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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
 

COMISIA DE ATESTARE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A nr. AT-4/3 
cu privire la reorganizarea Comisiei de experţi în drept  

şi aprobarea componenţei nominale a  
comisiilor de experţi pe specialităţi juridice 

 (Proces-verbal nr.4 din 12 mai 2011)  
 
 
În temeiul art.104, lit. p) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 

– XV din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul asigurării unei expertize 
obiective şi pertinente a materialelor prezentate la CNAA, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice 
şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se reorganizează Comisia de experţi în drept în două comisii de experţi pe specialităţi 
juridice, după cum urmează: 

1) Comisia de experţi la specialităţile: 
12.00.02 - Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar,    
vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;  
12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; 
criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative). 
 

2) Comisia de experţi la specialităţile: 
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi 
de drept;  
12.00.03 - Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, 
informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale);  
12.00.10 - Drept internaţional public. 
 

2. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de experţi la specialităţile: 12.00.02 - Drept 
public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar,    vamal, 
informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; 12.00.08 – Drept penal (cu 
specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept 
execuţional; teoria activităţii investigativ-operative): 

Preşedinte: Dolea Igor, dr. hab., conf. univ.; 
Vicepreşedinte: Barbăneagră Alexei, dr. hab., conf. univ.; 
Secretar ştiinţific: Osoianu Tudor, dr., conf. univ.; 
Membri: 
Cârnaţ Teodor, dr. hab., conf. univ.; 
Odagiu Iurie, dr., conf. univ.; 
Bantuş Anatolie, dr., prof. univ.; 
Belecciu Ştefan, dr., conf. univ. 
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3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de experţi la specialităţile: 12.00.01 - Teoria 

generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; 12.00.03 - 
Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, 
internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale); 12.00.10 - Drept internaţional 
public: 

Preşedinte: Avornic Gheorghe, dr. hab., prof. univ.; 
Vicepreşedinte: Balan Oleg, dr. hab., conf. univ.; 
Secretar ştiinţific: Negru Andrei, dr., conf. univ.; 
Membri: 
Cojocaru Violeta, dr. hab., conf. univ.; 
Creţu Vasile, dr., conf. univ.; 
Cojocaru Eugenia, dr.hab., prof. univ.; 
Gamurari Vitalie, dr., conf. univ. 
 

 
4. Se abrogă pct.18 la lit. B din Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA din 27.03.2008. 
 
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

 
6. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei hotărâri dl Gladchi Gheorghe, profesor 

universitar, secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.  
 

 
 
 

Preşedintele Consiliului Naţional     
pentru Acreditare şi Atestare, 
academician                                                                                                    Valeriu CANŢER  
 

Secretar ştiinţific,                      
profesor universitar                                                                                       Gheorghe GLADCHI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


