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Conferința
științifică
națională
cu
participare
internațională
„Infracțiunea
–
Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și
Criminologie” din 25-26 martie 2021 are scopul de a
stimula schimbul de informații și cunoștințe ce rezultă
din cercetările avansate în materie de infracțiune,
răspundere penală și pedeapsă realizate de teoreticieni
din domeniul dreptului penal, precum și din practica
aplicării normelor juridico-penale de către practicienii
în materie.
Semnificația acestui eveniment nu poate fi
contestată. Or, o reuniune de asemenea anvergură, între teoreticieni și practicieni din domeniul
dreptului penal: cadre didactice universitare, specialiști din cadrul sistemului de probațiune,
judecători, procurori, avocați și alți practicieni, inclusiv cercetători științifici din țară și de peste hotare
(România, Ucraina și Federația Rusă), este, fără îndoială, propice pentru a realiza o evaluare complexă
a reglementărilor penale actuale, dar și pentru a aprecia perspectivele de evoluție/perfecționare a
cadrului legal în materie.
Forul științific reprezintă deopotrivă un spațiu favorabil pentru transferul reciproc de bune
practici, stabilirea relațiilor de colaborare între participanți și stimularea integrării rezultatelor
științifice în cercetările ulterioare, în procesul educațional și în activitatea practică.
Relațiile sociale evoluează în mod firesc, iar această evoluție, nu poate să nu aibă un impact
asupra legislației penale, care izolată ar rămâne prinsă într-o capcană de anacronism. Dincolo de
frecventele remanieri legislative operate în legislația penală, în planul racordării ei la noile realități și,
implicit, perfecționării acesteia, rămâne actuală întrebarea: de ce ne este justificat în continuare (fără a
suna provocator) să vorbim despre „non-evoluția” dreptului penal? Or, care sunt obstacolele pe care le
întâmpină dreptul penal în evoluția sa?
Nu întâmplător organizatorii evenimentului au inclus în tematica conferinței cele trei instituții
fundamentale ale dreptului penal: Infracțiunea – Răspunderea penală – Sancțiunea penală. Între cele
trei instituţii există o strânsă interdependenţă: infracţiunea ca faptă periculoasă interzisă prin norma
penală atrage, de regulă, prin săvârşirea ei, răspunderea penală, iar sancțiunea penală este consecinţa
stabilirii răspunderii penale a făptuitorului. Prin urmare, calitatea legii penale raportată la oricare
dintre aceste instituții, determină eficiența/ineficiența întregului sistem.
În lumina celor expuse, îmi exprim convingerea că abordarea subiectelor conferinței din
perspectivele varii ale specialiștilor din țară și de peste hotare va contribui la crearea unui cadru
dinamic, complex și creativ de desfășurare a evenimentului, dar, mai ales, favorabil pentru atingerea
scopului acestei reuniuni.
Stimați participanți la Conferința științifică națională cu participare internațională
„Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Criminologie”, finalizând vreau să vă
mulțumesc pentru implicarea în lucrările acestui for științific. Apreciez înalt interesul manifestat de
Dumneavoastră și sper că acest eveniment, cu o participare foarte reprezentativă, să devină o
experiență utilă pentru toți.
Țin să menționez că această manifestare urmează să se înscrie în ciclul conferințelor științifice
