
 
 

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-8/8-1 
cu privire la abrogarea pct.2.31 din Hotărârea nr. AT – 6/6 din 06.10.2010  

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
(proces-verbal nr.8 din 23 decembrie 2010) 

 
În temeiul pct. 18. lit.a), b), c), d) şi e) din Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice 

specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din Republica Moldova şi deciziei Comisiei de 
experţi ad-hoc (proces-verbal nr.1 din 25.11.2010), Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a 
CNAA HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă rezultatele expertizei tezei de doctor în drept „Права человека на благоприятную 
окружающую среду: международно-правовые аспекты”, autor Abid Nasir Hussain, prin care s-a 
stabilit că teza dată conţine 44 de pagini de text compilat din teza de doctor în drept „Экологические 
права граждан по законодательству государств-членов Европейского Союза”, autor Tretiakova Anna 
Alexeevna, fără referinţe bibliografice la original; recomandările din compartimentul „Concluzii 
generale şi recomandări” al tezei analizate sunt practic identice cu conţinutul compartimentului 
„Încheiere” din teza de doctor în drept „Экологические права граждан по законодательству 
государств-членов Европейского Союза”, autor Tretiakova Anna Alexeevna. 

2. Se abrogă pct.2.31 din Hotărârea nr. AT – 6/6 din 06.10.2010 Cu privire la conferirea gradelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, prin care a fost confirmată decizia Consiliului Ştiinţific Specializat DH 
15 12.00.10 – 29 din cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM la data de 07 iulie 2010 privind 
conferirea gradului ştiinţific de doctor în drept şi eliberată diploma de doctor în ştiinţe domnului Abid Nasir 
Hussain. 

3. Se avertizează conducătorul ştiinţific dl Osmochescu Nicolae, dr. în drept, conf. univ. pentru 
tolerarea plagiatului comis de pretendentul la grad ştiinţific şi Seminarul ştiinţific de profil 
(preşedinte – Burian Alexandru, dr. hab., prof. univ., secretar – Ceban Cristina, dr., conf. univ.) pentru 
promovarea tezelor de doctorat ce nu corespund prevederilor actelor normative ale CNAA. 

4. Se avertizează Consiliul Ştiinţific Specializat DH 15 12.00.10 - 29 din cadrul Institutului de Istorie, 
Stat şi Drept al AŞM (preşedinte – Arhiliuc Victoria, dr. hab., prof. cercet.; secretar ştiinţific – Zamfir 
Natalia, dr.; membrii: Balan Oleg, dr. hab., conf. univ.; Dediu Ion, dr. hab., prof. univ., acad.; Gamurari 
Vitalie, dr., conf. univ.; Suceveanu Natalia, dr., conf. univ.) şi referenţii oficiali (Timcenco L., dr. hab., 
prof. univ., Kiev, Ucraina; Iordanov Iordanca-Rodica, dr., conf. univ., USM) pentru lipsă de exigenţă, 
formalism şi aprecierea eronată a valorii ştiinţifice a tezei de doctorat. 

5. Se atenţionează Consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM pentru promovarea 
tezelor de doctorat ce nu corespund prevederilor actelor normative ale CNAA. 

6. Se avertizează Comisia de experţi a CNAA în drept (preşedinte – ARAMĂ Elena, dr. hab., prof. univ., 
secretar ştiinţific – Chirtoacă Natalia, dr., conf. univ.) în vederea evaluării corecte şi obiective a tezelor 
de doctorat.  
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