAN Augustina, dr., conf. univ., USM, VIDAICU Mihaela, dr., conf. 

univ., USM  - Motivarea aplicării pedepsei penale - prioritate sau rutina pentru justiția 

penala națională? 

 

Comunicări și intervenții: 

CIOBANU Igor, dr., conf. univ., USM, COTRUȚĂ Artur, doctorand, USM - Instituția 

avocaturii la începuturi în România  

CRIJANOVSCHI  Sergiu, dr., conf. univ., procuror - Despre utilitatea și necesitatea 

măsurii de confiscare specială: abordarea normativă și jurisprudențială  

BOTNARU Stela, dr., conf. univ., USM, POPA Gheorghe, doctorand, USM - 

Individualizarea infracțiunii de violare de domiciliu de alte infracțiuni conexe 

BOTNARU STELA, dr., conf. univ., USM, PĂDURE Drăgălin, doctorand, USM - Viziunea 

doctrinei europene moderne asupra aplicării legii penale în timp: conceptul și tipurile 

conflictelor 

EȘANU Adriana, dr., conf. univ., USM -  Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în 

situație de conflict de interese: Conotații juridico-penale. 

GUREV Dorina, dr., lector univ., USM, BOTNARENCO Mihaela, dr., lector univ., USM - 

Problematica stimulării prin mijloace de drept penal în cazul infracțiunilor prevăzute la 

art. 278 CP RM. 
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ANGHELUȚĂ Mihaela, doctorand, USM - Obiectul juridic special al infracțiunii 

prevăzute la art.155 din Codul penal  

BALAN Mihai, doctorand, USM - Transportatorul auto internațional ca subiect al 

comiterii infracțiunii de contrabandă cu mărfuri și produse de origine animalieră 

BUZDUGAN Tudor, doctorand, USM - Prevenirea evaziunii fiscale a întreprinderilor 

instituțiilor și organizațiilor 

BOTNARENCO Dorin, doctorand, USM - Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la 

art.307 CP RM 

PÎRȚAC Cristina, doctorand, USM - Motivul falsului în acte publice: interesul material 

sau alte interese personale 

 

15.30 –16.00 Pauză de cafea 

 

Moderatori:  

STOICA Constantin, doctor în drept, profesor universitar, Decan, Universitatea „Ovidius” din Constanța, 

România 

GUREV Dorina, doctor în drept, lector universitar, USM 

 
16.00 – 17.30 CRUDU Alexandr, Șef Direcție juridică din cadrul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, Doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne - Răspunderea disciplinară a condamnaților la pedepse penale privative de 

libertate 

GÎRLA Lilia, dr., conf. univ., USM - Date personale ocrotite în regim de secret 

profesional de jurnalist prin prisma legii penale, extrapenale și a reglementărilor 

internaționale 

GRAMA Mariana, dr., conf. univ., USM - Detectarea științifică a conduitei simulate: 

utilizarea tehnicii poligraf 

DUMNEANU Ludmila, dr., conf. univ., USM - Evaluările naționale și internaționale în 

domeniul infracțiunilor informatice. 

RENIȚĂ Gheorghe, doctorand, lector univ., USM - Confiscarea în cauzele de trafic de 

ființe umane și proxenetism 

URSU Valeria, masterand, USM - Reținerea sau arestarea ilegală – implicații juridico-

penale și ingerințe în respectarea drepturilor omului la nivel național 

STATI Vitalie, dr., conf. univ., USM - Tendințe îngrijorătoare ce afectează practica 

aplicării art.190 din Codul penal  

ȘAVGA Alina, dr., conf. univ., USM – Impactul regimului sancționator favorizant 

asupra procesului criminogen  

MANEA Vladislav, dr., conf. univ., USM, PĂDURE Drăgălin, doctorand, USM - 

Categoria „timpul” în partea generală și partea specială a Codului penal 

TĂBÎRȚĂ Adrian, dr., HLOPEŢCHI Igor, doctorand, USM - Controverse și soluții 

teoretico-aplicative privind pragul valoric al infracțiunilor prevăzute la art. 327 și art. 