de drept penal preconizate a fi organizate anual de către Departamentul Drept penal al Facultății de
Drept a USM – actuala fiind la prima Ediție. Evenimentul curent este organizat în parteneriat cu
Centrul de Cercetări în Științe penale al USM, Inspectoratul Național de Probațiune și cu Facultatea de
Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța (România).
Ediția 2021 a Conferinței „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și
Criminologie” se include și în seria de evenimente ale Facultății de Drept organizate cu ocazia
aniversării a 75 de ani de la înființarea Universității de Stat din Moldova.
Va așteptăm cu drag și la edițiile următoare a conferinței, dar și la alte întruniri științifice
organizate de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.
Serghei BRÎNZA, doctor habilitat în drept, profesor universitar,
Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova
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Salutând, participanții conferinței vin cu
următorul mesaj:
Activitatea practică, în orice domeniu, poate
fi eficientă doar dacă are la bază un solid suport
teoretic, adecvat necesităților sociale. Chiar și în
condițiile extrem de dificile pentru învățământul și
știința juridică, totuși cercetătorii moldoveni vin cu
soluții teoretice care ar efiecientiza mult
perfecționarea cadrului normativ, interpretarea și
aplicarea legilor, activitatea anti-crimă. Cu regret
însă factorii de decizie, de cele mai dese ori ignoră
recomandările științifice, adoptând decizii în baza
unor criterii departe de bunele practici în domeniul
respectiv. S-a creat situația, când practica socială și
știința merg pe câi paralele, intersectându-se rareori.
Da, nu este vină științei, că de ea guvernarea își aduce aminte doar când are necesitatea de a fi
argumentate careva proiecte și programe zâmislite în coridoarele puterii. Da, nu e vina știința că
finanțarea ei este mizerabilă și că ea a devenit dependentă de capital, când proiectele de cercetare sunt
finanțate după criterii și interese politice.
Însă, e și vina noastră a profesorilor și cercetătorilor, că tolerăm o atare situație și nu impunem
vocea adevărului științific - ignoranței, diletantismului, incompetenței și nihilismului juridic.
De la noi nu se cere să eșim la proteste, să pichetăm și baicotăm Parlamentul sau guvernul.
Știința se impune altfel. Prin publicații, prin recomandari eficiente, prin forumuri științifice.
Anume întrunirile cu caracter științific, sub formă de mese rotunde, conferințe, simpoziuane,
congrese etc sunt acele platforme care permit cerctătorilor, cadrelor didactice, și lucrătorilor practici
să-și prezinte colegilor și publicului larg rodul muncii sale, să-și promoveze ideiele și să se
îmbogățească cu noi cunoștințe. Și, cel mai important - să-și facă prieteni, să-și găsească aliați și
susținători.
Cu cât mai des noi, oamenii de știință, profesorii, doctoranzii, masteranzii și studenții v-om
comunica, în cadrul conferințelor și altor foruri științifice, cu atât mai mari devin șansele de a fi auziți,
înțeleși și acceptați.
În acest conext, inițiativa organizatorilor conferinței de astăzi este lăudabilă și oportună.
Rând, pe rând, departamentele și catedrepe înrudite, din alte instituții, ar trebui să preia estafeta, ca
aceste conferințe să devină adevărate evenimente în viața științifică interuniversitară.
Succese tuturor !!!

