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RAPORT
privind activitatea Institutului de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române în 2016

I
1. În anul 2016, activitatea Institutului de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ) a avut ca obiect realizarea
unui număr de 12 teme de cercetare ştiinţifică (6 teme de drept public; 4
teme de drept privat şi 2 teme de dreptul UE), făcând parte totodată dintre
temele fundamentale şi prioritare ale Academiei Române, respectiv ale
Secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie. În cadrul acestor teme sau abordat probleme ştiinţifice de strigentă actualitate ca: Explicaţii teoretice
ale noului Cod civil român; explicaţiile noului Cod penal; Impactul intrării
in vigoare a noilor coduri asupra legislaţiei. O primă evaluare; O atenţie
deosebită s-a acordat cercetărilor lucrărilor consacrate prezenţei dreptului şi
contribuţiei juristilor la activitatea Academiei Române, în contextul
aniversării a 150 de ani de la crearea acesteia.
Cercetarea ştiinţifică a ICJ se desfăşoară în cadrul mai multor ramuri
ale dreptului, fiecare prezentând elemente specifice în raport cu
particularităţile relaţiilor sociale pe care le reglementează (teoria generală a
dreptului, drept privat, drept public, drept penal, dreptul mediului, dreptul
muncii, dreptul Uniunii Europene, dreptul internaţional public), şi în ştiinţe
auxiliare (precum criminalistica şi criminologia).
Tot ca un specific al activităţii Institutului nostru este şi atenţia
acordată cercetării aprofundate a dreptului Uniunii Europene în vederea
evidenţiări aspectelor cu privire la armonizarea legislaţiei române cu
legislaţia unional - europenă şi ale transpunerii corecte a acesteia în
reglementările juridice din ţara noastră.
În cursul anului 2016, toate temele de cercetare menţionate mai sus,
(aprobate de către Prezidiul Academiei Române) au fost realizate integral,
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cercetătorii dovedind pasiune, competenţă şi promtitudine în elaborarea
acestora.
2. Specificul activităţii Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei Române este acela că desfăşoară, pe lângă o
activitate de cercetare ştiinţifică fundamentală a principiilor şi instituţiilor
dreptului şi o cercetare aplicativă a problemelor pe care le ridică
interpretarea şi aplicarea concretă şi corectă a normelor juridice.
De remarcat, în acest sens, avizele date de Institutul nostru la cererea
Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la dezlegarea unor chestiuni de
drept în materie penală.
3. Pe lângă aceasta, o activitate importantă desfăşoară Institutul, prin
cercetătorii săi, sub forma de note de studiu, propuneri, la elaborarea de
proiecte de acte normative, la discutarea şi diseminarea prevederilor
acestora, precum şi la analiza a semnificaţiilor lor teoretice (prin studii,
articole, monografii, culegeri de studii etc.) spre a înlesni procesul de
aplicare corectă a normei de drept, în raport cu cerinţele vieţii socialeconomice şi politice actuale.
4. Remarcăm, în acest context, contribuţia cercetătorilor ICJ la
elaborarea anteproiectului legii de modificare a Legii nr.752 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei Române.

II
1. Printre preocupările prioritare ale Institutului s-au aflat şi
organizarea şi perfecţionarea activităţii de doctorat, prin pregătirea
doctoranzilor şi elaborarea la nivel academic a tezelor. În prezent, Institutul
are peste 33 de doctoranzi, unii dintre aceştia pregătindu-se conform
reglementărilor anterioare Legii nr.1/2011. Sunt organizate comisi de
pregătire şi doctoranzii participă la manifestările ştiinţifice ale Institutului, la
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şedinţele de departament şi sunt antrenaţi la activităţile de realizare a
programelor de cercetare.
2. Referindu-ne la activităţile de postdoctorat, Institutul de Cercetări
Juridice "Acad. Andrei Rădulescu", a continuat proiectul cu un grup ţintă
constituit din peste 20 de cercetători postdoctorat (perioada de
sustenabilitate)
POSDRU/159/1.5/S/140106,
(responsabil
prof.univ.dr.Mircea Duţu) cu tema generală „Studii doctorale şi
postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă,
competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi
aplicată românească”, în calitate de partener (P.3) în colaborare cu
Institutul de Economie Mondială, Institutul de Economie Naţională,
Universitatea Natională de Apărare Carol I, Agentia Română pentru
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, Academia Tehnică Militară şi
Osterreichish-Rumanischer Akademischer Verein Austria.

