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I. Sintenză pe indicatori de activitate
Număr
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste
a) publicate ISI străinatate
b) publicate ISI România
c) publicate in BDI/B+
d) publicate în reviste ale Academiei Române;
e) publicate în alte reviste din ţară.
2. Capitole în cărţi monografice (volume colective)
a) din ţară;
b) din străinătate.
3. Participare la elaborarea unor lucrări de amploare
(atlase, dicţionare, enciclopedii etc.)
Enciclopedia juridică a dreptului (în colab. cu Univ. ,,Titu
Maiorescu” din Bucureşti)

1
2
17
7
69

8
4

10

4. Cărţi:
a) publicate la edituri din ţară;
b) publicate la edituri din străinătate.

9
4

5. Rapoarte, studii, sinteze etc., la cererea autorităţilor
a) programe prioritare ale Academiei Române;
b) programe prioritare ale ICJ;
c) programe ale MECT (CNMP, ANCS, CNCSIS etc.);

9

6. Alte studii şi rapoarte. Participări la elaborarea de acte
normative
4
41

7. Participări la manifestări internaţionale
8. Participări la manifestări naţionale
internatională
9. Participări la manifestări naţionale

2

cu participare

37

76

IIII
În cursul anului 2011, activitatea Institutului de Cercetări Juridice
(ICJ) a avut ca obiect realizarea unui număr de 16 teme de cercetare
ştiinţifică. Ele s-au înscris în cadrul temelor fundamentale (prioritare) ale
Academiei Române şi în cel al Secţiei de ştiinţe economice, juridice şi
sociologie.
Specificul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române este acela că desfăşoară, pe lângă o activitate de
cercetare ştiinţifică fundamentală a instituţiilor dreptului şi o cercetare
aplicativă prin analiza aprofundată a problemelor pe care le ridică aplicarea
concretă a normelor juridice în practica organelor judiciare.
Pe lângă aceasta, cercetătorii Institutului participă la elaborarea de
proiecte de acte normative, la explicarea ştiinţifică a normelor juridice, la
difuzarea acestor explicaţii (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.
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, dreptul penal, drept comercial, drept constituţional,
drept administrativ, dreptul familiei, drept european, drept financiar,
criminologie, procedură civilă, procedură penală, dreptul muncii etc.).
Un obiectiv prioritar l-a constituit, în acest context, participarea la
elaborarea proiectelor noilor coduri legislative – civil, de procedură civilă,
penal şi de procedură penală - şi iniţierea unor proiecte de cercetare privind
explicaţiile teoretice ale acestora.
Tot ca un specific al activităţii Institutului nostru în prezent este şi
concentrarea eforturilor tuturor cercetătorilor în direcţia analizei aprofundate
a dreptului Uniunii Europene în vederea armonizării legislaţiei române cu
reglementările UE şi transpunerii acestora în plan intern.
Toate temele de cercetare au fost integral elaborate în anul 2011,
cercetătorii dovedind pasiune şi competenţă ştiinţifică în realizarea lor.