Valeriu BUJOR, doctor în drept, profesor universitar,
Rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată

3

Conferința „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

Distinși colegi, stimați participanți, dragi studenți,
Întotdeauna, o conferință științifică reprezintă un bun
prilej de expunere și dezbatere pe marginea unor teme de interes
teoretic și practic în domeniul ales de către organizatori, dar în
același timp și bucuria revederii colegiale, mai ales în actualul
context pandemic.
Cu titlu preliminar, doresc să felicit inițiativa colegilor din
cadrul Departamentului de Drept penal al Facultații de Drept a
USM pentru ideea organizării conferinței științifice ”InfracțiuneaRăspunderea penală-Pedeapsa”și de asemenea, să le mulțumesc
în numele cadrelor didactice ale Facultății de Drept și Științe
Administrative a Universității Ovidius din Constanța, pentru
oportunitatea acordată instituției noastre de a fi partenerii acestui
eveniment. După cum se poate remarca, tema este deosebit de
interesantă și numărul colegilor constănțeni înscriși cu diferite comunicări științifice este pe
măsura acestui interes.
Chiar dacă formarea mea academică intră în sfera de studiu a dreptului privat, nu am
neglijat niciodată interesul pentru raporturile specifice dreptului penal. Acest interes personal m-a
determinat să constat faptul că în ultimii ani a existat o preocupare continuă a instituțiilor
europene în ceea ce privește armonizarea legislațiilor penale naționale cu cele mai reprezentative
documente comunitare, dar și cu jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului.
Din momentul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona s-a renunțat la structura
fundamentată pe piloni și a fost creată baza pentru dezvoltarea dreptului penal ca parte integrantă
a dreptului comunitar al UE. Având în vedere că în trecut dreptul penal a fost considerat ca fiind
responsabilitatea exclusivă a statelor membre și că numai prin Tratatul de la Maastricht din 1992
s-a deschis pentru prima oară calea către dezvoltarea dreptului penal al UE, aceasta poate fi văzută
ca o hotărâre majoră.
Deși acum tratatul conține în mod oficial baza pentru noi dispoziții ale UE în materie de
drept penal, nu înseamnă că dreptul penal a devenit un subiect mai puțin sensibil. Prin urmare,
tratatul prevede o procedură de suspendare, în cazul în care un stat membru consideră că
legislația propusă aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiție penală.
Aceasta este o procedură excepțională în cadrul tratatului.
Mai mult decât atât, dreptul penal diferă de alte domenii juridice, și anume că, prin
definiție, acesta limitează anumite drepturi ale omului privind libertățile fundamentale ale
persoanelor acuzate, sau după caz, condamnate. În numeroase cazuri, libera circulație este
restricționată, dar chiar și dacă infracțiunea se pedepsește numai prin amenzi, cel puțin dreptul de
proprietate este restricționat.
De aceea, UE nu a dezvoltat un spațiu separat pentru dispozițiile de drept penal. Acestea se
pot găsi în instrumente privind justiția și afacerile interne, dar se pot găsi și în numeroase alte
domenii politice ale Uniunii.
În cazul României și Bulgariei, prin intermediul Mecanismului de Cooperare și
Verificare(MCV) s-a urmărit rezolvarea umor probleme legate de nefinalizarea reformei judiciare,
de corupție și, în cazul Bulgariei, de criminalitatea organizată. Comisia Europeană în anul 2007 a
elaborat acest instrument de reformă și eficientizare a sistemelor administrative și judiciare și de
aceea, se pune problema dacă își mai produce efecte? Această întrebare este legitimă știut fiind
faptul că tot Comisia, în anul 2020 a promovat Mecanismul European privind Statul de
Drept(MESD).
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Mecanismul European privind Statul de Drept este un instrument de prevenire, aplicabil
tuturor țărilor membre ale UE, care își propune să promoveze statul de drept și să prevină apariția
unor probleme sau agravarea acestora, mai ales după impactul pandemiei de Coronavirus(COVID19), asupra sistemelor administrative și judiciare naționale.
Acest mecanism prevede un proces de dialog anual la care participă Comisia, Consiliul și
Parlamentul European, alături de statele membre, parlamentele naționale, societatea civilă și alte
părți interesate din domeniul statului de drept. Raportul privind statul de drept este baza acestui
nou proces, al cărui obiectiv central îl constituie stimularea cooperării interinstituționale și
încurajerea tuturor instituțiilor UE să contribuie potrivit propriilor roluri instituționale.
În acest context, conferința ”Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa” se ”pliază” pe
viziunea actuală a instituțiilor centrale europene, iar cooperarea dintre cele două facultăți de drept
din Republica Moldova și România, pentru organizarea acestui demers științific nu poate fi decât
una salutară. Neîndoielnic, nu trebuie uitat aportul științific adus de ceilalți specialiști sau
practicieni ai dreptului penal la această conferință, aport care nu poate fi decât unul pozitiv
deoarece, calitatea și interesul asupra temelor abordate va fi la cel mai înalt nivel.
La final, nu trebuie utat un aspect deosebit de important, atât Universitatea de Stat a
Republicii Moldova, cât și Universitatea Ovidius din Constanța, se află la ”ceas aniversar”. Prima
universitate, împlinește 75 de ani de la înființarea, iar cea de-a doua, 30 de ani de la același
moment.
”La multi ani” ambelor instituții și de asemenea, mult succes tuturor speakerilor acestei
conferințe, la prezentarea temelor alese!