III
1. În prezent, activitatea managerială a ICJ, este asigurată de un
Director, prof.univ.dr.d.h.c Mircea DUŢU, un Consiliu Ştiinţific, format
din şase (6) membri (prof. univ. dr. Mircea DUTU - Preşedinte; conf. univ.
dr. Alexandrina SERBAN, cercetator st. gr. II; lector univ.dr. Bogdan
PĂTRAŞCU, cercetător şt. gr. II; prof. univ.dr. Mihai ŞANDRU, cercetător
şt. gr. II; dr. Tudor AVRIGEANU, cercetător şt. gr. II; dr. Ion IFRIM,
cercetător st. gr. II – Membrii). Totodată, la activitatea Consiliului Ştiinţific
participă în calitate de membrii onorifici: prof. univ. dr. Ion DOGARU,
membru corespondent al Academiei Române, prof. dr. Vasile STĂNESCU,
membru de onoare al Academiei Române, şi 4 membrii emeriţi, conducători
de doctorat: prof. univ. dr. Dumitra POPESCU, prof. univ. dr. Sofia
POPESCU, prof. univ. dr. Rodica STĂNOIU şi prof. univ. dr. Marilena
ULIESCU.
În vederea realizării unei coordonări la nivel naţional a activităţii de
cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul dreptului, din Consiliu
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Ştiinţific mai fac parte şi decanii Facultăţilor de drept din: Bucureşti (prof.
univ. dr. Flavius BAIAS), Iaşi (prof. univ. dr. Tudorel TOADER), ClujNapoca (prof. univ. dr. Florin STRETEANU) şi Craiova (prof. univ. dr. Dan
Sevastian CERCEL).

2. Activitatea Institutului în cursul anului 2016 a fost desfăşurată de
un număr de 21 persoane ocupând 17 posturi.
Structura personalului de cercetare din Institut este constituită din
15 cercetători ştiinţifici. Dintre aceştia, cinci (5) sunt angajaţi cu contract de
muncă pe normă întreagă, astfel:
- 2 cercetători ştiinţifici grad II - dr. Tudor Avrigeanu; şi dr. Ion
Ifrim;
- 2 cercetători ştiinţifici grad III - dr.Versavia Brutaru, dr.
Constantin Andrei
- 1 cercetător ştiinţific drd. Mihaela Gabriela Berindei.
La aceştia se adaugă zece (10) cercetători ştiinţifici cu o jumătate de
normă în cumul:
- 1 cercetător ştiinţifici gradul I - prof. univ. dr. Dana Tofan Apostol;
- 1 cercetător ştiinţifici gradul I - prof. univ. dr. Raluca Dimitriu;
- 1 cercetător ştiinţifici gradul I - prof. univ. dr.Gheorghe Buta;
-3 cercetători ştiinţifici gradul II – lect.univ.dr.Bogdan Pătraşcu,
conf.univ.dr.Şerban Alexandrina, prof. univ. dr. Mihai Şandru;
-3 cercetători ştiinţifici gradul III – conf. univ. dr. Simona Maya
Teodoroiu, lect.univ.dr. Ion Flăminzeanu, conf. univ. dr. Aura Preda).
- 1 cercetător ştiinţific: dr. Dobrev Dumitru.
Rezultă, aşadar că, din întregul personal de cercetare ştiinţifică, 14
sunt doctori în drept (dintre care 4 sunt titulari cu carte de muncă, normă
întreagă) şi un (1) doctorand (cu carte de muncă în Institut – Mihaela
Gabriela Berindei).
3. Pe lângă această structură de personal de cercetare, în cadrul
institutului activează, cinci (5) foşti cercetători ai Institutului, pensionari, în
calitate de cercetători ştiinţifici emeriţi (prof. univ. dr. Dumitra Popescu,
prof. univ. dr. Sofia Popescu, prof. univ. dr. Marilena Uliescu, prof. univ.
