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COMITETUL DE ORGANIZARE A CONFERINŢEI

Preşedinte:
Dinu OSTAVCIUC, dr. în drept, conf. univ., 
rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Membri:
Boris GLAVAN, dr. în drept, conf. univ., 
secretar ştiinţific al Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” 
a MAI

Radion COJOCARU, dr. în drept, prof. univ., 
director al Şcolii doctorale Ştiinţe penale şi drept public 
a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Oleg RUSU, dr. în drept, conf. univ., 
şef al Departamentului ştiinţă al Academiei „Ştefan cel 
Mare” a MAI

Andrei NASTAS, dr. în drept, conf. univ., 
decan al Facultăţii Ştiinţe ale Securităţii, Universitatea 
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Sergiu CERNOMOREŢ, dr. în drept, conf. univ., 
şef Departament Drept, Pază, Protecţie şi Securitate, 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Constantin RUSNAC, dr. în drept, conf. univ., 
şef al Catedrei Procedură penală, criminalistică și securi-
tate informațională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

Anatolie CANANĂU, dr. în drept, 
şef al Catedrei Drept poliţienesc a Academiei „Ştefan cel 
Mare” a MAI
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COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL CONFERINŢEI

Preşedinte:
Valeriu CUŞNIR, dr. hab. în drept, prof. univ., 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Membri:
Vitalie SÎLI, dr. în drept, conf. univ., 
rector al Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate

Iurie ODAGIU, dr. în drept, conf. univ., 
prim-prorector pentru studii și management al calității al 
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

Vitalie RUSU, dr. în drept, conf. univ., 
Decan al Facultății de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universita-
tea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Ianuş ERHAN, dr. în drept, conf. univ., 
Departamentul drept public, Universitatea de Stat din 
Moldova

Tudor OSOIANU, dr. în drept, prof. univ., 
Catedra procedură penală, criminalistică şi securitate 
informaţională a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

Marian GHERMAN, dr. în drept, conf. univ., 
şef al Catedrei Activitate specială de investigaţii şi anti-
corupţie a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI



Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului 
în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii

4

Joi, 10 noiembrie 2022
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 

str. Gheorghe Asachi nr.7 (sala de conferinţe)

940  – 1000    Înregistrarea participanţilor 
1000 – 1010   Deschiderea lucrărilor conferinţei
1010 – 1120   Sesiune de comunicări în plen
1120 – 1140   Pauză
1140 – 1350   Comunicări în secţiuni
1350 – 1400   Închiderea lucrărilor conferinţei

Rapoarte, comunicări  –  până la 8 minute
Dezbateri –  până la 5 minute
Limbă de comunicare  –  română

SECŢIUNILE CONFERINŢEI

I. Respectarea drepturilor omului în procesul penal
II. Respectarea drepturilor omului la desfăşurarea
 activităţii speciale de investigaţii
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1000 – 1010   DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI

Linkul Google Meet aferent videoconferinţei  
https://meet.google.com/bjp-jdqw-avy

 
Dr. Dinu OSTAVCIUC

Rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii 
Moldova, conferenţiar universitar, comisar-şef de poliţie

Dr. Vitalie SÎLI
Rector al Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate
„Bogdan Întemeietorul Moldovei” al SIS al Republicii Moldova,
conferenţiar universitar

1010 – 1120   SESIUNE DE COMUNICĂRI ÎN PLEN

Moderatori: 
dr. hab. în drept, prof. univ., Valeriu CUŞNIR 
dr. în drept, conf. univ., Marian GHERMAN

Valeriu CUŞNIR, prof. univ., dr. hab., Institutul de Cercetări 
Juridice, Politice şi Sociologice
Boris GLAVAN, dr. în drept, conf. univ., Secretar ştiinţific al 
Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Activitatea specială de investigaţii și actele de constatare: 
aspecte comune și delimitări