3

De asemenea, cercetătorii Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad.
Andrei Rădulescu” al Academiei Române au desfăşurat o bogată activitate
ştiinţifică legată de realizarea şi coordonarea unor programe de cercetare ca
şi pentru elaborarea unor studii fundamentale asupra fenomenului juridic în
etapa actuală.
În preocupările Institutului în acest an a fost şi o mai bună organizare
şi funcţionare activităţii de doctorat, elaborarea la nivel corespunzător a
lucrărilor în cadrul contractelor de cercetare ca şi participarea la
numeroase manifestări ştiinţifice internaţionale, cu participare internaţională
şi naţională.
Din iunie 2011, activitatea managerială a ICJ s-a reorganizat, prin
desemnarea unui nou director şi alegerea unul nou Consiliu Ştiinţific. Astfel,
în prezent, conducerea Institutului este asigurată de un Director, cercetător
ştiinţific gr. I şi profesor universitar doctor Mircea DUŢU, un Consiliu
Ştiinţific, format din şapte (7) membri (prof. univ. dr. Mircea DUTU Preşedinte; conf. univ. dr. Alexandrina SERBAN, cercetator st. gr. II –
Membru; lector univ.dr. Bogdan PĂTRAȘCU, cercetător şt. gr. II –
Membru; prof. univ.dr. Mihai ŞANDRU, cercetător şt. gr. II – Membru;
dr.Gheorghe BUTA, cercetator st. gr. II – Membru; dr. Tudor
AVRIGEANU, cercetător şt. gr. II – Membru; dr. Ion IFRIM, cercetator st.
gr. III – Membru); participă, de asemenea, la activitatea Consiliului, prof.
univ. dr. Ion DOGARU, membru corespondent al Academiei Române, prof.
dr. Vasile STĂNESCU, membru de onoare al Academiei Române, şi 5
membrii de onoare, conducători de doctorat: prof. univ. dr. George
ANTONIU, 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 noul Consiliu
Ştiinţific al ICJ fac parte şi decanii Facultăţilor de drept din: Bucureşti (prof.
univ. dr. Flavius BAIAS), Iaşi (prof. univ. dr. Tudorel TOADER), ClujNapoca (conf. univ. dr. Paul VASILESCU) şi Craiova (prof. univ. dr. Dan
Claudiu DĂNIŞOR).
Activitatea Institutului a fost desfăşurată până, la restructurare, de un
număr de 31 de persoane care ocupau 22 de posturi. În 2010, s-a aprobat de
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către Academia Română doar 20 de posturi, iar pentru anul 2011 Institutul a
avut în schema sa doar un număr de 19 posturi, reducându-se, din structura
de posturi vacante ale Institutului, un (1) post, cel de secretar de redacţie al
periodicului Institutului.
Structura de personal de cercetare din Institut este, astfel, constituită
din 16 cercetători ştiinţifici. Dintre aceştia, şase (6) sunt angajaţi cu
contract de muncă pe normă întreagă, fiind titulari (1 cercetător ştiinţific
grad I, totodată şi director al Institutului-prof. univ. dr. Mircea Duţu), 1
cercetător ştiinţific grad II-dr. Tudor Avrigeanu, 3 cercetători ştiinţifici grad
III- dr.Versavia Brutaru, drd. Constantin Andrei şi dr. Ion Ifrim şi 2
cercetători ştiinţifici drd. Mihaela Gabriela Berindei şi drd. Dobrev Dumitru.
La aceştia se adaugă nouă (9) cercetători ştiinţifici cu o jumătate de normă
în cumul (dintre care 3 cercetători ştiinţifici gradul I - prof. univ. dr. Dana
Tofan Apostol, prof.univ.dr.Raluca Dimitriu, prof. univ. dr. Gheorghe Buta;
3 cercetători ştiinţifici gradul II-Bogdan Pătraşcu, Şerban Alexandrina, prof.
univ. dr. Mihai Şandru; 3 cercetători ştiinţifici gradul III – lect. univ. dr.
Simona Maya Teodoroiu, lect. univ. dr. Ion Flăminzeanu, lect. univ. dr. Aura
Constantinescu). Din întregul personal de cercetare ştiinţifică, 14 sunt
doctori în drept (dintre care 4 sunt titulari cu carte de muncă pe normă
întreagă) şi 3 sunt doctoranzi (2 dintre aceştia, cu carte de muncă în Institut,
pe normă întreagă. La această structură de personal de cercetare se adaugă
şase (6) foşti angajaţi ai Institutului, pensionari, în calitate de membri
onorifici ai Institutului (prof. univ. dr. George Antoniu, prof. univ. dr.
Dumitra Popescu, prof. univ. dr. Sofia Popescu, prof. univ. dr. Marilena
Uliescu, prof. univ. dr. Rodica Stănoiu şi dr. CS III Ortansa Brezeanu) care
îşi continuă, în mod voluntar, cercetarea ştiinţifică şi activitatea de
conducători de doctorat. Alţi circa 60 de cercetători lucrează în mod
voluntar, ca cercetători onorifici şi asociaţi. Lista cercetătorilor membrii
onorifici şi asociaţi a fost aprobate de Consiliul Ştiinţific al Institutului, în
baza unui Regulament intern, aprobat de către Consiliul Ştiinţific al
Institutului. Pe lângă personalul de cercetare, la acest moment, Institutul mai
are un număr de şase (6) salariaţi care formează personalul auxiliar: un (1)
contabil-şef (Adriana Diaconescu), o (1) bibliotecară (Maria Dumitru), o (1)
dactilografă (Gasca Brandusa) şi două posturi de consilier juridic (Rozalia
Flămânzeanu şi Iolanda Vasile, una având atribuţii de secretar şi
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administrând totodată activitatea de desfăşurare a doctoratelor, iar cealaltă
având atribuţii de administrare a site-ului Institutului, secretar tehnic al
periodicului Institutului, relaţii cu instituţii şi persoane din afara Institutului).
Principalele dificultăţi în activitatea ştiinţifică a Institutului decurg
din lipsa unui număr optim de cercetători ştiinţifici cu normă întreagă,
cu activitatea de bază în Institut. Astfel, de la un număr de peste 40 de
cercetători existent în anul 1990, numărul acestora s-a redus treptat.
