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H O T Ă R Â R E A nr. AT –5/3-1 
Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc  

pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat  
(proces-verbal nr.5/4 din 05 iulie 2010) 

 
În conformitate cu art. 104 lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, în 

rezultatul examinării propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale 
senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi în baza deciziilor comisiilor de experţi pe domenii, Comisia de 
atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 

1. Se formează consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat 
după cum urmează: 

 
FILOLOGIE; STUDIUL ARTELOR 

 
1) Consiliul ştiinţific specializat DH 19.10.01.01 - 25 în cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în filologie „Literatura română din 
Republica Moldova: deschidere spre universalism” la specialitatea 10.01.01 – Literatura română, prezentată de dna 
BANTOŞ Ana, în următoarea componenţă: 

1. CIMPOI Mihai, preşedinte, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, academician  
2. GRATI Aliona, secretar ştiinţific, doctor în filologie, conferenţiar universitar 
3. CIOCANU Ion, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
4. GAVRILOV Anatol, doctor habilitat în filologie, conferenţiar cercetător 
5. MELNIC Timotei, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. POPOVICI Constantin, doctor habilitat în filologie, profesor universitar 
2. MĂNUCĂ Dan, doctor în filologie, profesor universitar, Iaşi, România 
3. DIACONU Mircea, doctor în filologie, profesor universitar, Suceava, România 

 
ECONOMIE 

 
2) Consiliul ştiinţific specializat D 34.08.00.05–19 în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, abilitat 

cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Organizarea şi aplicarea tehnologiilor 
managementului anticriză în cadrul regiilor autonome ale administraţiei publice”, la specialitatea 08.00.05 – 
Economie şi management (în administraţie publică), prezentată de dl MOCANU Nelu, în următoarea componenţă: 

1. ROŞCA Petru, preşedinte, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
2. BLAGORAZUMNAIA Olga, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar; 
3. BÎZGU Ion, doctor habilitat în economie, profesor universitar 
4. POSTICĂ Maia, doctor în economie, conferenţiar universitar 
5. BUJOR Oleg, doctor în economie, conferenţiar universitar 
Referenţi oficiali: 
1. BAJURA Tudor, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar 
2. PORTĂRESCU Serghei, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: BURLACU Natalia,  doctor habilitat în economie, profesor universitar 
 

3) Consiliul ştiinţific specializat D 32.08.00.11–03 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în economie cu tema: „Metode statistice de evaluare a impactului 
tranziţiei asupra condiţiei tineretului Republicii Moldova”, la specialitatea 08.00.11 – Statistică economică, 
prezentată de dl BOLOGAN Mihail, în următoarea componenţă: 
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1. BOLUN Ion, preşedinte, doctor habilitat în informatică, profesor universitar 
2. BRĂILĂ Alexandru, secretar ştiinţific, doctor în economie, conferenţiar universitar 
3. PÎRŢACHI Ion, doctor în economie, profesor universitar 
4. BEGU Liviu-Stelian doctor în economie, profesor universitar, Bucureşti, România 
5. HÎRBU Eduard, doctor în economie, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MIHAESCU Constanţa, doctor în economie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. ARVINTE Vitalie, doctor în economie 

Conducător ştiinţific: CARA Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar 
 

ŞTIINŢE FIZICO-MATEMATICE, TEHNICĂ ŞI CHIMIE 
 

4) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.01.04.10 – 06 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Stări de impurităţi şi defecte în 
materiale semiconductoare stratificate GaSe şi InSe”, la specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria 
semiconductorilor, prezentată de dl EVTODIEV Igor, în următoarea componenţă:  

1. GAŞIN Petru, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
2. ŞERBAN Dormidont, secretar ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe fiz.-mat., profesor universitar 
3. TIGHINEANU Ion, doctor hab în şt. fiz.-mat., profesor universitar, membru corespondent  
4. GHEORGHIŢĂ Eugen, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
5. DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar 
6. IOVU Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
Referenţi oficiali: 

1. KHOKHLOV Dmitry, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent, Rusia  
2. MUŞINSCHI Valerii, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar 
3. RUSU Gheorghe, doctor inginer, profesor universitar, Iaşi, România 
Consultanţi ştiinţifici: CANŢER Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, 

academician 
                                      CARAMAN Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
 

5) Consiliul ştiinţific specializat DH 30 01.04.02-04 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul de 
a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice cu tema: “Procese stocastice de relaxare şi 
fluctuaţii în medii de tip cluster”, la specialitatea: 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică, prezentată de dl 
PALADI Florentin, în următoarea componenţă:  
1. POCOTILOV Evghenii, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar, membru corespondent 
2. EVTODIEV Igor, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. ENACHE Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
4. VLADIMIR Mihai, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar  
5. BALMUŞ Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. GERU Ion, doctor habilitat în şt fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent 
2. ROTARU Anatol, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
3. FOMIN Vladimir , doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Dresden, Germania 
Consultant ştiinţific: GAMURARI Visarion, doctor hab în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 

