
Conducătorul de 

doctorat

Preşedintele  

comisie de 

doctorat

Referenţi

rezumat în limba română
reprogramată- 9 decembrie, 

ora 10, online

rezumat în limba engleză
http://doctorat.unibuc.ro/

sustineri-doctorat/

rezumat în limba română
reprogramată-23 noiembrie, 

ora 13, online

rezumat în limba engleză
http://doctorat.unibuc.ro/

sustineri-doctorat/

rezumat în limba română
reprogramată-23 noiembrie, 

ora 9, online

rezumat în limba engleză
http://doctorat.unibuc.ro/

sustineri-doctorat/

rezumat în limba română 19 noiembrie, ora 14, online

rezumat în limba franceză
http://doctorat.unibuc.ro/

sustineri-doctorat/

rezumat în limba română

rezumat în limba engleză

rezumat în limba română

rezumat în limba engleză

rezumat în limba română

rezumat în limba engleză

acordarea titlului 

de doctor

7
ENACHE F. TEODORA-

ADRIANA

Regimul primar imperativ al soților potrivit 

Codului civil

Prof. emerit univ. dr. 

Valeriu STOICA

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Flavius A. BAIAS (Univ. din 

București); prof. univ. dr. Eugen CHELARU (Univ.  

din Pitești);conf. univ. dr. Oana GHIȚĂ (Univ. din 

Craiova)

26 noiembrie, ora 12, sala de 

Consiliu a Facultății de 

Drept

acordarea titlului 

de doctor

25 noiembrie, ora 11, sala de 

Consiliu a Facultății de 

Drept

acordarea titlului 

de doctor

6
NINU P. LUMINIȚA  

(CRIȘTIU-NINU)
Apelul în procesul penal

Prof. emerit univ. dr. 

Nicolae VOLONCIU

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Anastasiu CRIȘU (Univ. din București); 

prof. univ. dr. Gheorghiță MATEUȚ (Univ. Babeș-

Bolyai  din Cluj-Napoca); prof. univ. dr. Mircea 

DAMASCHIN (Univ. Nicolae Titulescu  din 

București)

25 noiembrie, ora 12
30

, sala 

de Consiliu a Facultății de 

Drept

5
RĂDULESCU N. ELENA 

(CERCHEZ)

Unele proceduri penale speciale 

reglementate în noul Cod de procedură 

penală

Prof. emerit univ. dr. 

Nicolae VOLONCIU

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Anastasiu CRIȘU (Univ. din București); 

prof. univ. dr. Gheorghiță MATEUȚ (Univ. Babeș-

Bolyai  din Cluj-Napoca); prof. univ. dr. Mircea 

DAMASCHIN (Univ. Nicolae Titulescu  din 

București)

acordarea titlului 

de doctor

acordarea titlului 

de doctor

3 CRISTEA C. GRETY

Răspunderea patrimonială a funcţionarilor 

publici, a salariaților şi a altor categorii de 

personal bugetar

Prof. univ. dr. Dana 

TOFAN

Decan-Prof. univ. dr. 

Răzvan DINCĂ

Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ (Univ. din 

București); prof. univ. dr. Anton TRĂILESCU (Univ. 

de Vest din Timișoara); prof. univ. dr. Dacian 

DRAGOȘ (Univ. Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). 

2 DAMCALI D. AURORA Revocarea actului administrativ
Prof. univ. dr. Verginia 

VEDINAȘ

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Anton TRĂILESCU (Univ. de Vest din 

Timișoara); prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIȘOR 

(Univ.  din Craiova); conf. univ. dr. Alexandru Sorin 

CIOBANU (Univ. din București)

1

Comisia de doctorat

Prof. univ. dr. Adriana ALMĂȘAN (Univ. din 

București); prof. univ. dr. Eugen CHELARU (Univ.  

din Pitești); conf. univ. dr. Cornelia MUNTEANU 

(Univ. Lucian Blaga din Sibiu)
VRÂNCIANU C. Adelina

Accesiunea imobiliară artificială în lumina 

Noului Cod civil

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

acordarea titlului 

de doctor

Susţineri teze de doctorat la Şcoala doctorală a Facultăţii de Drept (01.01.2020-31.12.2020)

Prof. emerit univ. dr. 

