INFORMAȚIE
privind competențele profesionale
ale membrilor Comisiei de susținere publică a tezei de doctor în drept a dlui Pilat Artiom Iuri,
cu titlul „Expertiza judiciară în procesul penal” la specialitatea: 554.03 – Drept procesual penal
1. Preşedinte al Comisiei de susținere publică
Numele și prenumele
OSTAVCIUC Dinu
Titlul ştiinţific (domeniul)

doctor în drept

Titlul ştiinţifico-didactic

conferenţiar universitar

Instituţia de bază în care
activează
Funcţia deţinută

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Domenii de interes
științific

conferenţiar universitar al Catedrei „Procedură
criminalistică şi securitate informaţională”
drept procesual penal, criminalistica

penală,

Lista publicaţiilor în domeniul/problematica tezei
(se indică minimum 3 publicații din ultimii 5 ani din lista lucrărilor acceptate de ANACEC)
Nr.
Denumirea lucrării
Datele bibliografice
Baza de date
Coautorii
din lista
ANACEC (dacă
este cazul)
Urmărirea penală. Suport
Chişinău: F.E.-P.
OSOIANU
1.
de curs.
„Tipografia Centrală”,
Tudor
2021. 280 p. ISBN
978-9975-3366-8-0.
CZU 343.123.1(075.8).
O-85.
Urmărirea penală. Curs
Chişinău: F.E.-P.
OSOIANU
2.
universitar.
„Tipografia Centrală”,
Tudor
2021, 494 p. ISBN
978-9975-157-58-2.
CZU 343.123.1(075.8)
= 135,1 = 111 = 161,1.
O-85.
Sesizarea organului de
Chişinău: F.E.-P.
–
3.
urmărire penală.
„Tipografia Centrală”,
2020, 206 p. ISBN
978-9975-3366-5-9.
CZU 343.12/13 =
135,1 = 111 = 161,1.
O-86.
Dispunerea internării
Chişinău: „Revista
OSOIANU
4.
persoanei în instituţia
naţională de drept”, Nr.
Tudor
medicală pentru efectuarea
2 (244), 2021. CZU:
expertizelor judiciare în
008(4)343.148:614;
procesul penal
ISSN 1811-0770.
Punerea sub învinuire și
Chişinău: Anale
OSOIANU
5.
înaintarea acuzării
ştiinţifice ale
Tudor
Academiei „Ştefan cel
Mare” a MAI RM:
ştiinţe juridice

6.

Control judiciar al
urmăririi penale

Alte informații ce confirmă
competența de a evalua teza, la
alegerea membrului Comisiei

Nr. 13 / 2021 / ISSN
1857-0976.
Chişinău: Ed. „Cartea
Militară”, 2021. 200 p.
ISBN 978-9975-13551-1. CZU 343.1 O-85.

OSOIANU
Tudor

____________________________________________

2. Conducător/consultant științific
Numele și prenumele
ODAGIU Iurie
Titlul ştiinţific
(domeniul)
Titlul ştiinţifico-didactic

doctor în drept

Instituţia de bază în care
activează
Funcţia deţinută

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Domenii de interes
științific

drept procesual penal, criminalistica, expertiza judiciară

conferenţiar universitar

profesor universitar al Catedrei „Procedură penală, criminalistică şi
securitate informaţională”

Lista publicațiilor în domeniul/problematica tezei
(se indică minimum 3 publicații din ultimii 5 ani din lista lucrărilor acceptate de ANACEC)
Nr.
Denumirea lucrării
Datele bibliografice
Baza de date
Coautorii
din lista
ANACEC
(dacă este
cazul)
Исследование
În: Забезпечення
PILAT Artiom
1.
заключения эксперта
правопорядку та протидії
в рамках судебного
злочинностiв України та у
следствия.
свiтi: проблеми та шляхи їх
вирішення. Матеріали І
Міжнародної науковопрактичної конференції, 17
червня 2021 року, м. Дніпро,
Україна. 266 с., c. 66-69. УДК
34. З-12.
Respectarea dreptului În: Revista Naţională de drept.
PILAT Artiom
2.
la apărare la
Publicaţie periodică ştiinţificodispunerea expertizei
practică. Domenii de
judiciare.
cercetare: ştiinţe juridice Nr. 4
(246), anul 2022 (2021). 154
p., pp. 81-88. ISSN 1811-0770.
E-ISSN 2587-411X.
Modalităţile speciale
În: Pregătire profesională a
OSTAVCIUC
3.
de sesizare a organului cadrelor pentru subdiviziunile
Dinu
de urmărire penală.
Ministerului Afacerilor Interne
şi alte organe de drept.
Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice
internaţionale din 04
decembrie 2020. ISBN 9789975-121-76-7.
Abordări teoretice
În: Protecţia drepturilor şi
Dmitrii Vozian
4.
privind expertiza
libertăţilor fundamentale ale
judiciară a locului
omului în procesul asigurării
infracţiunii.
ordinii şi securităţii publice . 9
decembrie 2021, Chişinău.
Chişinău: Departamentul
Editorial-Poligrafic al
Academiei „Ştefan cel Mare”,
2021, pp. 36-41.