 
6) Consiliul ştiinţific specializat DH 24.01.04.07 – 06 în cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii 

Industriale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în ştiinţe 
fizico-matematice cu tema: “Эпитаксия и физические свойства структурно рассогласованных слоев 
халькогенидных и оксидных материалов” (Epitaxia şi proprietăţile fizice ale straturilor structural neajustate din 
materiale halcogenidice şi oxidice), la specialitatea: 01.04.07 – Fizica stării condensate, prezentată de dl 
BELENCIUC Alexandr, în următoarea componenţă:  
1. SIDORENKO Anatolie, preşedinte, doctor habilitat în şt fiz-mat, profesor universitar 
2. CONDREA Elena, secretar ştiinţific, doctor în şt fizico-matematice, conferenţiar universitar 
3. KLOKIŞNER Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
4. TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent  
5. RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar cercetător 
6. ŞIŞIANU Teodor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent  
Referenţi oficiali:  
1. HOHLOV Dmitrii, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent, Rusia 
2. URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în şt fizico-matematice, conferenţiar cercetător  
Conducător ştiinţific: CANŢER Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar academician 
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MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
 

7) Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.22 – 03* în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină, cu tema: 
„Displazii lombo-sacrale ale coloanei vertebrale la copil. Aspect clinico-paraclinic şi management ortopedo-
chirurgical”, la specialitatea: 14.00.35 – Chirurgie pediatrică, prezentată de dl ŞAVGA Nicolae, în următoarea 
componenţă: 

1. GHIDIRIM Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
2. ROJNOVEANU Gheorghe, secretar ştiinţific, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
3. MOROZ Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. TOPOR Boris, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. APRODU Gabriel, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 

Referenţi oficiali: 
1. GOŢEA Dan, doctor în medicină, profesor universitar, Iaşi, România 
2. CAPROŞ Nicolae, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
3. RÎVNEAC Victor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Consultant ştiinţific: GUDUMAC Eva, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician 
 

8) Consiliul ştiinţific specializat DH 51.14.00.06 – 29 în cadrul Institutului de Cardiologie, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: “Particularităţile clinico-evolutive ale artritei psoriazice şi 
impactul asupra calităţii vieţii”, la specialitatea 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (reumatologie), prezentată de 
dna BODRUG Inga, în următoarea componenţă: 

1. POPOVICI Mihail, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
2. STAMATI Adela, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar  
4. MUŞET Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. BABIUC Constantin, doctor în medicină, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1. GROPPA Liliana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. BAIRAC Vasile, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 

Conducător ştiinţific: MAZUR Minodora, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

9) Consiliul ştiinţific specializat DH 53.14.00.01 – 15, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu 
tema: „Sarcina oprită în evoluţie: aspecte medico-sociale”, la specialitatea 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie, 
prezentată de dna MIHALCEAN Luminiţa, în următoarea componenţă: 

1. EŢCO Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător 
2. PETROV Victor, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 
3. ROTARU Marin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
4. SPINEI Larisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
5. STRĂTILĂ Mihai, doctor în medicină 
6. FRIPTU Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

Referenţi oficiali: 
1. MOŞIN Veaceslav, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. ROŞCA Petru, doctor în medicină, profesor universitar 

Conducător ştiinţific: PALADI Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician  
Consultant ştiinţific: TINTIUC Dumitru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
 

10) Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.07 – 06 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: ”Evaluarea 
complexă a stării de sănătate a adolescenţilor de 15-18 ani din Republica Moldova”, la specialitatea 14.00.07 – 
Igienă prezentată de dna IZIUMOV Nina, în următoarea componenţă: 

1. FRIPTULEAC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. CHIRLICI Alexei, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. MOROŞANU Raisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
5. HĂBĂŞESCU Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. PÎSLĂ Mihai, doctor în medicină 

Conducător ştiinţific: OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
Consultant ştiinţific: STRATULAT Petru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 

 
11) Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.07 – 07 în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în medicină, cu tema: ”Estimarea 
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impactului pe sănătate a unor deficienţe nutriţionale (fier şi acid folic) şi elaborarea măsurilor profilactice”, la 
specialitatea 14.00.07 – Igienă prezentată de dna CIOBANU Angela, în următoarea componenţă: 

1. FRIPTULEAC Grigore, preşedinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar  
2. CHIRLICI Alexei, secretar ştiinţific, doctor în medicină, conferenţiar universitar 
3. MOROŞANU Raisa, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
4. OPOPOL Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent 
5. HĂBĂŞESCU Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar 

Referenţi oficiali: 
1. OSTROFEŢ Gheorghe, doctor habilitat în medicină, profesor universitar 
2. VOLNEANSCHI Ana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Conducător ştiinţific: BĂHNĂREL Ion, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar 
 