328 CP RM  

GROIAN Elena, doctorand, USM - Condiția prealabilă a liberării condiționate de 

pedeapsă înainte de termen 
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HAMÂC Diana, doctorand, USM - Analiza laturii obiective a infracțiunii de 

proxenetism 

IOSIP Andrei, doctorand, USM - Analiza juridico-penală a confiscării speciale a 

mijlocului de transport în cazul infracțiunilor vamale 

PITERSCHI Eugeniu, doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI - Elemente de 

drept comparat privind infracțiunea de falsificare a probelor 

ROMAN Daniela, doctorand, USM – Pedepsele aplicabile minorilor delincvenți și 

sancțiuni de drept penal în legea penală a Republicii Moldova 

HLOPEŢCHI Igor, doctorand, USM - Conceptul de „hotărâre a instanței de judecată” 

din conținutul normei de incriminare de la art. 320 CP RM 

 
17.30 -18.00 Vizitarea departamentelor 

 

18.00                                                 Recepție 

 

2 octombrie 2019    Sala 119 

9.00 - 9.30 Înregistrarea participanților 

 

Moderatori:  

ȘTEFĂNOAIA Mihai, doctor în drept, lector universitar, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, România 

DUMNEANU Ludmila, doctor în drept, conferențiar universitar, USM 

 

9.30 -11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte: 
GROSU Vladimir, dr., conf. univ., USM -  Unele reflecții privind contribuția drepturilor 

omului în evoluția dreptului penal. 

COPEȚCHI Stanislav, dr., conf. univ., USM - Infracţiunile informatice potrivit legii penale 

moldave: studiu de drept comparat şi propuneri de lege ferenda 

STRULEA Maria, dr., conf. univ., USM - Principiul egalității și nediscriminării în legea 

penală prin prisma jurisprudenței constituționale. 

POPESCU Dorin, dr., lector univ., USM - „Opinie privind neconstituționalitatea 

dispoziției normei prevăzute la art. 213 Cod penal  

GUREV Dorina, dr., lector univ., USM - Unele probleme de calificare a infracțiunilor 

informatice. 

VÎRLAN Petru, doctorand, USM – Îmbogățirea ilicită: aspecte teoretico-practice. 

 

Comunicări și intervenții: 

COJOCARU Violeta, doctorand, USM, MANEA Vladislav, dr., conf. univ., USM - Actul 

terorist: analiza elementelor circumstanțiale agravante. 

JALBĂ Tudor, doctorand, USM - Apariția și evoluția istorică a legislației privind 

securitatea și sănătatea în muncă pe teritoriul Republicii Moldova și a altor sate 

POPENCO Adrian, doctorand, USM - Examen teoretico-practic privind fapta 

prejudiciabilă a infracțiunilor de neglijență în serviciu (art.329 CP RM). 



Conferința „Realități și perspective ale învățământului juridic național” 
____________________________________________________________________________ 

 

  

 RACU Vitalie, doctorand, USM - Natura juridică a confiscării extinse  

MOȚOC Costică, doctorand, USM - Secretul de serviciu în legea penala și extrapenală a 

României și cea a Republicii Moldova: propuneri de lege ferenda 

TANAS Ghenadie, doctorand, USM - Analiza juridico-penală a legislației unor state cu o 

democrație consacrată privind incriminarea infracțiunilor electorale și coruperii 

alegătorilor 

URSU Vera, doctorand, USM - Insolvabilitatea intenționată și insolvabilitatea fictivă: 

propuneri de perfecționare a art. 252 și 253 CP RM. 

ROSU Carmen-Elena, doctorand, USM – Infracțiunile legate de circulația ilegală a 

drogurilor etnobotanicelor sau analogii acestora în scop de înstrăinare în legea penală 

a Republicii Moldova 

NEGRITU Ludmila, doctorand, USM - Reincriminarea infracțiunii de distrugere sau 

deteriorare a bunurilor din imprudență: Argumente pro și contra 

COJOCARU Vladimir, doctorand, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” - Rolul 

instanței de judecată la executarea pedepsei privative de libertate 

 

11.00 – 11.30 Pauză de cafea 
 

11.30 – 12.30 LANSARE DE CARTE 
 

INFRACŢIUNI ECONOMICE: NOTE DE CURS  

Autor:  

Vitalie STATI, doctor în drept, conferențiar universitar, USM 

 

Vor prezenta:  
Stanislav COPEȚCHI, doctor în drept, conferențiar universitar 

Gheorghe RENIȚĂ, magistru în drept, lector universitar 

 
Recent a văzut lumina tiparului lucrarea „Infracțiuni economice: Note de curs. 

Ediția a III-a” semnată de domnul Vitalie Stati, conferențiar universitar, doctor în drept. 

Ediția redă în profunzime şi elucidează cât mai adecvat starea actuală a problematicii 

privind răspunderea pentru faptele incriminate în Capitolul X al Părţii Speciale a 

Codului penal. 

