
 
Laureații Sesiunii de comunicări științifice a studenților și masteranzilor Facultății de 
Drept – Ediția a 11-a, 2-3 aprilie 2020 
 
 

În perioada 2-3 aprilie 2020, Facultatea de Drept a Universității din București a 
organizat cea de-a 11-a ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice a studenților și masteranzilor 
Facultății de Drept. Dată fiind situația excepțională cu care ne confruntăm în prezent, 
evenimentul științific din acest an s-a desfășurat exclusiv în mediul online, prin utilizarea 
platformei Google Meet. 

Sesiunea de comunicări științific s-a bucurat de un mare interes în rândul comunității 
academice a Facultății de Drept, în cele două zile ale evenimentului înregistrându-se peste 
153 de vizualizări. 

 
Laureații ediției a 11-a a Sesiunii de comunicări științifice sunt următorii: 
Secțiunea Drept Penal 
1. Studenții Lucian Dumitru Martimof și Smaranda Ioana Popescu (anul III, licență):  

Protecția relațiilor de familie în dreptul penal român 
2. Studenta Fabiana Gabriela Șoșoi (anul IV, licență): Implicațiile jurisprudenței Curții 

Constituționale asupra supravegherii tehnice 
3. Ex aequo: 
- Studenta Anjie Diana Goh (master): Aspecte controversate asupra audierii martorilor. 

Jurisprudență  
- Studenta Cristina Cucoaniş (anul IV, licență): Delimitarea formelor de vinovăție în 

cadrul incidentelor rutiere 
Secțiunea Drept Public 
1. Studenții Tudor Nicolae Bonifate şi Alin Constantin Toma (anul II, licență):  

Suspendarea executării actului administrativ. Orientări normative, doctrinare și 
jurisprudențiale în materie 

2. Studenții Ana Mihaela Acatrinei şi Andrei Mihai Dogaru (anul II, licență): Modificări 
controversate promovate de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 – comentariu 
privind modificările aduse prin Legea nr. 212/2018 

Secțiunea Drept Privat 
1. Studenta Maria Ruxandra Bodea (anul II, licență): Operele coregrafice: între 

freamătul expresiei și rigoarea legislativă  
2. Studenta Nicol Maria Iordache (anul II, licență): Audierea minorului în cadrul 

proceselor civile (de divorț) și necesitatea pregătirii suplimentare a judecătorilor care urmează 
să lucreze cu copiii 

3. Studenta Iulia Natalia Mitrache (anul II, licență): Esența personalistă a patrimoniului 
persoanei fizice 

 
Laureații acestei ediții vor primi premii constând în carte juridică, mulțumită 

sponsorilor evenimentului, Editurile C.H. Beck, Hamangiu și Wolters Kluwer România. 
De asemenea, comunicările cele mai valoroase din punct de vedere științific urmează a 

fi propuse spre publicare. 
 

 