Activitatea ştiinţifică a Institutului în anul 2011 s-a desfăşurat în
cadrul celor trei Departamente de activitate ştiinţifică. Aceste departamente
au ţinut şedinţe de lucru ştiinţifice săptămânale în cadrul cărora a fost
analizate stadiul realizării programelor de cercetare şi problemele ştiinţifice
mai importante care au rezultat din cercetările efectuate.
Referindu-ne la activitatea ştiinţifică şi la rezultatele obţinute de
fiecare Departament din cadrul 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 intreaga (carte de muncă la Institut); CS.gr.III
lect.univ.dr. Aura Constantinescu, ½ norma cumul; CS.gr.III lect.univ.dr.
Ion Flămânzeanu, ½ norma cumul; CS gr.III drd. Constantin Andrei ,
normă întregă (carte de muncă la Institut); CS.gr.III dr. Versavia Brutaru,
normă întregă (carte de muncă la Institut) şi cercetatori ştiinţifici onorifici :
prof.univ.dr. George Antoniu - conducător de doctorat ICJ ; 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 desfăşurate
următoarele cercetări ştiinţifice aflate în programul de cercetare pe anul
2011.
În materia dreptului constituţional, s-au efectuat cercetări ştiinţifice
în legătură cu: Drept constituţional şi instituţii politice; Tradiţie şi
modernitate în dezvoltarea constituţională a României Potestas delegata
non delegatur; Câteva reflecţii privind o eventuală modificare
constituţional?; Rolul Constituţiei din 1991 în evoluţia sistemului
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constituţional românesc; ş.a, relevându-se calităţile, dar şi neajunsurile
acestui reforme în raport cu necesităţile vieţii politice actuale.
În domeniul teoriei generale a dreptului, s-au efectuat cercetări în
legătură cu: Necesitatea reformei în drept şi administraţie publică; Scurte
comentarii pe marginea lucrării Domnului prof.univ.dr.Ioan Alexandru
„Interdisciplinaritatea şi reformarea administraţiei publice”; Ştiinţa
juridică şi universul cunoaşterii (partea I); Legal Science and the universse
of knowbedge (partea II a); Aspecte de interes interdisciplinar privind
realizarea dreptului etc.
În domeniul dreptului roman a fost elaborată şi publicată lucrarea
Drept roman.
De asemenea, în domeniul dreptului internaţional s-au efectuat
cercetări ştiinţifice privind: Drept internaţional public vol. I; Normele de
recomandare în dreptul international public etc.
Cercetările în domeniul dreptului penal s-au îndreptat spre abordarea
unor teme de cercetare ştiinţifice, cum ar fi: Explicaţii preliminare ale
noului Cod penal,vol.I şi vol II; Dicţionarul juridic penal; Consideraţii
asupra tratamentului minorului infractor în documentele internaţionale;
Tratamentul penal al minorului in Noul Cod penal adoptat prin Legea nr.
286/2009; Validity of the norm. Imputability. Imputation; Imputability.
Controversies; Procedurile negociatorii în sistemul Coomon Law;
Infracţiunea de bigamie în noul cod penal; Unele modalităţi de
individualizare a pedepselor în noul cod penal; Reflecţii asupra infracţiunii
de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului în noul cod
penal; Modalităţi de ocrotire a vieţii intime a persoanei; Ocrotirea vieţii
intime a persoanei prin dispoziţii procesual penale; Viaţa ca valoare
socială ocrotită prin dispoziţii penale; Die Stellung des ablehnenden Arztes
bei der (legalen) Abtreibun; Limits on the Exercise of Universal Jurisdiction
especially about immunities; About financing of terrorism; Universal
Jurisdictiction and Aud Dedere Aut Judiciare; Criminal procedure;
Criminal law and human rights international law; Universal Jurisdiction
and the principle of ne bis in idem; Consideraţii privind la utilitarismul
juridic; Limits on the Exercise of Universal Jurisdiction Amnesties and
Peace Process; Criminal Justice System and supranational Administrative
Type Counterterrorist Sanctions; The Appropriation of a Found Good etc.
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În domeniul cercetărilor criminologice a fost elaborate şi publicate
lucrări ştiinţifice: Criminologie; Penologie; Denis Szabo şi evolutia
criminologiei (in curs de apariţie); Asistenta postpenala- aspecte legislative
s.a.
În domeniul dreptului administrativ, cercetările au abordat
problematica Jurisprudenţă comentată: Legea educaţiei. Conflict juridic de
natură constituţională dintre Parlamentul României şi Guvern. Curtea
Constituţională. Decizia nr.1431/2010. Decizia nr.1525/2010; Un cadru
legislativ mai coerent pentru o administraţie mai eficientă. Proiectul
Codului administrativ al României; Raporturile Avocatului Poporului cu
jurisdicţia constituţională; La réorganisation territoriale de la Roumanie,
éléments d’actualité; The field of application of commercial mediation;
B. În ce priveşte activitatea Departamentului de Drept Privat
„Traian Ionaşcu”, (cercetătorii Departamentului: CS.gr. I dr. Gheorghe
Buta, ½ norma cumul; CS.gr.I prof.univ.dr. Raluca Dimitriu, ½ norma
cumul; CS.gr.II lect.univ.dr. Bogdan Pătraşcu, ½
norma cumul
(coordonator la Departament) ; CS. drd.Dumitru Dobrev, ½ norma cumul
(carte de muncă la Institut) ; CS drd. Mihaela Gabriela Berindei, norma
intreaga (carte de munca la Institut) ; şi cercetători ştiinţifici onorifici,
prof.univ.dr.Marilena Uliescu-conducător de doctorat ICJ) în anul 2011,
toate temele de cercetare ştiinţifică aflate în programul de cercetare au fost
realizate integral. S-a acordat o mare atenţie problemelor de drept puse de