Adrian STOICA, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea “Ovidius” din Constanța
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Mult stimați cercetători în domeniul Științelor penale,
Conferința științifică națională cu participare
internațională „Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa.
Drept și Criminologie”, organizată de către Departamentul Drept
penal al Facultății de Drept a USM este concepută ca un eveniment
științific care-și propune să reunească penaliștii și criminologii
atât din țară, cât și de peste hotare, pentru a scoate în evidență
principalele rezultate înregistrate de știință pe segmentul
dreptului penal și al criminologiei și a pune în discuție cele mai
actuale problematice din domeniile respective.
Mai mult, dreptul penal și criminologia, deși sunt științe
relativ noi în Republica Moldova, au o evoluție spectaculoasă. Așa
că, multitudinea de participanți competenți și competitivi va spori
considerabil dezvoltarea acestui domeniu, iar mediul academic va
fi solicitat să ofere metode și instrumente inovative pentru fundamentarea și evaluarea intervențiilor
publice bazate pe problemele practice furnizate de procurori, avocați, judecători și conselieri de
probațiune. Prin urmare, conținuturile expuse în cadrul Conferinței sunt predispuse să ofere o
veritabilă cooperare dintre teoreticieni și practicienii din domeniu.
Numărul impunător de participanți înregistrați mi-a accentuat convingerea că pentru aceste
dimensiuni de cercetare există o multitudine de subiecte ce ridică mai multe semne de întrebare. De
altfel, domeniul dreptului penal reprezintă pentru mine sfera de activitate prioritară de specializare în
calitate de reprezentant al mediului academic, dar și în calitate de avocat, fapt care mă provoacă, cu
perseverență să fortific eforturile tuturor certătătorilor întru consolidarea științei dreptului penal și
criminologic.
Este salutabilă participarea invitaților din alte state (România, Ucraina și Federația Rusă) care
au oferit un răspuns prompt şi pozitiv la invitația de a lua parte la conferință. Consider că schimbul
reciproc de experiență de succes în domeniul dreptului penal va încununa evenimentul cu soluții
frumoase și benefice.
Mai mult, Conferința științifică națională cu participare internațională „InfracțiuneaRăspunderea penală-Pedeapsa. Drept și Criminologie” a coincis cu aniversărea a 75 de ani ai
Universității de Stat din Moldova, ceea ce îi oferă o dublă semnificație, nu doar cea de înaltă ținută
științifică.
Cu certitudine, prezentările participanților la acest eveniment vor contribui remarcabil la
direcționarea politicii penale actuale, oferind recunoaşterea rezultatelor științifice. Am convingerea că
acest fapt va contribui la dorința Dumneavoastră de a participa și la viitoarele ediții ale conferinței; or,
Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a USM are drept obiectiv organizarea anuală a
acesteia.
În cele din urmă, ţin să mulțumesc tuturor pentru participare la această conferință şi să doresc
participanților discuții interesante, productive şi utile!
Cu profund respect şi alese considerațiuni,
Dorina GUREV, doctor în drept, lector universitar,
Șef interimar al Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din
Moldova
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Stimați participanți la Conferinţa ştiinţifică naţională cu
participare internaţională ,,Infracţiunea – Răspunderea penală –
Pedeapsa. Drept și Criminologie”, îmi face o deosebită plăcere să particip
și, totodată, să contribui la organizarea acestui eveniment de o
semnificaţie majoră pentru domeniul științelor penale din Republica
Moldova.
Reuniunea științifică din 25-26 martie 2021 este la prima sa ediţie,
creând astfel o temelie durabilă pentru diseminarea într-o perspectivă de
lungă durată a rezultatelor cercetării în domeniul științelor penale, dar şi
în domenii interdisciplinare, de mare interes atât pentru mediul academic,
cât şi pentru practicieni. Prezentul eveniment științific reprezintă o
platformă de dezbatere a problemelor şi a provocărilor ce stau în fața
teoriei și practicii penale, precum și o oportunitate semnificativă de
cunoaştere şi examinare aprofundată a acestor probleme și provocări, pe
baza investigațiilor întreprinse de participanții la conferință.
În cadrul acestui eveniment, urmează a fi puse în discuție subiecte de maximă actualitate
pentru mediul științific penal și criminologic. Semnificația acestui for științific este condiționată de
faptul că, în Republica Moldova, pe parcursul ultimelor două decenii, legislația penală și științele
penale cunosc o dezvoltare dinamică. Fluctuațiile legislative frecvente și nu întotdeauna inspirate
atrag după sine controverse teoretice și interpretări divergente în practică. În această ordine de idei,
obiectivul principal al conferinței îl constituie schimbul de opinii și cunoștințe, dar și căutarea de
răspunsuri la cele mai arzătoare întrebări care preocupă deopotrivă atât doctrinarii penaliști și
