
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MINUTA 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE DREPT 

DIN DATA DE 02.02.2012 

 
 
1. Se avizează candidaturile la funcţia de Decan pentru mandatul 2012-2016: 

• Conf. univ. dr. Baias Flavius - Antoniu 

• Lect. univ.dr. Buglea Claudiu - Paul 

2. Se hotărăşte ca tematica şi bibliografia concursului de admitere la master, sesiunea 

septembrie 2012, să rămână neschimbate. Vor fi aceleaşi ca şi în sesiunea septembrie 

2011. 

3. Se reaminteşte că potrivit art.16 alin(3) din Regulamentul privind activitatea studenţilor 

din Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, examenele şi colocviile se susţin 

în faţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă, asistat, dacă este cazul, de 

cadrul didactic care a condus seminarele. Cataloagele vor fi semnate, după caz, de 

ambele cadre didactice. 

4. Se hotărăşte ca Departamentele facultăţii să facă propuneri pentru Consiliul din 14 

februarie a.c. în vederea acordării gradaţiilor de merit cadrelor didactice,  pentru perioada 

01.01.2012-31.12.2016. 

5. Se aprobă ca următorii asistenţi, având titlul de doctor, să predea cursuri în sem.II.al 

anului univ. 2011-2012: 

• Asist.univ. dr. Zarafiu Andrei – Drept procesual penal II(an III, seria a II-a) 

• Asist.univ. dr.Gherasim Andrei – Criminalistică (an IV, seria a II-a) 

• Asist.univ. dr. Ciobanu Petruţ – Criminalistică (an IV, seria a III-a) 

• Asist.univ. dr. Mocanu Raluca-Ioana – Drept penal internaţional (an IV,                                                                                                              

                                                                                              disciplină opţională)   

  .         
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