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dr. Rodica Stănoiu şi dr. CS III Ortansa Brezeanu) care îşi continuă, în
mod voluntar, activitatea de cercetare ştiinţifică şi de conducători de
doctorat. Alţi circa 40 de cercetători ştiinţifici onorifici şi asociaţi participă
în mod voluntar la activitatea ştiinţifică a institutului. Lista cercetătorilor
(membrii onorifici şi asociaţi) a fost aprobată de Consiliul Ştiinţific al
Institutului, în baza unui Regulament intern, in conditiile legi.
4.Totodată, pe lângă personalul de cercetare, Institutul are un număr
de şase (6) salariaţi care formează personalul auxiliar:
- un (1) contabil-şef (Frangulea Gabriela Luciana);
- un (1) economist (Ciobotea Ion Adrian)
- o (1) bibliotecară (Maria Dumitru);
- un (1) referent (Gâscă Brandusa);
- şi (2) două posturi de consilier juridic (Rozalia Flămânzeanu şi
Iolanda Vasile, una având atribuţii de secretar şi responsabilă cu
activitatea de doctorat şi postdoctorat, iar cealaltă având atribuţii
legate de administrarea site-ului ICJ, secretar tehnic şi de
conmunicare pentru relaţiile Institutului cu alte instituţii şi
persoane din exteriorul Institutului).

IV
1. Activitatea de cercetare ştiinţifică a ICJ în anul 2016 s-a desfăşurat
în cadrul celor trei departamente.
Referindu-ne la activitatea ştiinţifică şi la rezultatele obţinute de
fiecare departament al Institutului, în parte, constatăm următoarele:
A. În ce priveşte activitatea Departamentului de Drept Public
„Vintilă Dongoroz” (cercetătorii Departamentului: CS.gr.II, conf.univ.dr.
Şerban Alexandrina, ½ norma cumul; (coordonator de Departament);
CS.gr.I, prof.univ.dr. Dana Tofan, ½ norma cumul; CS.gr.II dr. Tudor
Avrigeanu norma întreaga (carte de muncă la Institut); CS.gr.III
conf..univ.dr.Aura Constantinescu, ½ norma cumul; CS.gr.III lect.univ.dr.
Ion Flămânzeanu, ½ norma cumul; CS gr.III dr. Constantin Andrei,
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normă întregă (carte de muncă la Institut); CS.gr.III dr. Versavia Brutaru,
normă întregă (carte de muncă la Institut), CS II dr.Ion Ifrim, norma
întreagă (carte de muncă la Institut); şi cercetatori ştiinţifici emeriţi:
prof.univ.dr. Sofia Popescu - conducător de doctorat ICJ; prof.univ.dr.
Rodica Stănoiu - conducător de doctorat ICJ; prof.univ.dr. Dumitra
Popescu - conducător de doctorat ICJ; CS III dr. Ortansa Brezeanu) au fost
realizate şi valorificate următoarele teme de cercetare ştiinţifică.
Astfel:
În materia dreptului constituţional, s-au efectuat cercetări ştiinţifice
în legătură cu Reformismul constituţional; Drepturile si libertatiile in era
„Big Brother, formulând-se totodată, propuneri de lege ferenda.
În domeniul teoriei generale a dreptului, s-au efectuat următoarele
cercetări ştiinţifice: Academia Română (1866-2016). Temeiuri, tradiţii şi
valori juridice Autor: Mircea Duţu; Dreptul şi Juriştii în Academia Română
(1866-2016) autor: Mircea Duţu; Probleme noi privind Răspunderea
juridică - concept, principii, forme ale răspunderii ; Teoria generală a
dreptului (curs universitar) coordonator prof.univ.dr.Sofia Popescu;
Dimensiuni actuale ale metodologiei juridice etc.
Cercetările în domeniul dreptului penal au avut ca obiectiv abordarea
unor teme fundamentale si prioritare, cum ar fi: Explicaţiile noului Cod
penal, vol.IV, şi vol.V; (în colectiv), coordonatori: George Antoniu;
Tudorel Toader; Ed. Universul Juridic, Bucureşti. 2016; Romanian penal
law reform. Studies; Recunoaşterea vinovăţiei sau Plea Bargaining. Aspecte
de common law; Răspunderea penală a minorului în diferite sisteme de
drept; Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului.
Prevederile noului Cod penal; Contributiile profesorului George Antoniu la
dezvoltarea dreptului penal roman; Unele reflecţii asupra sistematizării
infracţiunilor informatice; Aspecte discutabile şi controversate pe marginea
prevederilor actuale ale codului penal etc.
