
 

 

 
  Senatul Universitar  
  Președinte 
 
 

  nr. 32 din 9 decembrie 2021 

privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a 

studiilor pentru absolvenții ciclului de studii universitare de master (promoția 2022)  

din cadrul Facultății de Drept și a Comisiei de examen  

 
În conformitate cu prevederile:  

▪ Art. 213 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

▪ Ordinului MENCŞ nr. 6.125 din 20 decembrie  2016 privind aprobarea Metodologiei – cadru de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările și 

completările ulterioare 

 și la propunerea Consiliului Facultăţii de Drept înaintată prin adresa Decanatului nr. 16 din 09.12.2021 

 

Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

APROBĂ 

în şedinţa din data de 9 decembrie 2021: 

Art. 1. (1) Regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a examenului de disertație la Facultatea de Drept 

din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru absolvenţii studiilor universitare de master, însoţit 

de Ghidul de redactare a lucrărilor de disertație. 

(2) Regulamentul propriu de organizare și desfășurare a examenului de disertație se publică pe site-ul 

Universităţii şi se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului 

universitar 2021 – 2022 (martie și septembrie 2022). 

Art. 2. Componenţa Comisiei examenului de disertație organizat în sesiunile aferente promoţiei 2021 – 2022 

(martie și septembrie 2022) pentru absolvenţii studiilor universitare de masterat, programul de studii 

Managementul investigației penale din cadrul Facultăţii de Drept, este următoarea:  

1. Conf. univ. dr. Cornean Dumitru     Preşedinte 
2. Conf. univ. dr. Popescu Florinel Constantin    Membru 
3. Lector univ. dr. Pinteală Gheorghe           Membru 

    Secretar de comisie: Lector univ. dr. Negruțiu Corina  

Membru supleant: Lector univ. dr. Georgescu – Bona Speranța Daniela Maria 

Art. 3. Componența Comisiei pentru examenul de disertație se va publica pe site-ul universității. 

Art. 4. Pe durata examenului de finalizare a studiilor universitare de master, componența Comisiei și numărul 

membrilor acesteia, nu se poate modifica. 

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică Rectorului UED Lugoj, în vederea emiterii deciziei de numire a Comisiei 

de concurs, precum și Decanatului Facultății de Drept, spre înștiințare. 

 

PREȘEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 