criminologi, cât și practicienii care aplică legea penală sau care se dedică misiunii de prevenire și
combatere a criminalității.
La manifestarea de față sunt prezenţi reprezentanţii ai mediului academic, practicieni din
domeniu, doctoranzi din Republica Moldova, România, Ucraina și Federația Rusă. Am convingerea că
aportul nostru comun va contribui la promovarea spiritului participativ și la schimbarea spre bine a
societății. Prin eforturile noastre conjugate şi prin colaborarea deja inițiată, vom reuşi să obţinem
excelenţa ştiinţifică încununată cu rezultatele de impact aşteptat.
Sper că rezultatele obținute în cadrul prezentului for științific vor fi utile tuturor
participanților, dar și tuturor celor interesați, iar soluțiile propuse își vor găsi implementarea.
Le doresc tuturor participanţilor satisfacţia muncii împlinite, inspiraţie şi succes în
identificarea de idei pentru cercetări viitoare!
Cu recunoștință și deosebit respect,
Vitalie STATI, doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova
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Stimați participanți la Conferința științifică națională cu
participare internațională „Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa.
Drept și Criminologie”, evenimentul științific din 25-26 martie 2021 este
menit să cumuleze informații și cunoștințe științifice și profesionale posedate
de faimoși teoreticieni în materia dreptului penal și criminologiei, practicieni
în domeniul dreptului penal și de procedură penală, reprezentanți ai mediului
academic și alți profesioniști din sfera dreptului (judecători, procurori etc)
privind materia dreptului penal și criminologiei, cuprizînd principalele
instituții ale dreptului penal: infracțiunea, răspunderea și pedeapsa.
Ne dorim să credem și să convingem că Departamentul Drept penal,
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, alături de toți prietenii
ei – să instituie și să continuie prin tradiții frumoase: organizarea anuală a mai
multor evenimente de așa anvergură, pe subiecte actuale dar și necontenite, în tandem cu
metamorfozele legislative recente, problemele și soluțiile practice și cu perspectivele în materie.
Însemnătatea acestui for științific nu poate fi tăgăduită, or obiectul oferit dezbaterilor
științifico-practice este unul decisiv în dreptul penal. Legislația fiind un organism viu, s-a dovedit a fi
foarte dinamică, pe parcursul a evoluării dreptului penal de la începutul său în țară, a cunoscut o
evoluție intensă. Ineluctabil, modificările legislative operate frecvent în materia dreptului penal, fie în
scopul omiterii lacunelor normative, fie pentru a adapta legislația la actualitate ori pentru a o racorda
la instrumentele legislative europene și internaționale relevante, impun după sine discordii teoretice
și confuzii practice ce urmează a fi eliminate. Mai mult, avem o intercalare interdisciplinară: drept
penal și criminologie și conexiunea acestora cu alte domenii ale dreptului, așa că este evidentă
necesitatea abordărilor din diverse perspective. În mod sigur, abordările pe tematică din diverse
optice ale specialiștilor din țară și de peste hotarele acesteia va facilita crearea unui cadru elocvent și
creativ de desfășurare a conferinței, dar, și mai precis, propice pentru atingerea scopului acestei
reuniuni.
Prin urmare, sunt bucuroasă să salut participarea la conferință inclusiv a practicienilor din
Republica Moldova, din România, din Ucraina și din Federația Rusă, precum și a reprezentanților din
mediul academic din aceste state, așa pentru a spori schimbul de bune practici în domeniul dreptului
penal, precum și menținerea și extinderea relațiilor de colaborare dintre participanți.
Inevitabil - locul de desfășurare a conferinței - este unul simbolic: Departamentul Drept Penal și
Criminologie de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova – începutul centrului științific
de cercetare cu profil penal și criminologie. Context în care vreau să remarc că mediul academic al
Republicii Moldova nu poate contesta că toate au început și continuă anume aici. Suntem mereu
deschiși discuțiilor cu profesioniștii în scopul identificării problemelor de ordin practic și, pe cale de
consecință, formulării soluțiilor pentru remedierea lor. Or, implementare a rezultatelor științifice este
un deziderat firesc al activității de cercetare.
Stimați participanți la Conferința științifică națională cu participare internațională
„Infracțiunea-Răspunderea penală-Pedeapsa. Drept și Criminologie Infracțiunea-Răspunderea
penală-Pedeapsa. Drept și Criminologie”, pe final aduc cuvinte de mulțumire pentru că ați acceptat
să participați în lucrările acestui for științific. Apreciez varietatea și calitatea comunicărilor prezentate
de dumneavoastră și sper că concluziile acest eveniment vor fi utile pentru toți.
Va așteptăm cu drag și la alte ulterioare evenimente.
Cu alese considerațiuni și urări de bine,
Ludmila DUMNEANU, doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova
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PROGRAM
25 martie 2021
9.00 - 9.30

