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Invitaþie la hCode 2014!

Este important ºi pentru viitorul României!
PROCESUL SIMULAT NR. 2

organizat de Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa
în Parteneriat cu Baroul Constanþa, în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/132586

Construieºte-þi practic profesia juridicã din facultate!
În fapt, în data de 25.03.2013, prin
cererea introdusã la Tribunalul Constanþa,
reclamanþii Marius Bodescu, Fuduli
Nelu ºi Neculai Selin, cheamã în judecatã Parchetul de pe lângã Tribunalul
Constanþa, Ministerul Public, Ministerul
Justiþiei ºi Statul Român prin Ministerul
Finanþelor Publice, pentru ca în temeiul
rãspunderii civile delictuale sã: 1. oblige
pârâþii la plata a câte 100.000 lei pentru
fiecare dintre reclamanþi, reprezentând
prejudiciul cauzat prin comunicarea
cãtre presa constãnþeanã ºi centralã a
datelor complete de identificare cuprinse în Rezoluþia nr. xxx/P/2012 din data
de 18.10.2012 a Parchetului de pe lângã
Tribunalul Constanþa ºi a datelor cu
privire la vinovãþia penalã a acestora;
2. oblige pârâþii la publicarea într-un ziar
naþional a extrasului de pe hotãrârea prin
care vor fi obligaþi la plata de despãgubiri; 3. oblige pârâþii la plata cheltuielilor
de judecatã ocazionate de prezentul
litigiu (taxã de timbru, timbru judiciar,
onorariu avocaþi).
În cererea lor, reclamanþii aratã cã la
baza solicitãrilor lor stã urmãtoarea
situaþie de fapt:
În data de 18.10.2012 Parchetul de
pe lângã Tribunalul Constanþa a procedat la efectuarea percheziþiilor domiciliare la locuinþele reclamanþilor, urmate
de conducerea sub pazã strictã, cu persoane înarmate de rãzboi, la sediul
Parchetului unde le-a fost comunicatã,

direct dobândirea calitãþii de inculpaþi în
cauza penalã cu nr. xxx/P/2012 a
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Constanþa.
Toate acþiunile au fost puternic
mediatizate, acestea fiind practic transmise în direct de reprezentanþii massmedia care fuseserã anunþaþi în mod
special de cãtre reprezentanþii autoritãþii.
Alãturat acþiunilor de aducere la sediul
Parchetului însoþiþi de jandarmi înarmaþi
de rãzboi, pentru a fi prezentaþi presei ca
persoane deosebit de periculoase,
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Constanþa a comunicat, cãtre toatã presa
localã ºi centralã Rezoluþia de începere
a urmãririi penale nr. xxx/P/2012 în care
sunt menþionate toate datele de identificare ale reclamantilor cu domiciliul
complet, pãrinþii, locul naºterii, codul
numeric personal), precum si propunerea
de arestare preventiva a celor trei,
conþinând de asemenea datele complete
de identificare ale acestora. Mai mult
decât atât, prin comunicarea actelor
respective cãtre mass-media, precum ºi
prin informaþiile comunicate ziariºtilor
prezenþi la sediul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Constanþa, s-a procedat la
încãlcarea brutalã a prezumþiei de
nevinovãþie, reprezentanþii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Constanþa dând
practic o sentinþã de vinovãþie a reclamanþilor, comunicând cãtre toatã presa

Aceasta a fost speþa rezolvatã ºi prezentatã de cea de-a douã
grupã de practicã coordonatã de avocat Roxana Gheorghian
 tutore ºi lect. univ. av. Bogdan Dumitru Baraþã  cadru
didactic supervizor din cadrul proiectului implementat de
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã în parteneriat cu
Baroul Constanþa, pe 29 noiembrie 2014, în sala de judecatã
amenajatã în acest scop. Cel de-al doilea proces simulat a
abordat, spre deosebire de primul, sfera dreptului privat,
respectând în acest fel specificul parcursului de practicã pe
care grupa a doua de stagii de practicã l-a avut. Speþa, bazatã
pe un caz real, trateazã problematica rãspunderii civile

cã aceºtia au sãvârºit fapte de corupþie,
în lipsa unei hotãrâri definitive care sã
stabileascã vinovãþia.
Aºadar, reprezentanþii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Constanþa au comunicat cãtre presa localã ºi centralã cele
douã acte din dosarul penal, cuprinzând
absolut toate datele de identificare ale
reclamanþilor ºi descrierea amãnunþitã
a presupuselor fapte de naturã penalã
sãvârºite. Ca urmare a acestor fapte, cele
douã acte din dosarul penal au fost
postate ºi de site-urile ziarelor locale,
fiind accesibile oricãror persoane.
Trebuie menþionat ºi faptul cã
reclamanþii au calitatea de agenþi de
poliþie, iar prin comunicarea cãtre presã
a datelor personale a fost pusã în
primejdie siguranþa acestora, raportat la
specificul activitãþilor desfãºurate.
Ulterior instanþa de judecatã a
constatat nelegalitatea actelor de
urmãrire penalã ºi faptul cã acestea sunt
lovite de nulitate absolutã.
Prin cererea de chemare în judecatã
depusã, reclamanþii aratã cã nici unei
persoane nu îi este permis a aduce
atingere imaginii ºi reputaþiei unei alte
persoane, acesteia din urmã fiindu-i
apãrat de lege dreptul la respectarea
demnitãþii ºi onoarei.
În faþa Tribunalul Constanta se ridicã
excepþia de necompetenþã materialã a
acestuia, invocandu-se competenþa
materialã a Judecãtoriei Constanþa.