noul Cod civil şi de Codul de procedură civilă şi căile pentru perfecţionarea
legislaţiei civile şi procesual civile, abordându-se studii privind
problematica:
În domeniul dreptului civil, cercetările au abordat: Noul Cod civil.
Comentarii (ediţia a III-a); Noul Cod civil - moment important în evoluţia
dreptului roman; Le Nouveau Code Civil Roumain. Tradition.
Modernisation. Intégration; Réflexions sur l'impacte des changements
climatiques sur l'évolution du droit de l'environnement; Les changements
climatiques et l'évolution du droit de l'environnement ; Défis énergétiques
et droit international ; O cutie a Pandorei în noul Cod Civil –
Impreviziunea; Acţiunea directă în reglementarea Noului Cod Civil;
Reorganizarea Persoanei Juridice; Observaţii referitoare la Proiectul Legii
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pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură
civilă; „Interpretarea şi efectele legii civile”; „Continuitate şi discontinuitate
în reglementarea opţiunii succesorale; Ipoteze în care este limitată ori chiar
exclusă venirea la moştenire; Particularités de certains actes juridiques du
nouveau Code civil; Reflecţii asupra unor instituţii de drept succesoral din
noul Cod civil; Definiţia şi cuprinsul testamentului potrivit noului Cod civil;
Noul Cod civil şi constantele dreptului; Consideraţii cu privire la finalitatea
şi trăsăturile specifice al contractului de întreţinere; Convenţia
matrimonială în noul Cod civil. Aspecte critice; Brèves considérations
concernant la reglémentation de l’autorité parentale et l’obligation
d’entretenir dans le nouveau Code civil; Consideratii cu privire la
finalitatea si trasaturile specifice ale contractului de intretinere; Câteva
aspecte privind obligaţia legală de întreţinere reglementată în noul Cod
civil; Contractul de întreţinere-un contract numit în noul Cod civil; Aspecte
de noutate privind obligaţia de întreţinere reglementată de noul Cod civil;
Aspecte de noutate în reglementarea persoanei juridice de către noul Cod
civil; Noul Cod civil şi unitatea dreptului privat; Noul Cod civil şi legile
speciale; Persoana juridică; Observaţii cu privire la revizuirea hotărârilor
în contenciosul administrativ; Jurisprudenţa, o veche nouă provocare;
Persoana juridică în noul Cod civil. Aspecte comparative; Forţa normativă
a adagiilor juridice; Ordinea publică şi motivele de ordine publică in
procesul civil; Buna credinţă în noul Cod civil; Dreptul de proprietate în
configurarea noului Cod civil etc.
În domeniul dreptului muncii, cercetările au abordat: Reflecţii
privind noul regim juridic al grevei, potrivit Legii nr. 62/2011; Flexibilizing
the Termination of the Employment Contract: Pros and Cons; Collective
labour Conflicts in companies and public institutions: Some prospects;
Reflecţii privind încetarea contractului de muncă din perspectiva modificării
Codului muncii; Concedierea pentru motive independente de persoana
salariatului. Comentariu explicativ; Exerciţiul dreptului la grevă de către
funcţionarii publici; Personal contractual. Comentariu explicative;
Difficulties in enforcing the new probation period; Respectul vieţii private a
lucrătorului şi al demnităţii la locul de muncă; Dreptul muncii - curs pentru
învăţământul la distanţă; Flexibilizarea modalităţilor de încetare a
contractului de muncă; Elemente de noutate privind statutul organizaţiilor
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neguvernamentale; Unele nuanţări privind conceptul de pace social;
Perioada de probă la angajarea în muncă; The Prohibition of Age
Discrimination in Labour Relations; Conciliation, médiation et arbitrage
etc.
C. În anul 2011, Centrul de Studii de Drept European a avut ca
element prioritar al cercetării sale problema.„Instrumentelor juridice pentru
protecţia mediului”. În cadrul acestei teme s-au elaborat lucrări cu titlu:
„Dreptul subiectiv la mediu – evoluţie şi garanţii juridice”; Pacte societare.
Clauze, pacte, înţelegeri între asociaţii societăţilor comerciale; Actul de
procedură naţional prin care se dispune sesizarea CJUE cu o trimitere
preliminară. Analiza trimiterii în cauza Nisipeanu, C-263/10; Trimitere
preliminară într-o cauză penală. Imaginea justiţiabilului şi imaginea justiţiei.
(C-248/11, Nilaş şi alţii); Ce se întâmplă după ce instanţele naţionale primesc
răspunsul la întrebările preliminare (I) şi (II). Experienţe româneşti;
Respingerea de către Curtea de Justiţie a unor trimiteri preliminare de la
instanţe judecătoreşti din România; „Instrumente juridice pentru protecţia
mediului. O perspectivă europeană”,
Totodată, au fost organizate o serie de dezbateri cu invitaţi din ţară şi
din străinătate, dintre care amintim: “Cartea verde a Comisiei privind
opţiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor
pentru consumatori şi întreprinderi”; „Efectele hotărârilor Curţii Europene
a Drepturilor Omului în perspectiva aderării Uniunii Europene la
Convenţie”;; „Soft law şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
în materie de concurenţă şi ajutoare de stat: forme hibride de
constituţionalism”; „Proprietatea industrială şi concurenţa comercială în
dreptul UE”; „Politica maritimă integrată a Uniunii Europene” etc
Totodată, în vederea sprijinirii activităţii publice a departamentului
(Centrului de Studii Europene), Institutul de Cercetări Juridice a încheiat o