În domeniul cercetărilor criminologice au fost elaborate şi publicate
lucrări ştiinţifice: Incidenta noilor coduri in materia probatiunii; Psycho-
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criminologie; Migration and crime; Criminologia din Romania: trecut,
prezent si viitor; etc.
În domeniul dreptului administrativ, cercetările au abordat
următoarele teme: Formele răspunderii în dreptul administrativ; Câteva
reflecţii cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2016 privind
unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere
tehnică dispuse în procesul penal; Nulitatea actelor administrative.
Corelaţia nulitate-revocare-inexistenţă. Aspecte controversate în doctrină,
legislaţie şi jurisprudenţă; Tezele prealabile ale proiectului Codului
administrativ. Câteva reflecţii, Controverses concernant les élections des
autorités exécutives locales; Posibile implicaţii ale codificării procedurii
administrative asupra jurisprudenţei administrative; L’impact de la
régionalisation, de l’intercommunalité et de la métropolisation sur les
autorités locales, régionales et centrales en Europe ; Problema proceselor
paralele în cazul încheierii unui act de control concomitent încheierii
procesului verbal de sancţionare contravenţională , etc.
B. În ce priveşte activitatea Departamentului de Drept Privat
„Traian Ionaşcu”, (cercetătorii Departamentului: CS.gr.I prof.univ.dr.
Raluca Dimitriu, norma ½cumul; CS.gr.I prof.univ.dr. Gheorghe Buta,
norma ½cumul; CS.gr.II lect.univ.dr. Bogdan Pătraşcu, ½ norma cumul
(coordonator la Departament); CS. dr.Dumitru Dobrev, ½ norma cumul
(carte de muncă la Institut); CS drd. Mihaela Gabriela Berindei, norma
întreaga (carte de munca la Institut); şi cercetători ştiinţifici onorifici,
prof.univ.dr.Marilena Uliescu - conducător de doctorat ICJ. In anul 2016,
toate temele de cercetare ştiinţifică aflate în programul de cercetare au fost
realizate integral. S-a acordat o mare atenţie noilor instituţii juridice ale
Codului civil şi Codului de procedură civilă, elaborându-se şi publicându-se
diferite lucrări, studii, articole, s.a.
În domeniul dreptului civil, cercetările au avut ca obiectiv
următoarele teme fundamentale şi prioritare: Noul Cod civil. Studii şi
Comentarii, vol. IV, Cartea a VI-a, Despre prescripţia extinctivă, decădere
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şi calculul termenelor (art. 2500-2556 C.civ.), și Cartea a VII-a, Dispoziții
de drept international privat (art. 2557-2663 C.civ.)”; Contractele de muncă
atipice şi conturul unui nou drept al muncii; Reglementarea persoanei
juridice în Codul civil; Reflecții cu privire la noțiunea și clasificarea actelor
juridice; Studiu de drept comparat privind insolvența persoanei fizice;Unele
considerații privind îndeplinirea obligației de întreținere a părinților față de
copiii lor minori; Este embrionul o ființă umană?; Divizarea societăţilor
comerciale - operaţiune în frauda creditorilor. Examen jurisprudenţial;
Examen de practică judiciară în materie de exequatur. clauza
compromisorie patologică și efectele sale; Norma conflictuală aplicabilă
efectelor de comerţ; Legea aplicabilă valorilor mobiliare și titlurilor
reprezentative ale mărfurilor; Propuneri de lege ferenda referitoare la noul
cod civil; Despre particularitățile unor instituții ale dreptului succesoral și
despre dificultățile integrării lor în ansamblul materiei moștenirii; Câteva
reflecții în legătură cu funcțiile certificatului de moștenitor, inclusiv ale
celui european; Câteva aspecte de interes în legătură cu vânzarea
moştenirii; Regimul general al termenelor de decădere; Legea aplicabilă
moştenirii; Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari; Evaluarea
unor dispoziții al Codului de procedură civilă la trei ani de la intrarea în
vigoare; Calculul termenelor; Fiducia. Conflicte de legi; Reglementarea
căii de atatc împotriva încheierii prin care s-a respins recuzarea;
În domeniul dreptului muncii, cercetările au abordat teme ca:
Prezenţa femeilor pe piaţa muncii; Impactul globalizării asupra dreptului
muncii; Developments in working life in Europe; New developments in the
protection of whistle-blowers in the workplace; Reflecţii privind contractul
cu fracţiune de normă; Globalizarea şi dimensiunea transnaţională a
raporturilor de muncă etc.