Miercuri 10.12.2014, ora 16,
în sala 217, str. Ion Ghica
nr. 13. Bucureºti, timp de douã
ore, Facultatea de Matematicã
ºi Informaticã, Clubul de
informaticã, organizeazã
evenimentul internaþional
Hour of Code, cu titlul
TOUCH-enabled applications
in C++. WINDOWS 10
Va vorbi lector univ. dr.
Alexandru Averian.
Înscrieri, în limita locurilor
disponibile, pânã la data
de 9.12.2014.

delictuale ºi, atipic, angajarea unei astfel de rãspunderi în
sarcina instituþiilor de stat. Studenþii participanþi au fost de
asemenea provocaþi sã trateze aspecte legate de competenþa
instanþelor de judecatã ºi de calitatea procesualã a pãrþilor în
procesul civil. Ca ºi în cazul primului proces simulat, în cadrul
Activitãþii 5: Organizarea ºi desfãºurarea stagiilor de practicã,
Subactivitatea 5.4: Organizarea sesiunilor de procese simulate,
grupa de practicã a pregãtit procesul sub îndrumarea responsabilului de procese simulate  asist. univ. drd. av. Georgiana
Covrig, susþinutã prin consiliere de specialitate a expertului
magistrat  judecãtor Viorica Costea-Grigorescu.

Facultatea de Geografie a organizat, cu ocazia Zilei Naþionale a României, prima
ºedinþã a Cercului de Geografie, în coordonarea conf. univ. dr. Liliana Guran, cu
tema Importanþa istoricã ºi geograficã a zilei de 1 Decembrie pentru români.
Lect. univ. dr. Sorin Cristescu a vorbit despre Momentul istoric 1 decembrie
1918, iar lect. univ. dr. Mãdãlina Andrei despre Contextul geografic al Marii
Uniri. Evenimentul a avut loc miercuri, 3 decembrie, la ora 12.00, în Sala de
lecturã a Bibliotecii Universitãþii Spiru Haret (str. Ion Ghica nr.13).

Moldova între Vest ºi Est ...a ales!

Comisia de concurs:
Lector univ. dr. avocat Gabriel Cornel
Grigore, decanul Baroului Constanþa,
Partener proiect
Conf. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea,
decanul Facultãþii de Drept ºi Administraþie
Publicã Constanþa, Universitatea Spiru Haret,
Asistent manager proiect
Expert magistrat, judecãtor Viorica CosteaGrigorescu
Asist. univ. drd. avocat Georgiana Covrig,
Responsabil Procese Simulate
Lector univ. dr., judecãtor Mihaela Cristina
Mocanu, vicepreºedinte instanþã, Tribunalul
Constanþa, Teodor Viorel Gheorghe,
vicepreºedinte instanþã, Tribunalul Constanþa,
Ciprian Coadã, judecãtor, Curtea de Apel
Constanþa

Participanþii în procesul simulat:
Reclamanþi:  Neculai Selin  Marius Bodescu  Ionel-Liviu Fuduli
Avocaþi:  Vasilica Chiru  Irina Matei Leonov  Cristina-Loredana Irimia
Reprezentantul Pârâtului Ministerul Public prin Parchetul de pe
lângã ÎCCJ:  Iuliana Ungureanu Vaºlãban
Reprezentantul Pârâtului Ministerul Finanþelor Publice:  Liliana
Nicola Weintraub
Grefier:  Simona-Iuliana Aivãnesei Mocanu  Margareta Ibãnescu
Cioroiu
Martori:  Gabriel-Liviu Popa  Elena  Mãdãlina Rusu  Cristea Stancu
Evenimentul s-a bucurat de prezenþa cadrelor didactice din Facultatea
de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, studenþii din anii I-IV de
studii, masteranzi ºi reprezentanþi ai Baroului Constanþa.
Responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul,
conf. univ. dr. Claudiu CHIRU
Manager proiect,
Onorina BOTEZAT

Cea de a doua conferinþã din ciclul
Moldova între Vest ºi Est la ceasul
marilor decizii, organizatã de Universitatea Spiru Haret, Proiectul Europa
2020, Asociaþia Culturalã Pro Basarabia
ºi Bucovina, Asociaþia Convergenþe
Europene, Asociaþia Europeanã de
Studii Geopolitice ºi Strategice
Gheorghe I. Brãtianu, are loc joi, 11
decembrie 2014, ora 14.00. Partener:
Asociaþia studenþilor basarabeni.
Tema manifestãrii este Moldova între
Vest ºi Est ...a ales! Aspecte geopolitice post electorale. Perspective,
consecinþe, abordãri, strategii.
Prezintã comunicãri, din partea Universitãþii Spiru Haret: dr. Teodora
Stanciu Stãnescu, dr. Mircea Negru,
dr. Silviu ªerban, dr. Mãdãlina Teodora
Andrei, dr. Constantin Corneanu
(Asociaþia Europeanã de Studii Geopolitice ºi Strategice Gheorghe I.
Brãtianu), Marian Clenciu (Asociaþia Culturalã Pro Basarabia ºi Bucovina),
Tudor Cojocariu (Asociaþia Convergenþe Europene), Dumitru Lozan
(Asociaþia studenþilor basarabeni).