serie de parteneriat cu diferite asociaţii profesionale ale magistraţilor şi
juriştilor din ţară, precum:Institutul European din România, Societatea de
Ştiinţe Juridice, Societatea Română de Drept European şi Asociaţia Forumul
Judecătorilor din România.
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D. În luna mai 2011, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei
Rădulescu” al Academiei Române a organizat sesiunea ştiinţifică cu
participare internaţională anuală cu tema „Justiţie, stat de drept şi cultură
juridică”, în cadrul căreia s-au prezentat valoroase comunicări ştiinţifice de
către cercetătorii din Institut şi de către alte personalităţi ale vieţii ştiinţifice
juridice din ţară şi din străinătate.
Astfel, a luat cuvântul de deschidere a comunicărilor sesiunii
ştiinţifice dl. dr. Avrigeanu Tudor, CS II, Director interimar al Institutului.
De asemenea, a luat cuvântul d-na. prof.univ.dr.Dana Tofan, CS I,
coordonator Departament de Drept Public „Vintilă Dongoroz“; d-nul.
lect.univ.dr. Bogdan Pătrascu, CS II, coordonator Departament de Drept
Privat „Traian Ionascu”, şi în sfârşit, expunerile în plen s-au încheiat cu dl.
prof.univ.dr. Mihai Şandru, CS II la Institutul de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu” al Academiei Române. În a doua parte a sesiunii
ştiinţifice, a avut loc prezentarea comunicărilor pe secţiuni.
În cadrul Secţiunii I: „Teoria Generală a Dreptului şi Filosofia
Dreptului” în Sala de Consiliu-Fundaţia Universitară a Mării Negre”, et.4,
moderator-prof.univ.dr.Sofia Popescu, cercetător ştiinţific onorific (I.C.J.).
Au fost prezentate următoarele comunicări ştiinţifice: prof.univ.dr.Sofia
POPESCU, cercetător ştiinţific onorific (ICJ) –Aspecte de interes
interdisciplinar privind realizarea dreptului; prof.univ.dr. Gheorghe MIHAI
(Universitatea de Vest din Timişoara)-„Despre ordinea tehnicilor de
interpretare”; prof.univ.dr.Genoveva VRABIE, (Universitatea “Mihail
Kogălniceanu” Facultatea de Drept, Iaşi)-Exigenţe ale principiului statului
de drept şi reflectarea lor în activitatea autorităţilor publice din România
post-decembristă; prof.univ.dr.Ion CRAIOVAN, Despre drept ca filosofie;
lector univ.dr. Ion FLĂMÂNZEANU, cercetător ştiinţific gr.III (I.C.J.)„Consideraţii privind utilitarismul juridic”; lector univ.dr. Alexandrina
ŞERBAN, cercetător ştiinţific gr.II (I.C.J.)-Potestas delegata non delegatur”;
conf.univ.dr.Dan ŢOP (Universitatea "Valahia" din Târgovişte)-O abordare
sociologică a definiţiei raportului juridic de muncă; lect.univ.dr.Irina
RADULESCU (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea
Ecologică)-Aspecte privind evaluarea preliminară a impactului noilor
reglementări
asupra legislaţiei existente”; lect.univ.dr.Lucian-Sorin
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Stănescu, (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Universitatea
„Stefan cel Mare" Suceava)-Câteva tendinţecontemporane în analiza
conceptual a răspunderii juridice; lect. univ.dr. Raluca BERCEA (Facultatea
de Drept, Universitatea de Vest, Timişoara)-Conceptul de "culturem" în
drept: context, justificare, mod de întrebuinţare; lect. univ. Claudiu-Ramon
BUTCULESCU, (Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti) (drd. I.C.J.)Interacţiuni şi evoluţii în culturile juridice din Oceania-consideraţii de
natură sistemică, Cuantica dreptului-o nouă perspectivă în percepţie
fenomenelor juridice; lector univ.dr.Marius BĂLAN, (Universitatea "Al.Ioan
Cuza" din Iaşi)-Libertatea cuvântului şi antinomia; prof.univ.dr. Verginia
VEDINAŞ (Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti), lect. univ.dr.
Lidia SECELEANU (Universitatea "Gheorghe Cristea" Bucureşti)-Rolul
culturii juridice şi al bunei credinţe în statul de drept; lect. univ. dr. Ion
FLĂMÂNZEANU, cercetător ştiinţific gradul III, (Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”), (Facultatea de Drept, Universitatea
„Spiru Haret”, Bucureşti)-Consideraţii privind utilitarismul juridic;
lect.univ.Viorel MIULESCU, (Facultatea de Drept şi Administraţie Publică,
Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti)-Dreptul natural şi pragmatismul
juridic în concepţia lui Alexandru Văllimărescu; Geta Cristina GHERNAJA,
judecător, (Tribunalul Constanţa) - O nouă viziune asupra răspunderii
juridice a judecatorului. Poate exista răspundere procedurală ca tip
independent de răspundere? Laura RITEŞ, Director Departamentul
Legislativ, (Parlamentul României, Camera Deputaţilor)-Limbajul juridicconsideraţii teoretice; lect. univ. dr. Emilian CIONGARU, cercetător
ştiinţific asociat,(Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”)Teoria justiţiei din perspectiva şcolilor dreptului; lect. univ. dr. Mădălina
VIZITEU, (Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea
"Spiru Haret", Bucureşti)- Sistemul în doctrina structuralistă. Holismul;
asist. univ. Luiza Melania TEODORESCU, (Facultatea de Ştiinţe
Economice, Universitatea "Titu Maiorescu" Bucureşti)-Particularităţile
sistemului normativ juridic în raport cu celelalte sisteme normative; asist.
univ. Ramona DUMINICĂ, (Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
Universitatea
din Piteşti), asist. univ. Andra Nicoleta DASCĂLU,
(Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea din Piteşti),
Relaţiile sociale-Fundament ontologic al dreptului; asist. univ. Corina

