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Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 

 
HOTĂRÂRE nrAT 3/11 

din 23 mai 2012 
cu privire la resusţinerea publică a tezei de doctor în drept „Valorificarea bazelor sociologiei 

juridice în contextul dezvoltării sistemului cadastral al Republicii Moldova”,  
elaborată de  dl GUŢU Dumitru 

 

În temeiul  art. 104, lit.t) din  Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de concluziile  Comisiei de experţi ad-
hoc, instituită prin ordinul CNAA nr.03-66 din 26 aprilie 2012, pentru examinarea petiţiei dlui 
Guţu Dumitru de contestare a deciziei CŞS DH 30 12.00.01 – 08 din cadrul Universităţii de Stat 
din Moldova (proces-verbal nr. 1 din 22 mai 2012), Comisia de Atestare a cadrelor ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare 

                                          HOTĂRĂŞTE: 

1. Se consideră   drept încălcare a normelor de procedură privind organizarea şi desfăşurarea 
susţinerii publice a tezelor de doctorat faptul că  în  cadrul şedinţei de susţinere publică a 
tezei de doctor în drept  a dlui Guţu Dumitru „Valorificarea bazelor sociologiei juridice 
în contextul dezvoltării sistemului cadastral al Republicii Moldova”, specialitatea: 
12.00.01 – Teoria generală a dreptului, istoria statului şi dreptului, istoria doctrinelor 
politice şi de drept, în Consiliul ştiinţific specializat DH 30.12.00.01 – 08 din cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova a fost anunţat rezultatul  votării în varianta: Pro – 2; 
Contra – 2;  Buletin nevalabil – 1, iar în Hotărârea CŞS este  arătat votul secret în felul 
următor: Pro – 3; Contra – 2. 

2. Nu se confirmă decizia CŞS DH 30.12.00.01 – 08 din cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova din 10.02.2012 cu privire la neacordarea gradului ştiinţific de doctor în drept 
dlui Guţu Dumitru. 

3. Se avertizează CŞS DH 30.12.00.01 – 08 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova în 
componenţa: Preşedinte – Avornic Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar; secretar ştiinţific – Coptileţ Valentina, doctor în drept, conferenţiar 
universitar; membri – Smochină Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar; 
Grama Dumitru, doctor în drept, conferenţiar cercetător; Mocanu Victor, doctor în 
sociologie, conferenţiar cercetător, pentru nerespectarea procedurii de organizare şi 
desfăşurare a susţinerii publice a tezei de doctor în drept de către dl Guţu Dumitru. 



4. Se formează CŞS DH 30.12.00.01 – 09 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 
abilitat cu dreptul de organizare şi desfăşurare a resusţinerii tezei de doctor în drept a dlui 
Guţu Dumitru „Valorificarea bazelor sociologiei juridice în contextul dezvoltării 
sistemului cadastral al Republicii Moldova”, specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a 
dreptului, istoria statului şi dreptului, istoria doctrinelor politice şi de drept, în următoarea 
componenţă: 
1. Aramă Elena, doctor habilitat în drept, profesor universitar, preşedinte 
2. Negru Boris, doctor în drept, conferenţiar  universitar, secretar ştiinţific 
3. Cojocaru Violeta, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar  
4. Frunze Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar 
5. Zamfir Pavel, doctor în drept, conferenţiar universitar 
6. Bulgaru Maria, doctor habilitat  în sociologie, profesor universitar 
7. Guceac Ion, doctor habilitat  în drept, profesor universitar 
8. Cârnaţ Teodor, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 
9. Grecu Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

5. Se aprobă în calitate de referenţi oficiali la teza dlui Guţu Dumitru „Valorificarea bazelor 
sociologiei juridice în contextul dezvoltării sistemului cadastral al Republicii Moldova”, 
specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului, istoria statului şi dreptului, istoria 
doctrinelor politice şi de drept: 

 
1. Volcinschii Victor, doctor în drept, profesor universitar 
2. Taşcă Mihai, doctor în drept, conferenţiar  universitar 
 
 

Preşedinte,               
academician                                                                                         Valeriu CANŢER 
 
 

Secretar ştiinţific,                   
profesor universitar                                                                             Gheorghe GLADCHI 

 


