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LUNI 
14.00 – 16.00 Drept penal: infracţiuni prevăzute în legi 

speciale (curs + seminar) 
Amf. 3 Conf. dr. B. Bulai 

16.00 – 18.00 Drept procesual penal: cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală (seminar) 

Sala 215 Prof. dr. A. Crişu 

18.00 – 20.00 Drept procesual penal: cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală – săpt. 
impară (curs) 

Sala 215 Prof. dr. A. Crişu 

MARŢI 
16.00-18.00 Protecţia juridică a dreptului de proprietate 

(curs + seminar) 
Sala 212 Lect. dr. A. Almăşan 

MIERCURI 
18.00 – 20.00 Drept civil: Contracte speciale privind 

bunurile şi serviciile  (curs + seminar) 
Sala 215 Prof. dr. L. Mihai 

JOI 
15.00-18.00 Criminalistică: tehnici şi procedee moderne 

de investigare penală  (curs+seminar) 
 

Sala 120 Prof. dr. E. Stancu 

VINERI 
14.00 – 16.00 Drept procesual civil. Proceduri speciale şi 

executare silită (curs + seminar) 
Sala 215 Lect. dr. T. Briciu 

 
Întocmit: asist univ. dr. Ş. Stănescu, asist. univ. dr. A. Zarafiu 
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