12

Florenţa POPESCU, (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,
Universitatea Ecologică, Bucureşti)-Consideraţii generale privind cele două
elemente ale cutume; asist. univ. dr.Corina Ramona ALBULESCU,
(Universitatea „Bioterra” Bucureşti)-Temeiuri teoretice ale raportului dintre
cultura juridică şi valorile morale; Loredana Bianca MACREA,
avocat,(Baroul Sibiu), Dreptul privat la viaţă privată, Irina ROGOZ,
consilier juridic, (Consiliul Judeţean Constanţa)-Dreptul şi religia la
popoarele antice şi modul în care acestea se regăsesc în cadrul primelor
forme de organizare statală; prep. univ. Carmen MOLDOVAN, (Facultatea
de Drept, Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi)-Subsidiaritate, proporţionalitate şi
marja naţională de apreciere în protejarea libertăţii de exprimare;
Nathaniel CORNOIU-JITĂRAŞU, doctorand, (Facultatea de Drept,
Universitatea Bucureşti) - Falsa „Donaţie a lui Constantin” (Constantinum
Constantini) – document fondator al Statului Pontifical;Gabriela Loredana
ALEXANDRU, doctorand, (Universitatea "Constantin Brâncoveanu", Piteşti
- Filiala Brăila)- Elaborarea dreptului şi tehnica juridică; Anemarie
OPRIŢOIU; doctorand, (Facultatea de Drept, Universitatea "Titu
Maiorescu", Bucureşti)- Influenţele dreptului american asupra dreptului şi
culturii juridice europene; prep.univ.Maria-Luiza HRESTIC, (Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Valahia", din Târgovişte)Particularităţi privind interpretarea în drept. În cadrul Secţiunii a II-a :
„Drept constituţional şi drept public“ Sala de Consiliu a Institutului de
Lingvistică „Iorgu Iordan-Al Rosetti“, et.2, moderator – prof.univ.dr. Dana
Tofan, cercetător ştiinţific gr.I (I.C.J.). Au fost prezentate următoarele
comunicări ştiiţifice: prof.univ.dr. Tiberiu MEDEANU, (Facultatea de Drept
şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timişoara), Ovidiu
OPROESCU, avocat, (Baroul Deva)-Opinii privind neaplicabilitatea
masurilor de recalculare a unor pensii, prin prisma interferentei dintre
dreptul naţional şi dreptul comunitar; conf.univ.dr. Maria NĂSTASE
GEORGESCU, (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea
Ecologică ,Bucureşti)-Mandatul imperativ si mandatul reprezentativ.
Concepte si practica constitutionala; conf.univ.dr. Nicolae PAVEL,
(Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea "Spiru Haret",
Bucureşti), cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu”)-Religie şi constituţie; conf. univ.dr. Florin
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FĂINIŞI, (Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea "Spiru
Haret", Bucureşti)-Un drept fundamental al omului in plina expansiune
normativă: dreptul la un mediu sănătos; lect. univ.dr. Roxana
PRISĂCARIU, Secretar ştiinţific, (Facultatea de Drept, Universitatea "Mihail
Kogălniceanu" din Iaşi)-Limba oficială şi drepturile lingvistice ale
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; lect. univ.dr. Claudia
GILIA, (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea
"Valahia", din Târgovişte)-Justiţia constituţională-Dimensiune inalienabilă
a statului de drept; lect.univ.dr. Oana ŞARAMET, (Facultatea de Drept,
Universitatea "Transilvania"
din Braşov), Alexandru Silviu GOGA,
masterand Sistemul electoral românesc-viziunea secolului XXI; lect. univ.dr.
Constantin SAVA, (Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti), dr.av.Marcel
Iulian SAVA, Aspecte privind evoluţia funcţiei publice în România; lect.
univ.Mihai-Raul SECULA, (Facultatea de Drept, Universitatea „Titu
Maiorescu”, Tg. Jiu), asist. univ. Diana-Nicoleta DASCĂLU, (Facultatea de
Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, Tg. Jiu)-Contravenţia – formă a
răspunderii juridice la limita dintre dreptul administrativ şi dreptul penal;
asist. univ. Alexandru Florin MĂGUREANU, (Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică, Universitatea "Spiru Haret", Braşov)-Recunoaşterea
şi garantarea drepturilor fundamentale. Dificultăţi şi posibile ameninţări;
Emil DENEANU, Expert în ştiinţe militare şi informaţii, (Seviciul Român de
Informaţii)-Rolul organelor de informaţii din România în protejarea
valorilor constituţionale; Ioniţa COCHINŢU, magistrat asistent, (Curtea
Constituţională)-Procesul de constituţionalizare a vieţii politico-juridice;
Adriana NICOLAE, doctorand, (Academia de Poliţie "Al.I.Cuza" din
Bucureşti)-Debutul, evoluţia şi critica teoriei separaţiei puterilor în stat;