Din punct de vedere structural, lucrarea debutează cu noțiunea, caracterizarea 

generală și tipurile infracțiunilor economice. Apoi, punând la bază clasificarea sferelor 

de activitate economică, autorul identifică 13 tipuri de infracțiuni economice. Pentru 

fiecare tip de infracțiuni economice autorul a dedicat câte o temă separată. 

Este efectuată o analiză juridico-penală meticuloasă a infracțiunilor prevăzute la 

art. 236-258 din Codul penal, după următorul algoritm: obiectul juridic, latura 

obiectivă, latura subiectivă și subiectul infracțiunii. Exegeza realizată este una amplă și 

sincronizată cu ultimele modificări legislative. Lucrarea se remarcă prin acuratețea 

informațiilor, o documentare amplă și, nu în ultimul rând, prin eleganța și claritatea 

expunerii. 

Prin valoarea sa științifică și practică de necontestat, prezenta lucrare constituie 

nu doar un instrument de lucru util pentru studenții facultăților de drept (nivel de 
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licența, masterat și doctorat) și pentru cercetători, ci și, mai ales, pentru practicienii 

dreptului (judecători, procurori, avocați, ofițeri de urmărire penală etc.). Ea conține 

răspunsurile la cele mai sinuoase probleme legate de răspunderea penală pentru 

infracțiunile economice. Din acest motiv, aceasta lucrare nu trebuie să lipsească din 

biblioteca oricărui jurist. 

Cu certitudine, această lucrare va constitui pilonul în jurul căruia se vor construi 
susțineri, orientări ale doctrinei și practicii judiciare. 

 
12.30 – 17.00 Program cultural 
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SECȚIUNEA 4 

Drept internațional și european 

Sala 202 

DREPTUL INTERNAȚIONAL CONTEMPORAN: PROVOCĂRI ȘI REMEDII 

 

1 octombrie 2019 

 

Moderatori: 

OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar, USM 

BUGLEA Claudiu-Paul, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea din București 

 

14. 30 - 15.30 Rapoarte: 

DORUL Olga, dr., conf. univ., USM – Răspunderea internațională pentru 

nerespectarea statutului de neutralitate 

GRIBINCEA Lilia, dr., conf. univ., USM - Aspecte comparative ale prevederilor 

legislației Uniunii Europene și legislației Republicii Moldova privind obligația de 

informare a consumatorilor în cazul încheierii contractelor la distanță și celor 

negociate în afara spațiilor comerciale 

ROȘCA Valentin, dr., lector univ., USM - Jurisprudența Curții Internaționale de justiție 

privind protecția mediului în dreptul internațional 

ZAMFIR Natalia, dr., conf. univ., USM - Asigurarea dreptului la apă potabilă curată în 

contextul schimbărilor climatice  

15.30 – 16.00 Pauză de cafea 

 

Moderatori: 

ТОРОНЧУК Иван, к.ю.н, доцент, Университет им. Юрия Федьковича, Черновцы 

DORUL Olga, doctor în drept, conferențiar universitar, USM 

 

16.00 – 17.30 Comunicări și intervenții: 

ANDREI  Petre, doctorand, USM – Imunitățile și privilegiile diplomatice și consulare 

BABIN Iuliana, лектор-ассистент (АМТИИ) - Правовая природа адвокатуры 

Украины в современных условиях и процессах глобализации. 

BURLACU Oleg, doctorand, USM - Principiul universalității în dreptul internațional 

public 

CAPAȚÎNA Carolina, doctorand, USM - Standarde internaționale în materia 

independenței judecătorilor. Abordări definitorii 

CROITOR Alexei, doctorand, USM - Importanța Dreptului la Viața Privată în Lumina 
Convenției Europene a Drepturilor Omului 
MELNIC Dumitru, doctorand, USM - Naționalitatea grupului transnațional de societăți 
 

17.30 -18.00 Vizitarea departamentelor 

18.00                                                 Recepție 
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2 octombrie 2019    Sala 202 

9.00 - 9.30 Înregistrarea participanților 

 

Moderatori: 

DORUL Olga, doctor în drept, conferențiar universitar, USM 

ȘEREMET Igor, doctor în drept, lector universitar, USM 

 

