
 

                                                                          
 

 

MASA ROTUNDĂ CU TEMATICA: 
 

 „PLURALITATEA DE FĂPTUITORI: ÎNTRE DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ” 

organizată de Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a USM 

 

                                                                                                                                          20 mai 2022 

Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept a USM, 

                                                                                        mun.Chișinău, str.M.Kogâlniceanu, nr.67, 

 blocul nr.2 de studii al USM, aula nr.119 

 

 AGENDA 

10.00-10.15                                   Deschiderea evenimentului 

Moderatori: Mariana Grama, doctor în drept, conferențiar universitar, 

                    Stanislav Copețchi, doctor în drept, conferențiar universitar                                 

                                                 Mesaje de salut 

Serghei BRÎNZA, doctor habilitat, profesor universitar, Decanul Facultății de 

Drept a USM 

Dorina GUREV, doctor în drept, conferențiar universitar, Șef-interimar al 

Departamentului Drept penal 

 

PANEL DE LUCRU 

10.15-13.15 Rapoarte: 

1. Xenofon ULIANOVSCHI, doctor habilitat în drept, profesor unversitar – Natura 

juridică a participației 

2. Vitalie STATI, doctor în drept, conferențiar unversitar, Facultatea de Drept a 

USM, Departamentul Drept penal  – Coautoratul impropriu în modalitatea 

„intenție-lipsă de vinovăție”: o abordare din perspectiva legii penale a Republicii 

Moldova 

3. Lilia GÎRLA, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a 

USM, Departamentul Drept penal – Соучастие в военных преступлениях: 



современный подход 

4.  Dorin POPESCU, doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept a 

USM, Departamentul Drept penal – Renunțarea de bună voie la săvârșirea 

infracțiunii în cazul pluralității de făptuitori 

5. Gheorghe RENIȚĂ, doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept a 

USM, Departamentul Drept penal -  Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor 

Omului privind participația penală 

6. Andrei PÂNTEA, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept a 

USEM, Catedra Științe penale – Răspunderea penală colectivă. Statul infractor 

7. Petru VÎRLAN, master în drept, lector universitar, Facultatea de Drept a USM, 

Departamentul Drept penal – Aspecte ale participației penale în cazul îmbogățirii 

ilicite: perspective teoretico-practice  

8. Andrei CAZACICOV, doctor în drept, judecător  - Particularitățile răspunderii 

penale pentru constituirea unor formațiuni criminale organizate în legislațiile 

penale ale statelor lumii 

9. Mircea ROȘIORU, master în drept, doctorand Școala doctorală Științe Juridice, 

USM – Tratamentul sancționatoriu în cazul pluralității de infractori. Analiză 

jurisprudențială 

10. Oleg APARECE, avocat, doctorand Școala doctorală în Drept, Științe Politice și 

Administrative, USPEE “C. Stere” – Pluralitatea de făptuitori în comiterea 

infracțiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii: între doctrină și 

jurisprudență 

11. Mihail SORBALA, doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept a 

ULIM – Reglementarea juridică națională și internațională a combaterii 

criminalității organizate 

12. Stanislav COPEȚCHI, doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea de 

Drept a USM, Departamentul Drept penal – Dificultăți de încadrare a unor 

infracțiuni comise în participație 

13. Mariana GRAMA(Timotin), doctor în drept, conferențiar universitar, Facultatea 

de Drept a USM, Departamentul Drept penal–Autorul mediat: referințe de drept 

comparat 

  

13.15-14.00 Totalurile mesei rotunde 

 Înmânarea certificatelor de participare 

 

 

 Notă:  

 Masa rotundă este înregistrată la ANACEC pe platforma   

 Evenimentelor științifice din Republica Moldova //https://conferinte.stiu.md/ 