lect.univ.Cătălin CROITORU, (Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti)Interventia executivului asupra puterii judecatoresti. Statul de drept
incotro?. În cadrul Secţiunea a III-a: „Drept civil” (I) Sala „Luxemburg“,
Institutul Naţional de Cercetări Economice, parter, Moderator - prof.univ.dr.
Marilena Uliescu, cercetător ştiinţific gr.I (I.C.J.). Au fost prezentate
următoarele comunicări ştiinţifice: lect. univ.dr. Bogdan PĂTRAŞCU,
cercetător ştiinţific gr. II, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
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Rădulescu”); prof.univ.dr. Marilena ULIESCU, cercetator ştiinţific onorific,
(Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”)- Buna credinţă
şi abuzul de drept; lect. univ.dr. Lucia UŢĂ, (Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti),
cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei
Rădulescu”)-Unele aspecte privind interpretarea şi aplicarea în timp a legii
civile; Pavel FILIP, judecător, (Curtea de Apel Bucureşti), cercetător
ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”)Criteriul distincţiei între actul juridic şi faptul juridic; lect. univ. Mihaela
Cristina PAUL, (Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”
Bucureşti)-Aspecte comune privind consimţământul şi voinţa juridică;
conf.univ.dr. Silvia-Lucia CRISTEA, (Academia de Studii Economice,
Bucureşti), cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu”)-Instituţii juridice noi: Fiducia; lector univ.dr.
Bogdan PĂTRAŞCU, cercetător ştiinţific gr.II, (Institutul de Cercetări
Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”)-Reflecţii asupra unor instituţii de drept
succesoral din noul Cod civil; lect. univ.dr. Ilioara GENOIU, (Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Valahia", Târgovişte)Tipologia legatelor în noul Cod civil; conf.univ.dr. Sache NECULAESCU,
(Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Valahia" din
Târgovişte), cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu”)-Controverse privind obiectul contractului;
Dumitru DOBREV, cercetător ştiinţific, (Institutul de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu”)-Acţiunea directă în reglementarea Noului Cod
civil; lect. univ.Iolanda-Elena LUNGU-CADARIU, (Facultatea de Drept;
Universitatea "Petre Andrei" Iaşi)- Optica noului Cod civil cu privire la
reglementarea contractului de vânzare-cumpărare; Doru COSTEA, Avocat,
(Baroul Bucureşti)-Cesiunea de contract; Mihaela Gabriela BERINDEI,
cercetător ştiinţific, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei
Rădulescu”)-Câteva aspecte privind obligaţia legală de întreţinere
reglementată în noul Cod civil; asist. univ. Diana-Nicoleta DASCALU,
(Facultatea de Drept, Universitatea "Titu Maiorescu", Bucureşti)Răspunderea contractuală pentru fapta altuia; asist. univ. Diana-Nicoleta
DASCALU, (Facultatea de Drept, Universitatea "Titu Maiorescu",
Bucureşti)-Aspecte privind clauza penală în contractele civile din
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perspectiva Noului Cod civil; asist. univ. Polixenia GRECU, (Facultatea de
Drept şi Administraţie Publică, Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti)Dreptul de moştenire în noul Cod civil; Roxana Gabriela ALBĂSTROIU,
(Doctorand, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din
Craiova)-Codul familiei între realitatea practică şi înfăţişarea ideologică;
dr. Cristiana-Mihaela CRĂCIUNESCU, judecător, Director Şcoala
Naţională de Grefier, cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări
Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”), conf.univ.dr.Dan LUPAŞCU,
(Facultatea de Drept, Universitatea "Nicolae Titulescu" Bucureşti),
judecător, (Curtea de Apel Bucureşti)-Emanciparea minorului în
reglementarea Noului Cod civil; lect. univ.dr. Aurelian GHERGHE,
(Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică, Bucureşti), cercetător
ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”)Tutela interzisului judecătoresc în reglementarea noului Cod civil; lect.
univ.dr. Lidia SECELEANU, (Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte
"Gheorghe Cristea", Bucureşti)-Evoluţia reglementării relaţiilor sociale de
muncă; lect. univ. Diana ARTENE, (Facultatea de Drept şi Administraţie
Publică, Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti)- Tutela - câteva din
noutăţile aduse de Noul Cod civil; lect. univ.dr. Irina APETRE,
(Universitatea "Mihail Kogalniceanu" Iasi)-Divorţul prin acordul părţilor.