9.30 -11.00 МОШАК Григорий, доктор юридических наук , профессор , зав. кафедры 
гражданского и трудового права, Одесский национальный морской университет 
- Международные аспекты развития права внутреннего судоходства Украины 
и Молдовы 
RUSU Serghei, lector univ., USM - Legea aplicabilă obiectelor de proprietate 

intelectuală în dreptul internațional privat 

ȘEREMET Igor, dr., lector univ., USM - Soluționarea conflictelor de competență în 

materia raporturilor succesorale cu elemente de extraneitate în condițiile noilor 

prevederi legislative 

MARKOVA Natalia, lector univ., doctorand, VODĂ Mihail, doctorand, USM - Cadrul 

normativ internațional în materie de readmisie 

 

11.00 – 11.30 Pauză de cafea 

 

11.30 – 12.30 CHIHAI Marin, masterand, USM - Rolul notarului într-o succesiune cu element de 

extraneitate  

ȚURCAN Nicolina, masterand, USM - Testarea rezistenței sistemului bancar din 

Republica Moldova la factorii de risc - aspect comparat între legislația Republicii 

Moldova și a Uniunii Europene 

ARMAN Daria, masterand, USM - Atacul cibernetic ca formă de agresiune în dreptul 
internațional public.  
 

12.30 – 17.00 Program cultural 
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SECȚIUNEA 5 
Drept procedural 

Sala 120 

DREPTUL PROCEDURAL – ECHILIBRU ÎNTRE INTERESUL GENERAL ȘI CEL PARTICULAR ÎN 

JUSTIȚIA REPUBLICII MOLDOVA 

 
1 octombrie 2019 

 

Moderatori: 

ПРИТУЛЯК Валерий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

процесса Национального Университета ,,Одесская юридическая академия”, частный исполнитель 

исполнительного округа Одесской области, глава комитета по этике Ассоциации частных 

исполнителей Украины. 

GHEORGHIȚĂ Mihai, doctor habilitat, profesor universitar, USM 

 

14. 30 - 15.30 Rapoarte: 

BELEI Elena, dr., conf. univ., Secretar de Stat, MECC -   Învățământul superior juridic 

axat pe specificul profesiilor juridice 

GHEORGHIȚĂ Mihail, dr. hab., prof. univ., USM - Rolul ofițerului de urmărire penală la 

cercetarea criminalistică a infracțiunilor 

COVALCIUC Ion, dr., procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni  - Subiectul probei 

în contextul ultimelor modificări procesual penale 

RUSU Vitalie, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți - Unele 

particularități metodologice ale investigării infracțiunilor comise de minori 

BARBĂNEAGRĂ Alexei, dr. hab., prof. univ., ALECU Gheorghe, dr., conf. univ., TUDOR 

Vasilica-Leontina, doctorand, ULIM - Controversa posibilităţii sau imposibilităţii 

recuperării ADN din oasele arse ale cadavrului 

OGANESEAN Armen, doctorand, USM - Reflecții teoretico-practice referitor la 

interacțiunea în cadrul cercetării cauzelor penale 

 

Comunicări și intervenții: 

ABABEI Eduard, dr., judecător, Curtea Constituțională - Cu privire la garanțiile 

asigurării dreptului de proprietate în procesul penal 

BOTNARI Veaceslav, lector univ., doctorand, USM - Competența în materie de 

moștenire 

CARAMAN Ion, doctorand, USM - Momentul investirii hotărârii judecătorești cu 

puterea lucrului judecat 

CEACHIR Anatol lector univ., doctorand, USM - Principiile deontologice ale activității 

apărătorului la administrarea probelor 

CRUGLIȚCHI Tatiana, asist. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți -  

Invocarea nulităților în procesul civil 

JITARIUC Vitalie, doctorand, Șef al Inspectoratului de Poliție Vulcănești, Comisar - 

Planificarea investigațiilor ulterioare la cercetarea infracțiunilor de trafic de ființe 

umane 
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POPA Alina, doctorandă, USEM - Etica efectuării actului de audiere în cauzele penale 

cu infractori minori 

15.30 – 16.00 Pauză de cafea 

 

Moderatori:  

КОЛОДИН Денис Алексеевич - кандидат юридических наук, доцент, Декан Факультета 

Гражданской и Хозяйственной Юстиции Национального Университета ,,Одесская юридическая 

академия” 

VÎZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept , conferențiar universitar, USM 

 

