
 
 
  

 

 

Nr. 9750/23.06.2015 

 

Stimate Domnule Prim-ministru interimar Gabriel Oprea,  

 

Urmare a adresei dumneavoastră înregistrată la Ministerul Educației și Cercetării Științifice cu  
nr. 9750/22.06.2015, vă comunicăm faptul că din analiza documentelor solicitate, reies următoarele: 

 Admiterea la doctorat s-a realizat în  data de 01.10.1996, în domeniul Drept, domeniul fundamental 
Științe Juridice, din cadrul Facultății de Drept din Universitatea București, având conducător de 
doctorat pe domnul prof. dr. Ion Neagu; 

 Planul de pregătire individuală și tema tezei de doctorat au fost aprobate în ședința Consiliului 
Facultății de drept la data de 09.01.1997. Pe parcursul stagiului de doctorat, doctorandul a 
promovat 3 examene și a susținut 2 referate, conform planului de pregătire individuală; 

 Având în vedere faptul că doctorandul și-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute în planul individual 
de pregătire, a depus teza de doctorat cu tema “Procedura plângerii prealabile“ în vederea 
susținerii în catedră la data de 12.10.2000;  

 După discutarea tezei în ședința Catedrei de drept penal (unde membrii Catedrei au aprobat cu 
unanimitate de voturi susținerea publică a tezei), doctorandul a susținut public teza de doctorat în 
data de 18.01.2001, începând cu ora 13:30, în Sala de Consiliu a Facultății de Drept – Universitatea 
București. La susținerea publică a tezei de doctorat, au fost prezenți invitați, care, conform 
procesului verbal privind susținerea publică a tezei de doctorat, au participat la discuții între 
candidat și membrii comisiei, doctorandul răspunzând la întrebările formulate de aceștia. 

 Titlul de doctor în domeniul de doctorat “Drept”  a fost conferit prin Ordinul ministrului educației și 
cercetării nr. 3467/16.03.2001.  

 Prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4224/02.08.2001 domnului Gabriel Oprea i-a fost 
acordat gradul didactic de “profesor universitar”  în cadrul Colegiului Național de Apărare, Catedra 
(Departament, Disciplină): Securitate și apărare națională, poz. 3. Precizăm că dosarul privind 
ocuparea postului de profesor universitar la Colegiul Național de Apărare cuprinde toate 
documentele prevăzute de legislația în vigoare la acel moment, inclusiv avizul de legalitate al 
procedurii de concurs. 

 De asemenea, domnul Gabriel Oprea a parcurs toate etapele procedurii legale de concurs, 
îndeplinind toate criteriile pentru ocuparea postului didactic de profesor universitar prevăzute în 
Ordinul ministrului învățământului, nr. 5723/15.03.1994, analizate de comisia de specialitate 
CNATDCU și validate de Consiliul General CNATDCU în ședința din data de 13.07.2001.  

 Domnului Gabriel Oprea i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat prin Ordinul ministrului 
educației și cercetării nr. 4848/30.10.2002. Dosarul pentru dobândirea calității de conducător de 
doctorat a  fost depus la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din București fiind înregistrat 
cu nr. 3447/02.10.2002.   

 Comisia de specialitate CNATDCU – “Știință militară“ a analizat îndeplinirea “Criteriilor de evaluare 
pentru conferirea calității de conducător de doctorat“ prevăzute în Ordinul ministrului educației și 
cercetării nr. 5103/05.07.1999 și a propus Consiliului General CNATDCU validarea și conferirea 
calității de conducător de doctorat, în cadrul ședinței din data de 11.10.2002. Pe cale de 
consecință, prin ordinul 4848/30.10.20002, dlui. Gabriel Oprea i se conferă calitatea de conducător 
de doctorat în Domeniul Ordine Publică și siguranță națională. 



  
 
 
 

 

 
 
 Urmare a apariției O.M.Ed.C nr. 356/2007 pentru aprobarea Precizărilor metodologice cu privire la 

reconfirmarea sau confirmarea calității de conducător de doctorat, corespondența între domeniile 
de studii universitare de doctorat, precum și nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii 
universitare de doctorat, i se reconfirmă dlui. Gabriel Oprea, prin Ordinul ministrului educației, 
cercetării și tineretului nr. 1805/20.08.2007, calitatea de conducător de doctorat în domeniul de 
studii de doctorat Ordine publică și siguranță națională.  

 În anul 2003, prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3300/19.02.2003, domnul Gabriel 
Oprea devine membru al comisiei de specialitate CNATDCU – comisia de Științe militare, ordine 
publică și siguranță națională, având la bază propunerea primită de la Academia de Poliție 
București.   

 În  ședința  Consiliului General CNATDCU din data de 29.10.2004, se analizează și se aprobă 
modificarea denumirii și componenței comisiilor de specialitate CNATDCU. Pe cale de consecință, 
prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5555/15.12.2004  comisia de specialitate 
CNATDCU - Științe militare, ordine publică și siguranță națională devine comisia de Securitate 
Națională. Din componența comisiei a făcut parte și dl. Gabriel Oprea, la propunerea Academiei de 
Poliție din București.  

 

 


