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RAPORT
privind activitatea Institutului de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române în anul 2017

I
1. În anul 2017, activitatea Institutului de Cercetări Juridice „Acad.

Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ) a avut ca obiect realizarea
unui număr de 15 teme de cercetare ştiinţifică (8 teme de drept public; 5
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: explicaţiile
teoretice ale prevederilor codurilor: civil, de procedură civilă, penal şi de
procedură penală din perspectiva deciziilor Curţii Constituţionale şi
jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi formularea de propuneri de
lege ferenda, noile probleme ale aplicării dreptului Uniunii Europene,
dezvoltări recente în ramuri de drept speciale: dreptul mediului, dreptul
urbanismului, dreptul climei s.a.
O atenţie deosebită s-a acordat cercetărilor lucrărilor consacrate
impactului dreptului Uniunii Europene asupra evoluţiei dreptului românesc,
în contextul împlinirii a 10 ani de la aderarea României la UE (1 ianuarie
2007).
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).
În cursul anului 2017, 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, rapoartele (avizele) date de Institutul
nostru la cererea Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la dezlegarea
unor chestiuni de drept în materie penală, precum şi propunerile de
modificare a codurilor civil şi penal trimise Ministerului de Justiţie sau
comisiilor de specialitate ale Parlamentului României
3. Pe lângă aceasta, o activitate importantă desfăşoară Institutul, prin
cercetătorii săi, sub forma de note de studiu, propuneri, participarea 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
social-economice şi politice actuale. Menţionăm, în acest sens, contribuţiile
aduse la elaborarea anteproiectelor de Cod administrativ şi Cod al
patrimoniului.

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 37 de doctoranzi, unii dintre aceştia pregătindu-se conform
reglementărilor anterioare Legii nr.1/2011. În acest sens, sunt organizate
comisi de pregătire şi totodată studenţii doctoranzi participă la manifestările
ştiinţifice organizate de Institut.
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2. Referindu-ne la activitatea de postdoctorat, Institutul de Cercetări
Juridice "Acad. Andrei Rădulescu", a continuat proiectul cu un grup ţintă
constituit din peste 23 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.h.c Mircea DUŢU, un Consiliu Ştiinţific, format din
şase (6) membri (prof. univ. dr. Mircea DUTU - Preşedinte; dr. Ion IFRIM,
cercetător st. gr. II; dr. Alexandrina SERBAN, cercetator st. gr. II; dr.
Bogdan PĂTRAŞCU, cercetător şt. gr. II; dr. Mihai ŞANDRU, cercetător şt.
gr. II; dr. Tudor AVRIGEANU, cercetător şt. 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
Ştiinţific mai fac parte şi decanii Facultăţilor de drept din: Bucureşti (prof.
univ. dr. Flavius BAIAS), Iaşi (conf. univ. dr. Septimiu Vasile PANAINTE),
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Cluj-Napoca (prof. univ. dr. Florin STRETEANU) şi Craiova (prof. univ. dr.
Dan Sevastian CERCEL).