16.00 – 17.30 VIZDOAGĂ Tatiana, dr., conf. univ., USM - Mecanisme pentru unificarea practicii 

judiciare în materie penală  

RUSU Lucia, dr., lector univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți - Aspecte 

de drept comparat privind rolul instanței de judecată în asigurarea 

contradictorialității în unele sisteme de drept  

ȚONCU Sanda, dr., lector univ., USM - Judecata abreviată. Recomandări de legea 

ferenda 

BODEAN Valeriu, lector univ., doctorand,USM - Termenul reluării urmăririi penale 

POSTICĂ Aureliu, judecător, Judecătoria Chișinău, doctorand, USM - Limitele judecării 

în procedura examinării plângerilor în ordinea prevederilor art. 313 CPP 

DUMITRAȘCU Dumitru, asist. univ., doctorand, Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți - Regimul juridic general al excepțiilor procesuale 

CHIFA Felicia, lector univ., USM - Temeiurile de degrevare de probațiune 

ENI Artiom, lector univ., doctorand, USM - Drepturile și obligațiile agentului sub 

acoperire în cadrul investigației under cover 

JIMBEI Ina, lector univ., doctorand, USM - Neagravarea situației apelantului în 

propria cale de atac 

TALPĂ Boris, judecător, doctorand, USM – Caracteristica criminalistică a infracțiunilor 

informatice 

NOVICOV Oxana, lector univ., doctorand, USM – Executorul judecătoresc – element al 

echilibrului între interesul public și cel particular 

VIZDOAGĂ Domnița, doctorand, USM, audientă INJ - Proporționalitatea între 

măsurile preventive și gravitatea acuzației 

BALMUȘ Daniela, masterand, USM – Libertatea și siguranța persoanei în procesul 

penal 

 

17.30 -18.00 Vizitarea departamentelor 

 

18.00                                                 Recepție 
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2 octombrie 2019    Sala 120 

 

9.00 - 9.30 Înregistrarea participanților 

 

Moderatori:   

DOLEA Igor, doctor habilitat în drept, profesor universitar, USM  

OBADĂ Dumitru, lector universitar, doctorand, USM 

 

9.30 -11.00 Rapoarte: 

DOLEA Igor, dr. hab., prof. univ., USM - Problema loialității probelor din perspectiva 

unui proces echitabil 

ROMAN Dumitru, dr., conf. univ., USM - Măsura (operațiunea)- controlul transmiterii 

sau primirii banilor, a serviciilor sau a altor valori materiale, pretinse, acceptate, 

extorcate, oferite 

 

Comunicări și intervenții: 

PÂNTEA Serghei, Ofițer principal, MAI - Reflecții asupra unor instituții de drept 

procesual penal: extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice a 

faptei 

CLIMA Vladislav, lector univ., doctorand, USM - Executarea în contenciosul 

administrativ 

COBAN Igor dr., conf. univ., COTOROBAI Radu, USM - Perspectivele licitației 

electronice și particularitățile contestării 

OBADĂ Dumitru, lector univ., doctorand, USM - Admisibilitatea rezultatelor activității 

speciale de investigație din perspectiva subiecților împuterniciți legal cu desfășurarea 

acesteia 

 

11.00 – 11.30 Pauză de cafea 

 

12.30 – 17.00 Program cultural 
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COMITETUL ȘTIINȚIFIC  

 

BRÎNZA Serghei, doctor habilitat, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept 

BOTNARU Stela, doctor în drept , conferențiar universitar 

CIOBANU Rodica, doctor în filosofie, conferențiar universitar 

CUCIURCA Doina, magistru în drept, lector universitar 

MOCANU Veronica, doctor în drept conferențiar universitar 

NEGRU Andrei, doctor habilitat, profesor universitar 

DORUL Olga, doctor în drept, conferențiar universitar 

VÎZDOAGĂ Tatiana, doctor în drept , conferențiar universitar 

RURAC-CHISARI Aliona, doctor în drept , conferențiar universitar 

GUREV Dorina, doctor în drept , lector universitar 

 

COMITETUL ORGANIZATORIC 

BOTNARENCO Mihaela, doctor în drept, lector universitar 

CHIFA Felicia, magistru în drept, lector universitar 

CHISARI-LUNGU Oxana, doctor în drept, lector universitar 

CREȚU Ion, magistru în drept, lector universitar 

GÎRLA Lilia, doctor în drept, conferențiar universitar 

JIMBEI Ina, magistru în drept, lector universitar 

POPOVICI Cristina, magistru în drept, lector universitar 

TABUNCIC Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar 
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CABINETUL AVOCATULUI 

 „OLEG CHICU” 

 

BIROUL ASOCIAT DE AVOCAȚI 

„FACULTATEA DE DREPT” 