Corneliu BÎRSAN

Tezele care au fost susţinute sau urmează să fie susţinute în şedinţă publică, pot fi consultate la Biblioteca Facultăţii de Drept.

Nr. crt. Data  susţinerii publice

Hotărârea 

comisiei de 

doctorat 

Ordin prin care s-a 

conferit titlul de 

doctor în Drept

Rezumatul tezei de 

doctorat

CV-urile membrilor comisiei de susținere publică și CV-ul studentului(ei)-doctorand sunt afișate pe site-ul Universității din București (secțiunile: doctorat> calendar susțineri> calendar susțineri 

publice teze de doctorat). 

Numele şi prenumele 

studentului-doctorand
Titlul tezei de doctorat 

acordarea titlului 

de doctor
4

RĂȚOI O. A. ALEXANDRU-

ȘERBAN

Supraîndatorarea simplilor particulari – o 

perspectivă pluridisciplinară

Prof. univ. dr. Gheorghe 

PIPEREA

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Lucian BERCEA (Univ. de Vest din 

Timișoara); 2. Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI ( 

Univ. Titu Maiorescu  din București); 3. Prof. univ. dr. 

Lucian-Bernd SĂULEANU (Univ. din Craiova).

https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/1. Rezumat teza RO Vrancianu Adelina.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/2. Rezumat teza EN Vrancianu Adelina.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Damcali A-Rezumat teza - romana.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Damcali A-Rezumat teza - engleza.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Cristea Grety-rezumat lb romana.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Cristea Grety-rezumat teza engleza.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/4. Rezumatul tezei de doctorat_Alexandru Ratoi_RO.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/4. Resume these de doctorat_Alexandru Ratoi_FR.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Cerchez-TEZA REZUMAT-lb romana.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Cerchez-Rezumat engleza.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/NINU-Rezumat teză -limba română.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Ninu- Rezumat teză - limba engleza.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Enache-Rezumat teza lb romanab.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Enache -rezumat-  engleza.pdf


rezumat în limba română

rezumat în limba engleză

rezumat în limba română

rezumat în limba engleză

rezumat în limba română

rezumat în limba engleză

rezumat în limba română

rezumat în limba engleză

rezumat în limba română 3 decembrie, ora 13, online

rezumat în limba engleză
http://doctorat.unibuc.ro/

sustineri-doctorat/

rezumat în limba română 16 decembrie, ora 13, online

rezumat în limba engleză
http://doctorat.unibuc.ro/

sustineri-doctorat/

rezumat în limba română 17 decembrie, ora 10, online

rezumat în limba engleză
http://doctorat.unibuc.ro/

sustineri-doctorat/

acordarea titlului 

de doctor
14

ANTON G. GEORGEANA 

(VIOREL)

Recunoașterea și executarea în România a 

hotărârilor judecătorești conform 

Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 și a 

Codului de procedură civilă român

Prof. emerit univ. dr. 

Dragoș Alexandru 

SITARU

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Călina JUGASTRU (Univ. Lucian 

Blaga din Sibiu); prof. univ. dr. Dan LUPAȘCU 

(Univ. Nicolae Titulescu  din București); conf. Univ. 

dr. Șerban STĂNESCU (Univ. din București).

acordarea titlului 

de doctor

11
BALACI I. CARMEN  

CONSTANȚA

Principiul NE BIS INIDEM în contextul 

legislativ european

Prof. univ. dr. Anastasiu 

CRIȘU

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Gheorghiță MATEUȚ (Univ. Babeș-

Bolyai  din Cluj-Napoca); prof. univ. dr. Bogdan 

MICU (Univ. Nicolae Titulescu  din București); conf. 