Înregistrarea participanților
SOLEMNITATEA DE DESCHIDERE A CONFERINȚEI

9.30 -10.00

MESAJ DE SALUT
Serghei BRÎNZA, Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova
Fadei NAGACEVSCHI, Ministrul Justiției al Republicii Moldova
Ianuș ERHAN, Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova
Andrei IAVORSCHI, Directorul Inspectoratului Național de Probațiune al Republicii
Moldova
Adrian STOICA, Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative Universitatea
“Ovidius” din Constanța, România
Valeriu BUJOR, Rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată
Dorina GUREV, Șeful interimar al Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a
Universității de Stat din Moldova

Moderator
Mariana GRAMA, doctor în drept, conferențiar universitar
Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
10.00 –13.00

Valeriu BUJOR, doctor în drept, profesor universitar, Rectorul Institutului de Științe
Penale și Criminologie Aplicată
Noțiunea de infracțiune în criminologie și în dreptul penal
Mihai ȘTEFĂNOAIA, doctor în drept, lector universitar, Universitatea „Ștefan cel
Mare” din Suceava, România
Existența pericolului social al faptei – temei pentru aplicarea pedepsei
Vasile DRAGHICI, doctor în drept, professor universitar, Facultatea de Drept și
Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România
Aspecte generale privitoare la detențiunea pe viață în dreptul penal roman
Мариана ТОМА, асистент кафедры криминального права, кандидат
юридических наук, Черновицкий национальный университет имени Юрия
Федьковича, Украина
Наказания / казни за преступления времен Древнего Римa
Gheorghe GLADCHI, doctor hailitat în drept, profesor universitar, Academia „Ștefan
cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Noțiunea și temeiul răspunderii penale
Marilena MARIN, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea „Ovidius”
din Constanța, România
Aspecte referitoare la sistemul punitiv în perioada medievală, în țările române
Кирилл НАГОРНОВ, исследователь, Юридический Факультет, ФГАОУ ВО
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«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Российская Федерация
Предупреждение в системе принудительных мер воспитательного воздействия
(вопросы эффективности и обоснованности регламентации)
Larisa BUGA, doctor în drept, conferențiar universitar, Institutul de Științe Penale și
Criminologie Aplicată
Cu privire la unele modele doctrinare de construcție a sancțiunii penale
Iurie MAHU, Șeful Direcției activitate analitică, Inspectorarul Național de Probațiune
Monitorizarea electronică – alternativă la pedeapsa închisorii
Elena GROIAN, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Scopul liberării condiționate înainte de termen
Grigore CRISTEA, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova,
ofițer de protecție, Serviciul de Protecție și Pază de Stat
Individualizarea pedepsei penale aplicate minorului
Iulia BURAVCENCO, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova
Măsuri alternative de prevenire și sancționare a persoanelor juridice în dreptul penal
Vitalie RACU, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Originea bunurilor supuse confiscării extinse
Mădălina BOTINĂ, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea „Ovidius”
din Constanța, România
Protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate în actualul
context pandemic
Dorin POPESCU, doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Efectele circumstanței atenuante – săvârșirea infracțiunii de către un minor
Dorina GUREV, doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept a Universității
de Stat din Moldova
Mihaela BOTNARENCO, doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Măsurile și serviciile destinate copiilor în conflict cu legea: abordare comparativă între
legislația națională și legislația altor state
Mariana GRAMA, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Variabile juridice în sfera penală contemporană: cazul constrângerii psihice
13.00 - 14.00

Pauză - Prânz
Moderator
Mariana MITRA-NIȚĂ, doctor în drept, conferențiar universitar
Universitatea „Ovidius” din Constanța, România

14.00 – 17.30

Constantin ANECHITOAE, doctor în drept, profesor universitar, doctor honoris
causa, Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ovidius”
din Constanța, România
Principiului „ne bis in idem” în relația dintre proprietatea intelectuală și dreptul penal
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Mariana MITRA-NIȚĂ, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea
„Ovidius” din Constanța, România
Principiul umanismului și reflectarea acestuia în stabilirea, aplicarea și executarea
pedepselor din dreptul penal român
Serghei BRÎNZA, doctor hailitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de
Drept a Universității de Stat din Moldova
Proiectul de remaniere a Capitolului IV „Infracțiunile privind viața sexuală” din partea
specială a Codului penal al Republicii Moldova: observații critice
Stela BOTNARU, doctor în drept, conferențiar universitar, Prodecanul Facultății de
Drept a Universității de Stat din Moldova
Considerații referitoare la depășirea limitelor legitimei apărări
Gheorghe RENIȚĂ, doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Reglementarea răspunderii penale pentru încălcarea legislaţiei privind organizarea şi
desfăşurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat
Ludmila DUMNEANU, doctor în drept, conferențiar universitatar, Facultatea de
Drept a Universității de Stat din Moldova
Obiectul material al infracțiunilor legate de traficul de droguri
Octavian BIVOL, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Efectele adoptării Deciziei Curții Constituționale nr.75/2019 asupra aplicării
art.335 CP RM
Cristina PÎRȚAC, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova,
asistent judiciar, Curtea de Apel Chișinău
Vinovăția în cazul infracțiunilor de fals
Nicolae POSTOVANU, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova
Mijlocul de săvârșire a infracțiunilor prevăzute la art. 264 CP RM
Cristian BRÎNZA, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova,
notar
Obiectul material sau imaterial al infracțiunilor de luare de mită și de dare de mită:
considerații introductive;
Gheorghe POPA, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu cu aplicarea violenței sau cu amenințarea
aplicării ei
Petru GUIDEA, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Unele aspecte de drept comparat ale reglementării răspunderii penale pentru munca
forțată
Dorin BOTNARENCO, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova
Subiectul infracțiunilor prevăzute la art. 307 CP RM
Valentina CLIUCINICOV, avocat, Cabinetul Avocatului ,,Valentina Cliucicov"
Motivarea aplicării pedepsei penale în cazul infracțiunilor de contrabandă