BIOLOGIE, GEOGRAFIE  ŞI AGRICULTURĂ 
 

12) Consiliul ştiinţific specializat DH 10.03.00.15 – 13 în cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al 
AŞM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în biologie, cu tema: „Identificarea şi expresia unor 
gene (Rf) la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.)” la specialitatea 03.00.15 – Genetică, prezentată de dl MIDONI 
Andrei, în următoarea componenţă: 

1. BARBACAR Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător 
2. COTENCO Eugenia, secretar ştiinţific, doctor în biologie, conferenţiar cercetător 
3. ROTARU Tudor, doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător 
4. LUPAŞCU Galina, doctor habilitat în biologie, conferenţiar cercetător 
5. CRAVCENCO Anatol, doctor habilitat în biologie, profesor universitar  

Referenţi oficiali: 
1.  PALII Andrei, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
2. ZGARDAN Dan, doctor în biologie 

Conducător ştiinţific: Duca Maria, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru corespondent 
 

DREPT, PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
 

13) Consiliul ştiinţific specializat DH 30.13.00.01 - 31 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezei de doctor habilitat în pedagogie „Teoria şi metodologia transferului inovaţional în 
învăţământul superior”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna COJOCARU Victoria, în 
următoarea componenţă: 

1. PLATON Carolina, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar  
2. DANDARA Otilia, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 
3. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar 
4. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat pedagogie, profesor universitar 
5. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  

Referenţii oficiali:  
1. CRISTEA Sorin, doctor în pedagogie, profesor universitar, Bucureşti, România 
2. PÂSLARU Vlad, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
3. PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 

Consultant ştiinţific: GUŢU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
 

14) Consiliul ştiinţific specializat DH 38.13.00.01 - 43 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Formarea competenţei de receptare a operelor literare 
de către copiii de vârstă preşcolară mare”, la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, prezentată de dna 
BARALIUC Nadejda, în următoarea componenţă: 

1. PÂSLARU Vlad, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. CARA Angela, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
3. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
4. HADÎRCĂ Maria, doctor în pedagogie, conferenţiar cercetător 
5. RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar 
Referenţii oficiali: 

1. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: CEMORTAN Stela, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
 

15) Consiliul ştiinţific specializat D 36.13.00.02 - 18 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, abilitat cu dreptul de a 
organiza susţinerea tezei de doctor în pedagogie „Metodologia promovării culturii tehnice elementare în casele 
primare”, la specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţie tehnologică), prezentată de dna 
GUŢALOV Lilia, în următoarea componenţă: 

1. LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar 
2. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar 
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3. GHEORGHIŢĂ Eugen, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
4. PLÂNGĂU Valeriu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  
5. VATAVU Alexandru, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. DULGHERU Valeriu, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar 
2. URSU Ludmila, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: PATRAŞCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar  
 

16) Consiliul ştiinţific specializat DH 15.12.00.02 – 42 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Rolul suveranităţii poporului în organizarea 
statală a puterilor (aspecte juridice)”, la specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor de drept, prezentată de dna NEGRU NEMŢOI Gabriela în următoarea componenţă: 

1. COSTACHI Gheorghe, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. BALMUŞ Victor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar cercetător  
3. POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar  
4. ARSENI Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. MOCREAC Vladimir, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Referenţii oficiali: 
1. BOSTAN Ionel, doctor în drept, profesor universitar, Iaşi, România 
2. MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: BANTUŞ Anatol, doctor în drept, profesor universitar 
 

17) Consiliul ştiinţific specializat D 75.12.00.08 – 03* în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, a MAI al Republicii 
Moldova abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Liberarea de răspundere 
penală în contextul legislaţiei Republicii Moldova”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal), prezentată 
de dl GLAVAN Boris în următoarea componenţă: 

1. BÂRGĂU Mihail, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. LARII Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BRÂNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
4. CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. URSU Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Referenţii oficiali: 
1. BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. GRAMA Mariana, doctor în drept, conferenţiar universitar  

Conducător ştiinţific: GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
 

18) Consiliul ştiinţific specializat D 15.12.00.03 – 03* în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, abilitat 
cu dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Правовое регулирование увольнения за 
нарушение трудовой дисциплины”, la specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil), prezentată de dna GARAGA 
Olga, în următoarea componenţă: 

1. COJOCARU Violeta, preşedinte, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
2. NEGRU Tudor, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar 
3. BOTEA Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar, Bucureşti, România 
4. MĂMĂLIGĂ Ilie, doctor în drept, conferenţiar cercetător 
5. SCORŢESCU Cătălina, doctor în drept, conferenţiar cercetător 

Referenţii oficiali: 
1. COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
2. CAPŞA Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar 

Conducător ştiinţific: SOSNA Boris, doctor în drept, conferenţiar universitar 
 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 

Preşedinte,                                        
academician                                                                                                         Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,                   
profesor universitar                                                                                              Gheorghe GLADCHI 