univ.dr. Andrei ZARAFIU

27 noiembrie, ora 13, sala de 

Consiliu a Facultății de 

Drept

acordarea titlului 

de doctor

26 noiembrie, ora 15, sala de 

Consiliu a Facultății de 

Drept

acordarea titlului 

de doctor

10 BĂLAN P. CRISTIAN
Termenul  rezonabil în procesul penal 

român

Prof. univ. dr. Anastasiu 

CRIȘU

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Gheorghiță MATEUȚ (Univ. Babeș-

Bolyai  din Cluj-Napoca); prof. univ. dr. Bogdan 

MICU (Univ. Nicolae Titulescu  din București); conf. 

univ.dr. Andrei ZARAFIU

27 noiembrie, ora 11, sala de 

Consiliu a Facultății de 

Drept

9
RADU V. MARIOARA 

(MAXIM)

Răspunderea civilă contractuală în 

domeniul protecției datelor cu caracter 

personal în contextul noului Regulament 

General (UE) privind protecția datelor nr. 

2016/679

Prof. emerit univ. dr. 

Valeriu STOICA

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Flavius A. BAIAS (Univ. din 

București); prof. univ. dr. Eugen CHELARU (Univ.  

din Pitești); prof. univ. dr. Sevastian CERCEL (Univ. 

din Craiova)

8 TERZEA I. VIOREL Răspunderea civilă contractuală
Prof. emerit univ. dr. 

Valeriu STOICA

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Flavius A. BAIAS (Univ. din 

București); prof. univ. dr. Eugen CHELARU (Univ.  

din Pitești); prof. univ. dr. Sevastian CERCEL (Univ. 

din Craiova)

26 noiembrie, ora 13
30

, sala 

de Consiliu a Facultății de 

Drept

acordarea titlului 

de doctor

acordarea titlului 

de doctor
12

MEDEI M. FLORENTINA-

CAMELIA

Către un model de reglementare a 

drepturilor și obligațiilor sportivului în 

dreptul românesc

Prof. univ. dr. Claudia Ana 

MOARCĂȘ 

Director SD-Prof. univ. 

dr. Dana TOFAN

Prof. univ. dr. Alexandru ATHANASIU (Univ. din 

București); Prof. univ. dr. Mircea ION-ENE ( Univ. 

Dunărea de Jos  din Galați); Conf. univ. dr. Adrian 

COJOCARIU ( Univ. Alexandru Ioan Cuza din Iași) 

acordarea titlului 

de doctor
Pedepsele aplicabile persoanelor juridice

Prof. univ. dr. Ruxandra RĂDUCANU (Univ. din 

Craiova), Prof. univ. dr. Cristina ROTARU-RADU 

(Univ. din București); Prof. univ. dr. Florin 

STRETEANU (Univ. Babeș-Bolyai  din Cluj-Napoca)
13

LAZĂR P. GEORGE 

ALEXANDRU

Prof. univ. dr. Lavinia-

Valeria LEFTERACHE 

Decan-Prof. univ. dr. 

Răzvan DINCĂ

https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Terzea-REZUMAT TEZA-lb romanab.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Terzea-REZUMAT -engleza.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Radu (Maxim) rezumat-romana.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Radu (Maxim) rezumat-engleza.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/BĂLAN -Rezumat română .pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/BĂLAN-Rezumat engleză .pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/BALACI-Rezumat lb romana.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/BALACI-Rezumat lb engleza.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/REZUMAT în lb. română teza doctorat-Medei Camelia.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Rezumat teza-lb engleza-MEDEI Camelia.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/REZUMAT lb romana.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/Abstract of the thesis.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/REZUMAT -G. ANTON  - LB.ROMANA.pdf
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-educationala/scoala-doctorala/2020-2021/REZUMAT - G. ANTON - LB. ENGLEZA.pdf
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/
http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/