11

Conferința „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

Silvia BALCAN, procuror, Procuratura Generală a Republicii Moldova
Recerința protecției vieții intrauterine prin norme juridico-penale în Republica
Moldova
Mihai GORINCIOI, doctorand, Școala Doctorală a Facultății de Drept, Universitatea
din Craiova, România
Implicațiile infracțiunilor de corupție asupra drepturilor și libertăților fundamentale
ale omului
Aurora OLARU, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Noțiuni definitorii ale drepturilor cetățenilor aferente infracțiunii prevăzute la
art.185 CP RM
Petru BOLOS, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Unele consideraţii de ordin teoretic şi juridic privind fenomenul corupţiei din România şi
ramificaţiile acestuia
Mihaela PASCAL, doctorand, asistent universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
Sergiu ZESTREA, magistru în drept, inspector principal Agenția pentru protecția
consumatorilor și supravegherea pieței
Particularitățile fenomenului de contrafacere și piraterie din Republica Moldova.
26 Martie 2021
9.00 - 9.30

Înregistrarea participanților

Moderator
Stanislav COPEȚCHI, doctor în drept, conferențiar universitar
Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
9.30 - 13.00

Mihai MAREȘ, avocat, managing partner, Mareș & Mareș, România
Răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul român pentru infracțiunea de
evaziune fiscală
Елена ЮЩИК, доцент Кафедры европейского права и сравнительного
правоведения, кандидат юридических наук (PhD), Юридический Факультет,
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Украина;
Ігор КОВБАС, доцент Кафедры публичного права, кандидат юридических наук,
Юридический Факультет, Черновицкий национальный университет имени
Юрия Федьковича, Украина
Меры по противодействию домашнему насилию в административном и
уголовном праве
Татьяна ПРОДАН, ассистент, кандидат юридических наук (PhD), Черновицкий
национальный университет имени Юрия Федьковича, Украина
Характеристика женщины, которая отбывает наказание в местах лишения
свободы
Tatiana MACOVEI, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală a salariaților
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Tudor OSOIANU, doctor în drept, profesor universitar cercetător științific
coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Interpretarea sintagmei „alte acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile
constituţionale ale persoanei”, expusă în art. 313 alin. (2) pct. 3) CPP RM
Alexandru MARIAN, doctor în drept, profesor universitar, Universitatea „Ovidius”
din Constanța, Romania
Aflarea adevărului în cadrul procesului penal
Иван ТОРОНЧУК, доцент Кафедры европейского права и сравнительного
правоведения, кандидат юридических наук (PhD), Юридический Факультет,
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Украина;
Павел КРАЙНИЙ, ассистент, Юридический Факультет, Черновицкий
национальный университет имени Юрия Федьковича, Украина
Особенности юридической ответственности за совершение буллинга в Украине:
практический аспект
Сергей БОДНАР, судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного
суда, Украина
Обеспечение единства судебной практики при пересмотре судебных решений по
делам о коррупционных уголовных правонарушениях;
Объявление в международный розыск и выдача лиц, совершивших
коррупционные уголовные правонарушени
Lilia GÎRLA, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Психическое насилие в уголовном праве
Vera URSU, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova,
audientă a Institutului Național al Justiției
Oportunitatea instituirii răspunderii penale pentru insolvabilitatea intenționată a
patrimoniului persoanei fizice care nu practică activitatea de întreprinzător
Cristina CHIHAI, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Persoana fizică în calitate de subiect al infracțiunii prevăzute de art. 2411 CP RM;
Tudor BUZDUGAN, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova
Răspunderea penală a organelor de conducere a persoanei juridice pentru săvârșirea
infracțiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor
Cristina PAPANAGA, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova, avocat stagiar
Noțiuni generale privind unitatea și pluralitatea infracțiunilor de spălare a banilor
Mihaela ANGHELUȚĂ, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova
Semnele secundare ale laturii subiective în cazul ameninţării cu omor ori cu
vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii: aspecte teoretice și practice
Elena CONDORACHI, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova
Răspunderea penală pentru infracțiunea de cruzime față de animale. Realități și
perspective
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Lilia LUPAȘCU, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Sentința judecătorească – actul fnal al aprecierii probelor
Alexandru ARCER, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
procuror, Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani
Răspunderea penală a participanților la comiterea infracțiunilor contra vieții și
sănătății persoanei
Stanislav COPEȚCHI, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept
a Universității de Stat din Moldova
Semnele secundare ale laturii subiective: aspecte teoretico-practice și legislative