În domeniul dreptului mediului au fost fost realizate următoarele
teme de cercetare: Apărarea mediului şi a fondului forestier prin dreptul
penal; Un pact privind dreptul uman fundamental la mediu.
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C. În ce priveşte activitatea Centrul de Studii de Drept European,
(cercetătorii Departamentului: CS.gr. II dr. Mihai Şandru, ½ norma
cumul; CS.gr.III lect.univ.dr. Maya Teodoroiu½ norma cumul,) temele de
cercetare au fost: Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul
român; Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin
arbitraj. Experienţe româneşti; Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra
contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către Curtea de
Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
a României; Concedieri colective în cazul insolvenţei societăţii comerciale
şi efectul direct orizontal al unei directive. două hotărâri ale instanţelor
române în context european şi un postscriptum; Utilitatea formulării
trimiterilor preliminare în materia clauzelor abuzive formulate de instan țele
din România; Transpunerea în dreptul român a directivelor societare şi
interpretarea lor de către instanţele din România etc.

2. În data de 15 aprilie 2016 Institutul de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române a organizat sesiunea
ştiinţifică anuală cu participare internaţională, cu tema Intrarea în vigoare
a noilor coduri . O primă evaluare, în cadrul căreia s-au prezentat valoroase
comunicări ştiinţifice de către cercetătorii din Institut, cadre didactice din
centre universitare şi personalităţi ale vieţii ştiinţifice juridice din ţară şi din
străinătate.
3. In perioada 18-20 mai 2016, în Aula Magna a Universităţii din
Bucureşti (Palatul Facultăţii de Drept) s-au desfăşurat lucrările celei de-a IIa Conferinţe mondiale de drept penal, având ca temă Protecţia mediului
prin dreptul penal. Organizată de Asociaţia Internaţională de Drept Penal
(AIDP), în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei Române (ICJ), Universitatea Ecologică din
Bucureşti (UEB) şi Asociaţia Română de Ştiinţe Penale (ARSP), reuniunea a
oferit cadrul unui dialog, schimb de idei şi experienţe asupra unei tematici
juridice de maximă actualitate şi deosebită importanţă.
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4. Institutul a finalizat, în colaborare vol. I al Enciclopediei Juridice
Române, lit. A-C, predat spre publicare Editurii Universul Juridic.
5. De remarcat de asemenea participarea Institutului de Cercetări
Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române în calitate de
coorganizator la următoarele manifestări ştiinţifice cu participare
internaţională:
- Sesiunea Autocraţia electivă vs Democraţia parlamentară, Joi, 4
februarie 2016, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii
Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125);
- Conferința internațională “Procesul civil și executarea silită. Teorie
și practică” 25-27 august 2016, Târgu Mureș;
- Conferinţa națională ”Apărarea mediului și a fondului forestier prin
dreptul penal” . Organizatori: Ministerul Public – Parchetul de le lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție în colaborare cu Institutul de Cercetări
Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române (15 noiembrie
2016);
- Simpozion dedicat aniversării a 25 de ani de la înființarea Asociației
Române de Filosofia Dreptului (25 noiembrie 2016);
-Tradiţii, prezent şi perspective ale constituţionalismului românesc.
150 de ani de la prima Constituţie a româniei, 25 de ani de la Constituţia
din 8 decembrie 1991, în colaborare cu Curtea Constituţională a României (8
decembrie2016).

6. Publicaţii. În cursul anului 2016 s-au finalizat prin publicare o
serie de cercetări efectuate în anii anteriori, iar alte lucrări au reprezentat
rezultatele cercetărilor pe anul 2016. Astfel, au fost publicate un număr de:
21 cărţi la edituri acreditate din ţară, recunoscute de către CNCS şi MECTS
şi 4 cărţi publicate în străinătate.
De asemenea, au fost publicate în revista Institutului (SCJ) un număr
de 15 articole si 45 articole în publicaţii BDI/B+.
Tot în cadrul valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice, consemnăm
participarea unui mare număr de cercetători la manifestările ştiinţifice
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interne şi internaţionale, în cadrul cărora s-au prezentat peste
valoroase comunicări şi intervenţi.
