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cu privire la organizarea conferinței naționale

„Codificarea şi aplicarea dreptului”
Bucureşti, 7 noiembrie 2014
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București
Aceast eveniment este organizat de Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al
Academiei Române, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106 „Studii doctorale şi postdoctorale
Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică
fundamentală şi aplicată românească” și se adresează bursierilor acestui proiect.
Conferinţa este dedicată aspectelor de ordin teoretic, practic, aplicativ şi metodologic în cadrul
dreptului public și al practicii judiciare aferente.
Cu această ocazie, în acest scop, bursierii programului de burse doctorale/postdoctorale cu sprijin
financiar obținut în cadrul proiectului, pot prezenta lucrări în cadrul Conferinței și vor avea posibilitatea să-şi
exprime puncte de vedere pertinente, să realizeze un intens schimb de informaţii şi să formuleze concluzii
importante în materie.
Lucrările conferinței se vor desfășura în cadrul a trei secţiuni:
1. Teoria generală a dreptului
2. Drept internaţional public
3. Drept penal şi criminologie
Vă invităm să participaţi cu lucrări, care vor fi evaluate în vederea publicării în cadrul volumului
conferinţei.
Lucrarea trebuie să fie redactată în limba română şi să conţină 6-8 pagini, cu referinţele bibliografice
incluse. Template lucrare.
Calendar:

-

26 octombrie 2014 – termen limită pentru trimitere abstract.
29 octombrie 2014 – notificare acceptare abstract
02 noiembrie 2014 – termen limită pentru predarea lucrării finale și înscrierea autorului la
lucrările confterinței
07 noiembrie 2014 – lucrările conferinţei
Adresa de corespondenta este : icj_orizont.2010@yahoo.com