13.00 – 14.00

Prânz

Moderator
Mihaela VIDAICU, doctor în drept, conferențiar universitar
Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
14.00 – 17.30

Mihaela RUS, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Prodecanul Facultății de
Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România
Percepția psihosocială asupra comportamentului de recidivă
Vitalie STATI, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Cu privire la posibila neconstituționalitate a lit. b¹) alin. (2) art. 327 CP RM
Florica BRAȘOVEANU, doctor în drept, profesor universitar, Directorul
Departamentului Drept, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România
Unele considerații privind protecția mediului prin mijloace de drept penal
Татьяна КОЛОМОЕЦ, доктор юридических наук, профессор, Декан
Юридического Факультета, Запорожский национальный университет, Украина
Ответственность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства
или местного самоуправления, за нарушения „подарочных” запретов и
ограничений по законодательству Украины
Валерий КОЛПАКОВ, доктор юридических наук, профессор, Заведующий
кафедрой административного и хозяйственного права, Запорожский
национальный университет, Украина
Нормативное обеспечение противодействия коррупции в Украине
Natalia JANU, asistent universitar, doctorandă, Universitatea de Stat „Alecu Russo”
din Bălți
Răspunderea penală pentru infracțiunile legate de insolvabilitate în legea penală a unor
state din sistemul de drept anglo-saxon
Eduard CALMAȚUI, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova
Obiectul juridic al infracțiunii de proxenetism
Catalin-Andrei TATARCAN, asistent universitar, doctorand, Universitatea „Ștefan
cel Mare” din Suceava, România
Dopajul în fotbal – între infracțiune și contravenție
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Tudor JALBĂ, doctorand, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Subiectul infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii
Igor CIOBANU, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Artur COTRUȚĂ, magistru în drept, avocat
Biserica și dreptul în Principatele Române
Alina ȘAVGA, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Veronica POZNEACOVA, studenta anului II, Facultatea de Drept a Universității de
Stat din Moldova
Analiza criminologică a comportamentului criminal sub formă de „manifest”
Petru VÎRLAN, doctorand, magistru în drept, lector universitar, Facultatea de Drept
a Universității de Stat din Moldova
Aspecte juridico-penale privind subiectul îmbogățirii ilicite: practica internațională
versus Republica Moldova
Rodica BERDILO, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din
Moldova
Legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile din cadrul
infracțiunii prevăzute la art. 146 CP RM
Andrei PÂNTEA, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Studii
Europene din Moldova;
Serghei PÂNTEA, magistru în drept, ofițer de urmărire penală
Reflecții asupra unor instrumente în combaterea impunității. Rantsev, Mozer și
Güzelyurtlu.
Eugen FLOREA, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Studii Europene din Moldova
Cryptocriminalitatea – concept nou în cadrul criminologiei
Igor SOROCEANU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România
Trăsăturile și caracteristicile personalității infractorului mercenar
Arina ȚURCAN, doctorandă, Institutul de Cercetări juridice, Politice și Sociologie;
Ion DONȚU, audient al Institutului Național al Justiției
Complexitatea etiologică a comportamentului infracțional legat de violența în familie
Diana HAMÂC, doctorandă, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova,
consultant în Direcția juridică, Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova
Sinteza problematicii incriminării infracțiuniii de proxenitism
Mihaela VIDAICU, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova;
Augustina BOLOCAN-HOLBAN, doctor în drept, conferențiar universitar,
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
Rolul și importanța perioadei de probațiune în contextul condamnării cu suspendarea
condiționată sau cu suspendarea parțială a executării pedepsei
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COMITETUL ORGANIZATORICO-ȘTIINȚIFIC
Serghei BRÎNZA, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de
Drept a Universității de Stat din Moldova
Vitalie STATI, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Stela BOTNARU, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
Ludmila DUMNEANU, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept
a Universității de Stat din Moldova
Dorina GUREV, doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Moldova
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