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8. O activitate importantă a desfăşurat Institutul, în anul 2016 prin
cercetătorii săi, sub forma de avize, note de studiu, propuneri la proiectele
de acte normative aflate în curs de definitivare la Camera Deputaţilor, la
Senat, la Guvernul României, la Ministerul de Justiţie, Ministerul de Interne,
Ministerul de Externe sau la Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.
Aceste strânse legături cu organele de stat care elaborează şi aplică
actele normative i-au permis Institutului să fie la curent cu problemele cele
mai vii şi actuale ale vieţii juridice interne şi internaţionale pe care să le
reflecte în programele sale de cercetare.
9. Institutul este invitat cu regularitate la întâlnirile pe probleme
juridice, ca şi la reuniunile ştiinţifice organizate de Ministerul Justiţiei,
Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Institutul
European din România şi de către Institutul Român pentru Drepturile
Omului. În vederea lărgirii contactelor cu oamenii de ştiinţă din străinătate,
Institutul a început tratative cu Universitatea din Bologna şi Universitatea
din Milano pentru iniţierea unor cercetări comune asupra problemelor legate
de armonizarea legislaţiei române cu legislaţia Uniunii Europene. De
asemenea au continuat legăturile cu Facultatea de Drept Comparat din
Strasbourg, cu Societatea de Legislaţie Comparată din Paris, cu
Universitatea din Roma – (Institutul de Ştiinţe Juridice), cu Institutul
Internaţional de Sociologie Juridică Oñati (Spania), Institutul de Sociologie
Juridică din La Mancha (Spania) şi Institutul de Istorie, Stat şi Drept al
Academiei Republicii Moldova (Chişinău), cu care, de altfel, Institutul
nostru menţine, tradiţional, foarte bune contacte ştiinţifice şi schimburi de
publicaţii.
În marte 2016, s-a semnat acordul de cooperare cu Institutul de
Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (ICJP), şi
au avut loc o serie de participări la activităţi ştiinţifice reciproce.
De menţionat că în perioada 22 -25 noiembrie 2016 a avut loc vizita
domnului prof.dr.hab.Przemyslaw Saganek, de la Institutul de Drept al
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Academiei de Ştiinţe din Polonia, ocazie cu care acesta a susţinut conferinţa
cu tema Criza refugiaţilor în lumina dreptului internaţional şia dreptului
Uniunii Europene.
Totodată, în cadrul Acordului de colaborare între Academia Română,
Academia de Ştiinţe a Republicii Belarus şi Fundaţia Republicii Belarus
pentru Cercetare Fundamentală (Minsk, 2009), ce prevede promovarea şi
sprijinirea cooperării ştiinţifice dintre oamenii de ştiinţă din instituţiile de
cercetare din cele două ţări, prin susţinerea financiară a realizării în comun a
unor proiecte de cercetare fundamentală, Institutul a încheiat în 2016 un
proiect comun româno-belarus (Belarusian State Economic University,
Ministry of Education of the Republic of Belarus, responsabil de proiect,
prof. univ. dr. Tatiana Taranova, și Institutul de Cercetări Juridice al
Academiei Române, responsabil de proiect, prof. univ. dr. Mircea Duțu), cu
tema Alternative forms of settlement of disputes in Romania and the
Republic of Belarus : comparative analysis of theoretical and practical
aspects.
De asemenea, ICJ realizează un amplu schimb academic de publicaţii
cu peste 50 de beneficiari cărora le trimite publicaţiile Institutului în
schimbul lucrărilor juridice apărute în aceste ţări.
10. Institutul editează o revistă proprie ,,Studii şi Cercetări
Juridice”, cu apariţie trimestrială, având un redactor-şef (prof.univ.dr.
Mircea Duţu); un colectiv de redacţie format din membrii:
prof.univ.dr.Marilena
Uliescu,
prof.univ.dr.Sofia
Popescu,
prof.univ.dr.Raluca; un colegiul de onoare format din prof.univ.dr. Denis
Szabo (Universitatea din Budapesta, Institutul de Drept al Academiei
Ungare), prof.univ.dr. Enrico Pattaro (Universitatea din Bologna, Italia),
prof.univ.dr. Vicenzo Ferrari (Universitatea Genova, Italia), prof.univ.dr.
