
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MINUTA 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE DREPT 

DIN DATA DE 19.01.2012 

 
 
1. Se respinge cererea domnului Velcea George, student anul II, ZI, de a i se elibera o copie 

a Procesului Verbal al Consiliului Facultăţii de Drept, din data de 8 decembrie 2011. 

2. Minutele Consiliului Facultăţii de Drept vor fi publicate pe site-ul facultăţii, începând cu 

şedinţa din 8.12.2011. 

3. Se aprobă criteriile de efectuare a anilor II şi III de studii într-un an universitar: 

• Studenţii să fie integralişti 

• Media anului I de studiu: 9,00 

4. Se hotărăşte efectuarea unei simulări de examen de Logică cu studenţii anilor I, II, II şi 

IV de studii. 

5. Se hotărăşte ca subsolul aripii „Vasile Pârvan” a Palatului Facultăţii de Drept să-şi 

redobândească statutul iniţial, respectiv, intrare pentru studenţi şi sală de clasă. 

6. Se aprobă ca doamna asist. dr. Cristina Nicolescu să predea un curs de Dreptul familiei 

în semestrul II al anului univ. 2011-2012. 

7. S-au stabilit:  

- Adunarea Generală - 2 februarie, ora 14.00 

- Consiliul facultăţii pentru validarea candidaturilor la funcţia de Decan -               

2 februarie, ora 15.00 

8. Se reportează pentru Consiliul din 14 februarie problema susţinerii unor 

conferinţe/cursuri de către membrii unor societăţi de avocaţi în Palatul Facultăţii de 

Drept.         

 
DECAN, 

 
 

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias 
 
DV/RD/2ex. 
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