5.

Unele aspecte legate
de competența
organelor de urmărire
penală

Alte informații ce confirmă
competența de a evalua
teza, la alegerea membrului
Comisiei

Unele aspecte legate de
competența organelor de
urmărire penală. În: Pregătirea
profesională a cadrelor pentru
subdiviziunile Ministerului
Afacerilor Interne şi alte
organe de drept. 4 decembrie
2020, Chișinău. Chișinău:
Departamentul editorial
poligrafic al Academiei
„Ștefan cel Mare” a MAI,
2021, pp. 491-494. ISBN 9789975-121-76-7.

OSTAVCIUC
Dinu

____________________________________________

3. Membru/referent
Numele și prenumele

OSOIANU Tudor

Titlul ştiinţific (domeniul)

doctor în drept

Titlul ştiinţifico-didactic

profesor universitar

Instituţia de bază în care
activează
Funcţia deţinută

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Domenii de interes
științific

drept procesual penal

profesor universitar al Catedrei „Procedură penală, criminalistică
şi securitate informaţională”

Lista publicațiilor în domeniul/problematica tezei
(se indică minimum 3 publicații din ultimii 5 ani din lista lucrărilor acceptate de ANACEC)
Nr.
Denumirea lucrării.
Datele bibliografice
Baza de date
Coautorii
din lista
ANACEC (dacă
este cazul)
Особенности участия
În: Revista Institutului
КAЛЕНДАР
1.
прокурора при
Naţional al Justiţiei.
Думитру
рассмотрении уголовных 2019, nr. 4(51), p. 26дел в суде
35. 2020, nr. 1(52) p.
апелляционной
23-31. ISSN 1857инстанции.
2405.
Соблюдение прав
În:
ПИЛАТ
2.
участников уголовного
АУБАКИРОВСКИЕ
Aртём
процесса при назначении ЧТЕНИЯ Материалы
экспертизы и
международной
исследовании
научно-практической
заключения эксперта.
конференции (19
февраля 2020 г.).
Алматы, 2020, ISBN
978-601-8078-30-3.
Limitele discreției de
În: Dezvoltarea
3.
atribuire a calității de
cadrului juridic al
bănuit în procesul penal și Republicii Moldova în
dreptul la informare
contextul necesităților
privind cu privire la
de securitate și
acuzaţiile în materie
asigurare a parcursului
penală.
european. Institutul de
Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice.
ICJPS. Chişinău: 2019.
p. 290-313. ISBN 9789975-3298-2-8.
Corelația dintre protecția
În: Dezvoltarea
4.
drepturilor omului și a
cadrului juridic al
contracararea criminalității Republicii Moldova în
(Comentariu teoretic al art. contextul necesităţilor
1 Cod de procedură penală
de securitate şi
al Republicii Moldova).
asigurarea a
parcursului european.
(Partea a II-a) Institutul
de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice.

5.

6.

Respectarea dreptului la
apărare a persoanelor
bănuite: cadrul normativ
intern și jurisprudența
CtEDO. Respecting the
right of defense of
suspected persons: the
internal regulatory
framework and ECtHR
jurisprudence.
Independența și
imparțialitatea
judecătorului care
examinează cererea de
revizuire a cauzei penale.

7.

Urmărirea penală. Suport
de curs.

8.

Urmărirea penală. Suport
de curs.

Alte informații ce confirmă
competența de a evalua teza, la
alegerea membrului Comisiei

Chişinău: 2019. 252 p.,
p. 212-215 ISBN 9789975-3298-7-3.
În: Anale ştiinţifice ale
Academiei „Ştefan cel
Mare” a MAI al
Republicii Moldova.
Ştiinţe juridice: nr. 10/
2019. p.137-145 ISSN
1857-0976. ISBN 9789975-121-62-0.
În: Administrarea
publică în domeniul
asigurării ordinii de
drepturi din sarcinile
prioritare ale statului.
Chişinău: 2020. p.202207. ISBN 978-99753383-6-3.
Chişinău: F.E.-P.
OSTAVCIUC
„Tipografia Centrală”,
Dinu
2021. 280 p. ISBN
978-9975-3366-8-0.
CZU 343.123.1(075.8).
O-85.
Chişinău: F.E.-P.
OSTAVCIUC
„Tipografia Centrală”,
Dinu
2021, 494 p. ISBN
978-9975-157-58-2.
CZU 343.123.1(075.8)
= 135,1 = 111 = 161,1.
O-85.
____________________________________________

