
Laureații Sesiunii de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor Facultății de 

Drept –Ediția a XII-a, 15-16 aprilie 2021 

 

În perioada 15-16 aprilie 2021, Facultatea de Drept a Universității din București a 

organizat cea de-a XII-a ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor 

Facultății de Drept.  

Evenimentul științific s-a desfășurat exclusiv în mediul online, prin utilizarea platformei 

Google Meet și s-a bucurat de un mare interes în rândul comunității academice a Facultății de 

Drept, cadre didactice și studenți; astfel, au fost înscrise 35 de lucrări la cele trei secțiuni – 

Drept Privat, Drept Penal și Drept Public elaborate de studenții din toți anii de studiu de la 

programul de licență, precum și de studenți de la programul de master. 

Lucrările științifice ale tuturor participanților vor fi publicate în Revista ştiinţifică a 

studenţilor în drept - https://drept.unibuc.ro/Revista-stiintifica-a-studentilor-in-drept-s255-

ro.htm.  

La această ediție, alături de premiile acordate de juriul fiecărei secțiuni, format din cadre 

didactice de specialitate ale Facultății, publicul participant – studenții Facultății a putut să 

acorde, prin vot electronic, premii pentru: cea mai frumoasă prezentare vizuală, cel mai bun 

pentru elocință în prezentare și cel mai interesant subiect de cercetare. 

 

Laureații premiilor publicului Sesiunii de Comunicări Științifice a Studenților și 

Masteranzilor Facultății de Drept –Ediția a XII-a 

 

Secțiunea de Drept Privat 

BEST VISUAL (cea mai frumoasă prezentare vizuală): 

Fei QI, Claudia-Andra CĂLIMAN (Master Dreptul Afacerilor) - Criptomonedele. Interpretări 

juridice în lipsa reglementărilor precise 

Coordonator: Prof.univ.dr. Adriana Almășan, Drd. Eduard Florea Alexandru 

Bogdan-Petru CIACLI (an I) - Un argument în numele retroactivității 

Coordonator: Prof.univ.dr. Marian Nicolae 
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BEST SPEAKER (cel mai bun pentru elocință în prezentare): 

Bogdan-Petru CIACLI (an I) - Un argument în numele retroactivității 

Coordonator: Prof.univ.dr. Marian Nicolae 

 

BEST IDEA (cel mai interesant subiect de cercetare): 

Fei QI, Claudia-Andra CĂLIMAN (Master Dreptul Afacerilor) - Criptomonedele. Interpretări 

juridice în lipsa reglementărilor precise 

Coordonator: Prof.univ.dr. Adriana Almășan, Drd. Eduard Florea Alexandru 

Bogdan-Petru CIACLI (an I) - Un argument în numele retroactivității 

Coordonator: Prof.univ.dr. Marian Nicolae 

 

Secțiunea de Drept Penal 

BEST VISUAL (cea mai frumoasă prezentare vizuală) 

Mălin Cristian UNGURU (an III) - Facilitarea accesului la proceduri de eutanasie legală 

comisă de persoane juridice române. Implicații în domeniul dreptului penal 

Coordonator: Conf. univ. dr Andra-Roxana Trandafir, Drd. Ionuț Gabriel Vișinescu 

 

BEST SPEAKER (cel mai bun pentru elocință în prezentare) 

Cătălin Constantin TURCU (Master Carieră judiciară) - Analiza cadrului normativ al 

procedurii în cauzele cu infractori minori, în contextul modificării intervenite prin Legea 

nr.284/2020, pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală 

Coordonator: Prof.univ.dr. Anastasiu Crișu 

 

BEST IDEA (cel mai interesant subiect de cercetare) 

Mălin Cristian UNGURU (an III) - Facilitarea accesului la proceduri de eutanasie legală 

comisă de persoane juridice române. Implicații în domeniul dreptului penal 

Coordonator Conf. univ. dr Andra-Roxana Trandafir, Drd. Ionuț Gabriel Vișinescu 

Cătălin Constantin TURCU (Master Carieră judiciară) - Analiza cadrului normativ al 

procedurii în cauzele cu infractori minori, în contextul modificării intervenite prin Legea 

nr.284/2020, pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală 

Coordonator: Prof.univ.dr. Anastasiu Crișu 

 



Secțiunea de Drept Public 

BEST VISUAL (cea mai frumoasă prezentare vizuală) 

Alina-Valentina COLIBABA (an III) - Solidaritatea în cadrul raporturilor unionale. Elemente 

de fapt și de drept 

Coordonator: Lect.univ.dr. Mihaela-Augustina Dumitrașcu, Drd. Dragoș-Adrian Bantaș 

 

BEST SPEAKER (cel mai bun pentru elocință în prezentare) 

Alina-Valentina COLIBABA (an III) - Solidaritatea în cadrul raporturilor unionale. Elemente 

de fapt și de drept 

Coordonator: Lect.univ.dr. Mihaela-Augustina Dumitrașcu, Drd. Dragoș-Adrian Bantaș 

 

BEST IDEA (cel mai interesant subiect de cercetare) 

Elena Georgiana UDRICĂ - Ajutorul de stat în contextul crizelor survenite la nivelul statelor 

membre ale UE (an III) 

Coordonator : Lect.univ.dr. Mihaela-Augustina Dumitrașcu, Drd. Maria-Cristina Solacolu  

 

 

 

 