Vlad Constantinescu (Universitatea „Robert Schumann, Centrul de Studii
Internaţionale şi Europene din Strasbourg, Franţa), prof.univ.dr. Joseph
Hudault (Universitatea „Pantheon” Sorbona, Franţa) şi profesor emerit
Michel Prieur (Universitatea din Limoges, Franţa); un comitet de referenţi
ştiinţifici format din prof.univ.dr. Dumitra Popescu, prof.univ.dr RodicaMihaela Stănoiu, prof.univ.dr. Dana Tofan, prof.univ.dr. Smaranda
Anghene, cof.univ.dr.Flavius Baias, dr.Roxana Munteanu, dr.Tudor
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Avrigeanu CS II, lect.univ.dr. Bogdan Pătraşcu şi un secretar responsabil
de redacţie CS II dr.Ion Ifrim iar în calitate de colaboratori un număr mare
de prestigioase personalităţi din lumea universitară şi academică din ţară şi
din străinătate. Revista a fost predată cu regularitate spre apariţie la Editura
Academiei Române. Revista publică studii, articole, comentarii legislative şi
de practică judiciară, cronici, informaţii, bibliografie juridică selectivă,
reflectând în principal problematica nouă abordată în cadrul temelor de
cercetare.
Institutul editează, în colaborare cu prestigioasa editură Kluwer –
International, revista lunară „Pandectele Române”, publicaţie de referinţă în
domeniul literaturii juridice şi a jurisprudenţei.
Prin cooperare cu Asociaţia Română de Ştiinţe Penale (asociaţie
recunoscută prin lege ca fiind de utilitate publică), Institutul sprijină şi
contribuie (sub aspect ştiinţific) la apariţia periodicului ,,Revista de Drept
Penal/Penal Law Review”; tot astfel, Asociaţia Naţională de Filosofie a
Dreptului de pe lângă Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române
editează, în colaborare cu Centrul de Cercetări Juridice al Facultăţii de Drept
a Universităţii de Vest din Timişoara, periodicul ,,Romanian Review of
Philosophy of Law and Social Philosophy”.
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Activităţi mai importante realizate în anul 2016
- Sinteză 1. În anul 2016, activitatea ICJ a urmărit: realizarea şi valorificarea
unor programe fundamentale şi prioritare ale Academiei Române, prin
publicarea lor sub forma unor volume şi studii, marcarea aniversării a 150 de
ani de la înfiinţarea Academiei Române, prin relevarea contribuţiei
specialiştilor la activitatea sa, consolidarea rolului Institutului de centru de
excelenţă a cercetării juridice fundamentale la nivel naţional şi internaţional
şi intensificarea relaţiilor externe cu alte instituţii de cercetare de prestigiu
din străinătate.
2. Lucrări consacrate aniversării a 150 de ani de la crearea
Academiei Române:
- Mircea Duţu, Dreptul și Juriștii în Academia Română (1866-2016)
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2016;
- Mircea Duţu, Academia Română (1866 -2016) Temeiuri, tradiții și
valori juridice, Ed. Academiei Române şi Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2016.
3. Institutul a fost coorganizator al Conferinţei mondiale de drept
penal, în parteneriat cu Asociaţia Internaţională de Drept Penal, din Paris,
având ca temă Protecţia mediului prin dreptul penal (18-20 mai 2016).
4. Conferinţe naţionale:
- Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal.
Organizatori: Ministerul Public – Parchetul de le lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice
”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române (15 noiembrie 2016);
-Tradiţii, prezent şi perspective ale constituţionalismului românesc.
150 de ani de la prima Constituţie a României, 25 de ani de la Constituţia
din 8 decembrie 1991, în colaborare cu Curtea Constituţională a României (8
decembrie 2016;
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- Intrarea în vigoare a noilor coduri . O primă evaluare. Institutul de
Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
5. Dintre lucrările realizate în 2016 de cercetătorii ICJ, menţionăm:
Explicaţiile noului Cod penal, vol.V, şi vol. V; (în colectiv), coordonatori:
George Antoniu; Tudorel Toader; Ed. Universul Juridic, Bucureşti. 2016;
Noul Cod civil. Studii și Comentarii, vol. IV, Cartea a VI-a, Despre
prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor (art. 2500-2556
C.civ.), și Cartea a VII-a, Dispoziții de drept international privat (art. 25572663 C.civ.)”, Editura Universul Juridic, București, 2016; Romanian penal
law reform. Studies, Ed. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken,
Germania, 2016; Apărarea mediului şi a fondului forestier prin dreptul
penal, Ed. Academiei Române, 2016. etc.