Vitalie SÎLI, dr. în drept, conf. univ., rector al Institutului Naţional 
de Informaţii şi Securitate  „Bogdan Întemeietorul Moldovei” al 
SIS al Republicii Moldova
Activitatea specială de investigații și protecția drepturilor și 
libertăților persoanei: coraport, esență, trăsături
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Dinu OSTAVCIUC, dr. în drept, conf. univ., rector al Academiei 
„Ștefan cel Mare” a MAI
Secretul corespondenţei – principiu general al procesului 
penal

Iurie ODAGIU, dr. în drept, conf. univ., prim-prorector pentru studii 
și management al calității a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
Descoperirea disimulărilor faptelor infracţionale prin meto-
da modelării

Radion COJOCARU, dr. în drept, prof. univ., director al Şcolii 
doctorale ştiinţe penale şi drept public a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI
Anatol DOGA, dr. în drept, avocat
Infracţiunea de reţinere sau arestare ilegală – probleme 
privind perfecţionarea incriminării

Lilia POPA, drd., procuror, Procuratura pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cauze Speciale
Efectuarea prezentării spre recunoaștere în cazul abuzurilor 
sexuale online în privința copiilor
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1140 – 1350   COMUNICĂRI ÎN SECŢIUNI

SECŢIUNEA I

Respectarea drepturilor omului în procesul penal

Linkul Google Meet aferent videoconferinţei  
https://meet.google.com/bjp-jdqw-avy

Moderatori: 
dr. conf. univ., Sofia PILAT
dr. Artiom PILAT

Lilian LUCHIN, dr. în drept, conf. univ., conferenţiar universitar 
al Catedrei „Procedură penală, criminalistică şi securitate in-
formaţională” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Corpurile delicte – viziuni criminalistice

Artiom PILAT, dr., în drept, lector universitar al Catedrei 
„Procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională” 
a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Aspecte procesuale privind verificarea înregistrării inter-
ceptărilor în condiţiile art. 13211 CPP

Marcel BOŞCANEANU, dr. în drept, conf. univ., şef al Direcţiei studii 
şi management al calităţii a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii de către 
instigatorul infracţiunii

Sofia PILAT, dr. în drept, conf. univ., conferenţiar universitar al 
Catedrei „Procedură penală, criminalistică şi securitate infor-
maţională” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Coraportul dintre reţinerea, cercetarea, predarea, perchezi-
ţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale ca măsură speci-
ală de investigaţie cu alte procedee probatorii
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Iurie BULAI, dr. în drept, conf. univ. al Catedrei „Procedură pe-
nală, criminalistică şi securitate informaţională” a Academiei 
„Ştefan cel Mare” a MAI
Aspecte controversate de utilizare a tehnologiilor specializate 
în cazul poligrafului

Serghei DERENEV, asistent universitar al Catedrei „Procedură 
penală, criminalistică şi securitate informaţională” a Acade-
miei „Ştefan cel Mare” a MAI
Respectarea vieţii private în faza de verificare a sesizării în 
cazul comiterii infracţiunii

Valentina RUSSU, drd., asistent universitar al Catedrei „Drept 
penal şi criminologie” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Interesul superior al copilului în calitate de subiect al răspun-
derii penale

Irina BEJENARI, drd., Şcoala doctorală „Ştiinţe Juridice şi Relaţii 
Internaţionale” a USEM
Garantarea drepturilor participanților în cadrul procedurilor 
speciale ale urmăririi penale în legătură cu recunoașterea vi-
novăției învinuitului

Ion BOTNARI, drd., Şcoala doctorală „Știinţe penale şi drept 
public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Caracteristica criminalistică – metodă de cercetare a in-
fracţiunilor comise de grupările criminale organizate
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SECŢIUNEA II

Respectarea drepturilor omului la desfăşurarea activităţii 
speciale de investigaţii

Linkul Google Meet aferent videoconferinţei  
https://meet.google.com/bjp-jdqw-avy

Moderatori: 
dr. conf. univ., Boris GLAVAN
dr. conf. univ., Alexandru PARENIUC

Tudor OSOIANU, dr. în drept, prof. univ., Catedra „Procedură 
penală, criminalistică şi securitate informaţională” a Acade-
miei „Ștefan cel Mare” a MAI
Ion COVALCIUC, dr. în drept, procuror-șef al Procuraturii mun. 
Bălți
Impactul utilizării instrumentelor investigative în cadrul di-
feritor proceduri asupra drepturilor omului