2. Activitatea Institutului în cursul anului 2017 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 - dr. Dana Tofan Apostol;
- 1 cercetător ştiinţifici gradul I - dr. Raluca Dimitriu;
- 1 cercetător ştiinţifici gradul I - dr.Gheorghe Buta;
-3 cercetători ştiinţifici gradul II - dr.Bogdan Pătraşcu, dr.Şerban
Alexandrina şi dr. Mihai Şandru;
-3 cercetători ştiinţifici gradul III – dr. Simona Maya Teodoroiu, dr.
Ion Flăminzeanu şi dr. Aura Preda).
- 1 cercetător ştiinţific: dr. Dobrev Dumitru.
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 care şi-a susţinut deja public teza, urmându-se procedura legală de
confirmare (cu carte de muncă în Institut – Mihaela Gabriela Berindei).
3. Pe lângă această structură de personal de cercetare, în cadrul
institutului mai există, patru (4) 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 şi prof. univ.
dr. Rodica Stănoiu) care îşi continuă, în mod voluntar, atât activitatea de
cercetare ştiinţifică cât şi de conducători de doctorat. Alţi circa 30 de
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cercetători ştiinţifici onorifici şi asociaţi participă tot 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 conformitate cu legile în vigoare.
4. 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 2017 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. Departamentului de Drept Public „Vintilă Dongoroz”
(cercetătorii Departamentului: CS.gr.II, conf.univ.dr. Şerban Alexandrina,
½ norma cumul; 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, 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,
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norma întreagă (coordonator de Departament) şi cercetatori ştiinţifici
emeriţi: prof.univ.dr. Sofia Popescu - conducător de doctorat ICJ;
prof.univ.dr. Rodica Stănoiu - conducător de doctorat ICJ şi prof.univ.dr.
Dumitra Popescu - conducător de doctorat ICJ au fost realizate şi
valorificate următoarele teme de cercetare ştiinţifică.
Astfel:
În materia dreptului constituţional, s-au efectuat cercetări ştiinţifice
în legătură cu Procedural rules and practices grounding the decisions of the
Constitutional Court of Romania; Considerente de principiu rezultate din
jurisprudența Curţii Constituţionale cu privire la tehnica redactării actelor
normative şi procedura legislativă; Câteva consideraţii referitoare la
trimiterile preliminare către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,
formulate de Curţile constituţionale ale statelor membre; etc.
În domeniul teoriei generale a dreptului, s-au efectuat următoarele
cercetări ştiinţifice: Știința seacă a dreptului”? Concepția lui Constantin
Noica despre drept și știința juridică; German Influences on Romanian
Law; Legislaţia naţională în cei 10 ani de la aderarea României la U.E.;
Importanţa şi necesitatea metodologiei juridice; Complementaritatea
jurisdicţiei Curţii Penale Internaţionale faţă de jurisdicţiile naţionale ale
statelor părţi s.a.
Cercetările în domeniul dreptului penal au avut ca obiectiv abordarea
unor teme fundamentale si prioritare, cum ar fi: Ştiinţa dreptului penal ca
ştiinţă politică; Prescripția răspunderii penale. Probleme de
constituționalitate;Evoluţia instituţiei camerei preliminare de la adoptarea
codului de procedură penală până în prezent. Scurtă prezentare; Dreptul
penal roman intr –o viziune europeană; 10 ani de la aderarea României la
Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluţiei legislaţiei penale române;
Influenţa operei lui Dimitrie Cantemir asupra legiuirilor (pravilelor) penale
române etc.
În domeniul cercetărilor criminologice au fost elaborate şi publicate
lucrări ştiinţifice: Repere din viaţa şi activitatea doamnei dr.Ortansa
Brezeanu; Repere legislative privind probaţiunea în spaţiul Uniunii
Europene; Probaţiunea în România în cifre, Consecinţe juridice, politice şi
administrative ale aderării României la Uniunea Europeană, etc.
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În domeniul dreptului administrativ, cercetările au abordat
următoarele teme: Nulitatea actelor administrative. Corelaţia nulitaterevocare-inexistenţă. Aspecte controversate în doctrină, legislaţie şi
jurisprudenţă; Contribuţia Profesorului Ioan Santai la dezvoltarea doctrinei
administrative. Instituţia contenciosului administrativ; Probleme practice
privind exercitarea dreptului de tutelă administrativă al prefectului; Din nou
despre actualitatea și necesitatea unui Cod de procedură administrativă,
Drept administrativ, vol. II; Probleme practice privind exercitarea dreptului
de tutelă administrativă al prefectului; Raporturile constituţionale dintre
autorităţile publice. Unele reflecţii, 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 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) temele s-au
realizat integral, 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: Avocatul și notarul public în
calitatea de fiduciari; Câteva aspecte privind impactul dreptului Uniunii
Eurpene asupra dreptului internațional privat român; Fiducia și
administrarea bunurilor altuia; Examen de practică judiciară în dreptul
urbanismului; Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului.
Acțiunea revocatorie. Acțiunea oblică. Acțiunea directă; O radiografie a
legii insolvenței persoanei fizice”; Reflecţii asupra unor instituţii juridice de
graniţă, ce prezintă incidenţă şi în materie succesorală; Despre modalităţile
actului juridic civil şi prezenţa acestora în cuprinsul liberalităţilor; Reflecţii
cu privire la principiile generale ale devoluţiunii succesorale legale şi
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excepţiile de la acestea); Abordarea dreptului la moştenire din perspectivă
constituţională; Reflecţii cu privire la principiile generale ale devoluţiunii
succesorale legale şi excepţiile de la acestea; Dreptul la moştenire;
Aderarea României la Uniunea Europeană – factor de dinamizare a
procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat
român; Caracterul imperativ al obligației legale de întreținere. Unele
consecințe în dreptul penal; Câteva considerații cu privire la data nașterii
obligației de întreținere a părinților față de copiii lor minori, etc.
În domeniul dreptului muncii, cercetările au abordat teme ca:
Unsettling trends in collective bargaining today; Restrângerea negocierii
colective. Unele cauze;Noul Cod Civil. Studii și comentarii, Vol. IV (coord.
M. Uliescu), Ed. Universul juridic, București; Provocări ale sindicalismului
actual, publicată; Restatement of Labour Law in Europe Vol I: The
Concept of Employee; Collective bargaining at the company level: non
representative union vs. Workers’s representatives; Collective bargaining at
the company level: non representative union vs. workers’ representative etc.