Membru/referent
Numele și prenumele

GOLUBENCO Gheorghe

Titlul ştiinţific
(domeniul)
Titlul ştiinţifico-didactic

doctor în drept

Instituţia de bază în care
activează
Funcţia deţinută

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Domenii de interes
științific

criminalistica, procedura penală

profesor universitar

profesor universitar al Catedrei „Drept public”

Lista publicațiilor în domeniul/problematica tezei
(se indică minimum 3 publicații din ultimii 5 ani din lista lucrărilor acceptate de ANACEC)
Nr.
Denumirea lucrării
Datele bibliografice
Baza de date din
Coautorii
lista ANACEC
(dacă este cazul)
Specialistul
în
dreptul
În:
„Integrare
prin
1.
procesual penal
cercetare şi inovare”.
(Concept şi
Materialele
competenţe).
conferinţei din 10-11
noiembrie 2021, pp.
347-349. CZU
343.13:343.983.2
Atribuțiile
În: Studii juridice
2.
specialistului
universitare,
criminalist în etapa de Nr. 1-2(49-50), 2020.
cercetare propriu-zisă a
pp. 89-99. ISSN
locului faptei.
1857-4122.
Pregătirea materialelor
În: Studii juridice
3.
de comparație în
universitare,
vederea dispunerii
Nr. 3-4(47-48), 2019.
expertizei grafice a
pp. 141-148. ISSN
semnăturii.
1857-4122.
Pregătirea materialelor
comparative pentru a
necesita o expertiză
grafică a semnăturii.
În: Legea şi viaţa. Mihai Costea
4. Considerații privind
cercetarea scrisului și
2018. - Nr. 12. - P.
semnăturii în
48-51.
documentele prezentate
ISSN 1810-309X
la expertiză în copii
Alte informații ce confirmă
competența de a evalua teza,
la alegerea membrului
Comisiei

____________________________________________

Membru/referent
Numele și prenumele

DOLEA Igor

Titlul ştiinţific
(domeniul)
Titlul ştiinţificodidactic
Instituţia de bază în
care activează
Funcţia deţinută

doctor habilitat în drept

Domenii de interes
științific

drept procesual penal

profesor universitar
Universitatea de Stat a Moldovei
profesor universitar al Departamentului Drept procedural al USM

Lista publicațiilor în domeniul/problematica tezei
(se indică minimum 3 publicații din ultimii 5 ani din lista lucrărilor acceptate de ANACEC)
Nr.
Denumirea lucrării
Datele bibliografice
Baza de date
Coautorii
din lista
ANACEC
(dacă este
cazul)
Codul de procedură
Chişinău: Tipogr. „Bons
1.
penală al Republicii
Offices”, 1408 p., 2020. ISBN
Moldova. (Comentariu
978-9975-3418-0-6. CZU
aplicativ). Ediţia a II-a. 343.13(478)(094.4)(0.072). D
64.
Considerente cu privire
În: Materialele conferinţei
2.
la conceptul „Favor
ştiinţifice „Integrare prin
Defensionis” în
cercetare şi inovare”,
contextul egalităţii
Chişinău, 10-11 noiembrie
armelor.
2021. ISBN 978-9975-152-488; ISBN 978-9975-158-56-5;
CZU: 343.12 + 343.14.
Considerente privind
În: Revista procuraturii
3.
instituția excluderii
Republicii Moldova Nr.
probelor la faza de
8/2021. ISSN 2587-3601.
urmărire penală.
ISSNe 2587-361X.
Noi probleme ai
Conferinţa ştiinţifică naţională
4.
detenţiei preventive in
cu participarea internaţională,
materia procedurii
„Integrare prin cercetare și
penale
inovare”. 7 -8 noiembrie, 2020.
Măsurile de detenţie
Chişinău, 2021, Soros
Roman D.,
5.
preventivă şi alternative
Moldova, Tipogr. „PrintRusu V.,
acestora: cercetare
Caro”. ISBN 978-9975-56Ciudin O.,
empirică
869-2
Munteanu V.
Alte informații ce confirmă
competența de a evalua teza,
____________________________________________
la alegerea membrului
Comisiei