Alexandru PARENIUC, dr. în drept, conf. univ., şef-adjunct al 
Direcţiei studii şi management al calităţii a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI
Vasili BEDA, ofiţer de informaţii, Serviciul de Informații și Secu-
ritate al Republicii Moldova
Unele aspecte ale statutul juridic al mercenarului și proble-
mele reglementării juridice a fenomenului de mercenariat

Igor SPÎNU, dr. în drept, conf. univ., Universitatea de Studii 
Europene din Moldova
Snejana CIOCHINĂ, drd., Şcoala doctorală „Ştiinţe Juridice şi 
Relaţii Internaţionale” a USEM
Respectarea drepturilor omului în activitatea specială de 
investigaţii
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Alexandru PARENIUC, dr. în drept, conf. univ., şef-adjunct al 
Direcţiei studii şi management al calităţii a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI
Victor BEŞLEAGA, asistent universitar al Catedrei „Activitate 
specială de investigaţii şi anticorupţie” a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI
Publicațiile pseudoștiințifice în domeniul ,,Activității speci-
ale de investigații” – factor negativ ce afectează drepturile 
omului în procesul penal și special de investigații

Boris GLAVAN, dr. în drept, conf. univ., secretar ştiinţific al 
Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Respectarea secretului corespondenței la realizarea măsu-
rilor speciale de investigații

Alexandru CICALA, dr. în drept, conferenţiar universitar 
interimar al Catedrei „Activitate specială de investigaţii şi 
anticorupţie” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Andrei NASTAS, dr. conf. univ., decan al Facultăţii Ştiinţe ale 
Securităţii, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
Măsuri special-criminologice de prevenire a furturilor din 
autovehicule

Oleg RUSU, dr. în drept, conf. univ., şef al Departamentului 
ştiinţă a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Reglementarea juridică a asigurării securităţii personale a 
condamnaţilor

Ghennadi CALCAVURA, drd., asistent universitar al Catedrei 
„Activitate specială de investigaţii şi anticorupţie” a Academiei 
„Ştefan cel Mare” a MAI
Moralitatea – formă de respectare a drepturilor omului în 
activitatea specială de investigaţii

Nicolae VASILIŞIN, drd., asistent universitar al Catedrei „Activita-
te specială de investigaţii şi anticorupţie” a Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI
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Probleme actuale privind utilizarea mijloacelor tehnice pen-
tru obţinerea informaţiilor în cadrul efectuării măsurilor spe-
ciale de investigaţii prin prisma respectării dreptului omului

Veaceslav URSU, dr. în drept, conf. univ., decan al Facultăţii 
„Drept, administraţie, ordine şi securitate publică” a Academiei 
„Ştefan cel Mare” a MAI
Eugeniu MUSTEAȚĂ, drd., Şcoala doctorală „Știinţe penale şi 
drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Protecţia drepturilor şi intereselor concurenţilor de bună 
credinţă şi ale consumatorilor prin normele dreptului inter-
naţional şi european

Marian GHERMAN, dr. în drept, conf. univ., şef al Catedrei „Ac-
tivitate specială de investigaţii şi anticorupţie” a Academiei 
,,Ștefan cel Mare” a MAI
Alexandru CICALA, dr. în drept, conf. univ. al Catedrei „Activi-
tate specială de investigaţii şi anticorupţie” a Academiei ,,Ște-
fan cel Mare” a MAI
Obiectul infracţiunii de provocare ilegală a avortului

Dmitrii VOZIAN, drd., Şcoala doctorală „Știinţe penale şi drept 
public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Conceptul de descoperire a infracţiunii de practicare ilegală 
a activităţii de întreprinzător prin prisma activităţii speciale 
de investigaţii

Igor SOROCEANU, drd., Şcoala doctorală „Știinţe penale şi 
drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Modele normative de incriminare a infracţiunii de război îm-
potriva persoanelor în legislaţiile penale ale altor state

1350 – 1400  ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI