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: Special topic: Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii
Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerț și Industrie a României (Interpretation and application
of European Union Law by the Court of International Commercial
Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of
Romania); Observații privind cauza Toma, C-205/15: scutirea autorităților
publice de plata taxei de timbru și a cauțiunii respectă dreptul Uniunii
Europe [Remarks concerning Case C-205/15: Exemption of court stamping
fees and for lodging of a security complies with European Union law]
publicată în volumul conferinței Eugen Hurubă (coord.); Achiziţiile publice
în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene; Protecţia
datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra
mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări
ale Regulamentului (UE) 2016/679 etc.
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2. În data de 31 martie 2017 Institutul de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române a organizat sesiunea
ştiinţifică anuală cu participare internaţională, cu tema 10 ani de la
aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției
dreptului românesc, 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. Institutul a finalizat, în colaborare vol. I al Enciclopediei Juridice
Române, lit. A-C, predat spre publicare Editurii Universul Juridic.
4. 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:
-24 martie 2017, Sesiunea omagială :”Ziua Basarabiei: 99 de ani de
la unirea cu Țara – 27 martie 1918 – 27 martie 2017” Aula Magna a
Academiei Române. Organizatori: Secția de științe istorice și argeologie a
Academiei Române; Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei
Rădulescu” al Academiei Române; Universitatea din Craiova;
-16 mai 2017 - Conferinţa Internaţională „Sud-estul european între
tentaţia eurasiatică şi tendinţa pro-europeană”, organizată la Tîrgu-Mureş
de Universitatea „Petru Maior”, Centrul de Studii Regionale și Pluraliste
„Transilvania”, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene, Centrul de
Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei Române, Societatea Română de Cercetare pentru
Afaceri Publice şi Private;
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-24 mai 2017, Conferinţa naţionala cu tema Funcţia publică:
integritate pentru credibilitate, organizatori: Institutul de Cercetări Juridice
”Acad. Andrei Rădulescu„ al Academiei Române si Directia Generala
Anticorupţie a MAI;
-25-27 mai 2017, Conferința europeană de transfer a bunelor practici
și sesiunea de conștientizare și formare cu tema îmbunătăţirea politicilor și
practicilor anti-coruptie prin participarea activă a societăţii civile.
Organizatorii: Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu„ al
Academiei Române si Fundația EUROLINK – Casa Europei, în cooperare
cu European Network for Education and Training – EUNET, și Fundația
Hanns Seidel au organizat la Bucureşti, (Senatul României/Casa Academiei
Române);
-03 noiembrie 2017, Conferința națională : România și Acordul de la
Paris privind clima. Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Universitatea Ecologică
din București – Centrul de Dreptul Mediului;
-07 decembrie 2017, Dezbatere științifică Dreptul administrativ în
era globalizării, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Academiei
Române.Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei
Rădulescu” al Academiei Române în colaborare cu Institutul de Științe
Administrative „Paul Negulescu”.

