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H O T Ă R Â R E A nr. AT –3/7-1 
din 23 mai 2012 

privind respingerea demersului Senatului Universităţii de Stat din Moldova  
cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor în drept 

a doamnei NUŢ Gabriela Ştefania 
 

În conformitate cu art. 104 lit. p) şi r) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova, nr. 259 din 15 iulie 2004 şi în baza deciziei Comisiei de expertiză unificate în Ştiinţe sociale, 
Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se respinge demersul Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la formarea 

Consiliului ştiinţific specializat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, abilitat cu 
dreptul de a organiza susţinerea tezei de doctor în drept cu tema: „Rolul avocatului-apărător în 
procesul urmăririi penale şi examinării cauzei în judecată”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept 
penal (drept procesual penal, criminalistică), elaborată de dna NUŢ Gabriela Ştefania, pe motiv 
că nu corespunde cerinţelor regulamentare ale CNAA în aspectele expuse în Nota informativă 
anexată. După înlăturarea obiecţiilor din Nota informativă, teza urmează să fie examinată la 
catedră. 
 

2. Se avertizează conducătorul ştiinţific şi consultantul ştiinţific al tezei de doctor: Gheorghiţă 
Mihai,  doctor habilitat în drept, profesor universitar şi Alecu Gheorghe,  doctor în drept, 
profesor universitar, România pentru promovarea tezei de doctor ce nu corespunde prevederilor 
actelor normative ale CNAA. 
 

3. Se avertizează Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu 
specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză 
judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative) din cadrul Universităţii de 
Stat din Moldova (preşedinte: Cuşnir Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, 
secretar ştiinţific: Berliba Viorel, doctor în drept, conferenţiar universitar) pentru promovarea 
tezei de doctor ce nu corespunde prevederilor actelor normative ale CNAA. 
 

4. Se atenţionează Senatul Universităţii de Stat din Moldova pentru promovarea tezei de 
doctor cu tema: „Rolul avocatului-apărător în procesul urmăririi penale şi examinării cauzei în 
judecată”, la specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal, criminalistică), 
prezentată de dna NUŢ Gabriela Ştefania pentru promovarea tezei de doctor ce nu 
corespunde prevederilor actelor normative ale CNAA. 

Preşedinte,                   
academician                                                                                                  Valeriu CANŢER 

Secretar ştiinţific,              
profesor universitar                                                                                      Gheorghe GLADCHI 