6. Semnarea acordului de cooperare ştiinţifică cu Institutul de
Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (ICJP)
(martie 2016);
7. De menţionat şi larga participare a membrilor ICJ la sesiuni de
comunicări ştiinţifice internaţionale, naţionale cu participare internaţională şi
naţionale.
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Realizări excelente obţinute în anul 2016
1.Conferinţa mondială de drept penal, având ca temă Protecţia
mediului prin dreptul penal. Organizată de Asociaţia Internaţională de
Drept Penal (AIDP), în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ), Universitatea
Ecologică din Bucureşti (UEB) şi Asociaţia Română de Ştiinţe Penale
(ARSP).
2. Lucrări fundamentale sau de pionierat: Explicatiile noului Cod
penal (volumele: IV - V) coordonatori:
George Antoniu; Tudorel
Toader;Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2016; „ Noul Cod civil.
Studii și Comentarii, vol. IV, Cartea a VI-a, Despre
prescripția
extinctivă, decădere și calculul
termenelor
(art. 25002556 C.civ.), și Cartea a VII-a, Dispoziții de drept international
privat (art. 2557-2663 C.civ.)”, Editura
Universul Juridic,
București, 2016; Apărarea mediului şi a
fondului forestier prin
dreptul penal, Ed. Academiei Române şi Editura Universul Juridic,
București, 2016

3. Lucrări consacrate aniversării a 150 de ani de la crearea
Academiei Române:
- Mircea Duţu, Dreptul și Juriștii în Academia Română (1866-2016)
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2016;
- Mircea Duţu, Academia Română (1866 -2016) Temeiuri, tradiții și
valori juridice, Ed. Academiei Române şi Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2016.
4. Semnarea acordulului de cooperare cu Institutul de Cercetări
Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (ICJP),
(martie 2016)
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Concluzii şi propuneri
Activitatea ştiinţifică a Institutului, desfăşurată în anul 2016, se poate
aprecia ca foarte bună, Institutul continuând să activeze ca un for ştiinţific
important în viaţa juridică naţională, cu caracter coordonator şi director în
materie
Totodată, programele de cercetare fundamentală desfăşurate de
cercetătorii din Institut se bucură de o largă apreciere naţională şi
internaţională, reflectată în protocoalele de cooperare încheiate de Institut
cu instituţii similare din străinătate şi activităţile desfăşurate în comun.
În acelaşi timp, lucrările Institutului sunt în atenţia specialiştilor care
le citează în mod substanţial, iar cercetătorii sunt solicitaţi ca experţi de
diferite autorităţi.
Solicitările permanente de opinii şi puncte de vedere venite din partea
autorităţilor de specialitate – îndeosebi ICCJ, Parchetul General, Parlament,
Curtea Constituţională s.a -, acţiunile comune organizate şi desfăşurate arată
o remarcabilă recunoaştere ştiinţifică şi o prezenţă semnificativă în viaţa
juridică a ţării.
Cu toată această importanţă a activităţii sale, Institutul se confruntă şi
cu unele probleme, decurgând mai ales din insuficienţa cronică de posturi de
cercetători.
În aceste condiţii, subliniem că ne lipsesc posturi de cercetători gradul
I, II, III, pentru a promova pe cercetătorii cu normă întreagă din Institut care
îndeplinesc condiţiile legale de promovare; aceasta ar impune suplimentarea
corespunzătoare a statului de funcţiuni.
De asemenea, sunt insuficiente posturile de cercetători şi asistenţi de
cercetare, pentru a fi angajaţi tineri cercetători şi a fi formaţi de cercetătorii
cu experienţă.
În concluzie, considerăm că principala problemă a ICJ o reprezintă
insuficienţa posturilor de cercetători ştiinţifici şi repartizarea lor
corespunzătoare pe grade ştiinţifice, fapt pentru care solicităm sprijin în
acest sens conducerii Academiei Române.

DIRECTOR,
prof. univ. dr. Mircea Duţu
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