5. Publicaţii. În cursul anului 2017 s-au finalizat prin publicare o
serie de cercetări efectuate în anii anteriori, iar alte lucrări au reprezentat
rezultatele cercetărilor pe anul 2017. Astfel, au fost publicate un număr de:
16 cărţi la edituri acreditate din ţară, recunoscute de către CNCS şi MECTS.
De asemenea, au fost publicate un număr de 57 articole BDI/B+ si un
(1) ISI international.
Tot în cadrul valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice, consemnăm
participarea unui mare număr de cercetători la manifestările ştiinţifice
interne şi internaţionale, în cadrul cărora s-au prezentat peste 31 de
valoroase comunicări şi intervenţi.
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6. O activitate importantă a desfăşurat Institutul, în anul 2017 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.
7. 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. De precizat că în baza Acordului de colaborare încheiat cu
Institutul Max Planck (Freiburg) din Germania în perioada 20 noiembrie -17
decembrie domnul dr. CP II Tudor Avrigeanu efectuează un stagiu de
documentare şi cercetare la acest Institut.
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.
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8. 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 Rodica-Mihaela Stănoiu, prof.univ.dr. Dana Tofan, prof.univ.dr.
Smaranda Anghene, cof.univ.dr.Flavius Baias, dr.Roxana Munteanu,
dr.Tudor 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 bilunară „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 2017
- Sinteză 1. În anul 2017, activitatea ICJ a urmărit: realizarea şi valorificarea
unor programe fundamentale şi prioritare ale Academiei Române, efectuate
prin publicarea lor sub forma unor volume şi studii, 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 10 de ani de la aderarea României
la Uniunea Europeană.
-Volumul CD al sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a ICJ.
3. Conferinţe:
-Ziua Basarabiei: 99 de ani de la unirea cu Țara – 27 martie 1918 –
27 martie 2017” Aula Magna a Academiei Române. Organizatori: Secția de
științe istorice și argeologie a Academiei Române; Institutul de Cercetări
Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Universitatea din
Craiova
-Sud-estul european între tentaţia eurasiatică şi tendinţa proeuropeană, organizată la Tîrgu-Mureş de Universitatea „Petru Maior”,
Centrul de Studii Regionale și Pluraliste „Transilvania”, Asociaţia Română
de Drept şi Afaceri Europene, Centrul de Studii de Drept European al
Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei
Române, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private
- România și Acordul de la Paris privind clima. Organizatori:
Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei
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Române; Universitatea Ecologică din București – Centrul de Dreptul
Mediului;
- Dreptul administrativ în era globalizării, Amfiteatrul „Ion Heliade
Rădulescu” al Academiei Române.Organizatori: Institutul de Cercetări
Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române în colaborare cu
Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu” etc.

4. Dintre lucrările realizate în 2017 de cercetătorii ICJ, menţionăm:
Noul Cod Civil. Studii și comentarii, Vol. IV (coord. M. Uliescu), Ed.
Universul juridic, București, 20-16, ISBN 978-973-127-864-3 (p. 451 – 474,
607-608, 666-667, 697-698, 757); Drepturile creditorului asupra
patrimoniului debitorului. Acțiunea revocatorie. Acțiunea oblică. Acțiunea
directă. Editura Hamangiu; Considerente de principiu rezultate din
jurisprudența Curţii Constituţionale cu privire la tehnica redactării actelor
normative
şi
procedura
legislativă;
Achiziţiile
publice
în
România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura
Universitară, 2017; Studiu legislativ şi sociologic privind măsurile de
protecţie în materie civilă, Ed. Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-05999, 130 p. Categoria iuris. Ştiinţa dreptului ca ştiinţă politică, Universul
Juridic, Bucureşti, 2017, 122 p.; German Influences on Romanian Law,
Universul Juridic, Bucureşti, 2017, 167 p.; Die Konstanten des Rechts. Ein
Stück rumänischer Rechtsgeschichte aus dem 20. Jahrhundert, Universul
Juridic, 2017, etc.
5. 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 2017

- Noul Cod Civil. Studii și comentarii, colectiv, coord. M.Uliescu,
în 5 volume, Ed. Universul juridic, București, 2012 -2017.
- Categoria iuris. Ştiinţa dreptului ca ştiinţă politică, cu variantă în
limba germană, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2017.
- Acordarea a două titluri de Doctor Honoris Causa – din partea
Universităţii „C. Stere” din Chisinau (18 iunie 2017) şi, respectiv
Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi (12 oct.2017) - domnului
prof.univ.dr. Mircea Duţu, Directorul ICJ
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Concluzii şi propuneri
Activitatea ştiinţifică a Institutului, desfăşurată în anul 2017, 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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