Noutăţi şi modificări legislative potrivit Legii nr.202/2010; asist. univ.
Maria-Carolina NIŢĂ, (Facultatea de Drept, Universitatea "Titu Maiorescu",
Bucuresti)-Aspecte privind reglementarea regimurilor matrimoniale în Noul
Cod civil; conf.univ.dr.Cristian JORA, (Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti),
cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei
Rădulescu”)-Unele consideraţii cu privire la aplicarea dispoziţiilor Legii nr.
312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către
persoanele juridice străine; lect. univ.dr. Oana-Florentina ISPAS,
(Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti)-Noi
reglementări în materia publicităţii imobiliare; asist.univ. Petruţa-Elena
ISPAS, (Facultatea de Drept, Universitatea "Titu Maiorescu", Bucuresti)Instituţii noi reglementate de noul Cod civil; Naima OUAFI, masterand,
(Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică, Bucureşti)-Le droit à
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l'égalité et l'accessibilité en matière d'urbanisme; Antonie VILLAR,
masterand, (Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică, Bucureşti)-La
nécessaire appréhension juridique de la finitude: le droit et la raréfaction
des ressources Naturelles; dr.Oliviu PUIE, consilier juridic, Contractului de
parteneriat public-privat. Aspecte special.
În cadrul Secţiunii a IV-a: Drept civil (II), Sala „Costin Khiriţescu –
Pierre Werner”, Institutul Naţional de Cercetări Economice, parter,
moderator - prof.univ.dr. Smaranda Angheni, (Universitatea „Titu
Maiorescu” din Bucureşti). Au fost prezentate următoarele comunicări
ştiinţifice:prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI, Decan, (Facultatea de Drept,
Universitatea "Titu Maiorescu", Bucureşti)-Reducerea cuantumului
penalităţilor prevăzute în clauza penală. Repere legislative, doctrinaire şi
jurisprudenţiale; prof.univ. dr. Buta, GHEORGHE, cercetător ştiinţific gr.I,
(Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”)-Aspecte de
noutate în reglementarea persoanei juridice de către noul Cod civil; prof.
univ. dr. Raluca DIMITRIU; cercetător ştiinţific gr.I, (Institutul de Cercetări
Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”)-Perioada de probă la angajarea în
muncă; conf.univ.dr. Maria FODOR, (Prodecan, Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică, Bucureşti)-Unele aspecte
privind arbitrajul în reglementarea noul Cod de procedură civilă;
conf.univ.dr. Nicolae GRĂDINARU, şef catedră, (Universitatea "Constantin
Brâncoveanu", Piteşti)-Clauzele abuzive din contractele încheiate între
comercianţi şi consumatori. Clauza de preciput în
legislaţia română;
conf.univ.dr.
Nicolae
GRĂDINAR,
(Universitatea
"Constantin
Brâncoveanu", Piteşti)-Clauza de preciput în legislaţia română; lect.
univ.dr. Emod VERESS, (Universitatea "Sapientia", Cluj Napoca)-Probleme
specifice privind societăţile comerciale pe acţiuni cu acţionar unic; lect.
univ.dr. Laura Magdalena TROCAN, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere,
(Universitatea "Constantin Brâncuşi" Tg.Jiu), cercetător ştiinţific asociat,
(Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”)-Instituţia juridică
specifică dreptului anglo-saxon-trustul-în lumina dispoziţiilor Convenţiei de
la Haga din 1985 privind legea aplicabilă trustului şi recunoaşterii
acestuia; lect. univ.dr. Carmen TODICĂ, (Facultatea de Drept, Universitatea
"Titu Maiorescu", Bucuresti), asist.univ. Alexandru Victor TODICĂ,
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(Facultatea de Drept, Universitatea "Titu Maiorescu", Bucuresti)-Calificarea
raporturilor juridice existente între administrator şi societatea comercială.
Dubla calitate a administratorului de mandatar şi organ al societăţii
reglementate de noul Cod civil; dr.Virginia Mădălina ANTONESCU,
cercetător ştiinţific, (Institutul Diplomatic Român)-Incompatibilitatea dintre
cardurile de sănătate şi normele juridice naţionale privind drepturile
omului; lect. univ.dr. Paul POPOVICI, (Facultatea de Drept, Universitatea
Creştina "Dimitrie Cantemir", Cluj-Napoca)-Medicină şi drept commercial;
lect. univ.dr. Cosmin DARIESCU, (Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi)Propunere de lege ferenda privind câteva norme de competenţă
internaţională ale noului Cod de procedură civilă; lect. univ.dr. Manuela
TABARAŞ, (Facultatea de Drept, Universitatea "Titu Maiorecu", Bucureşti),
asist. univ. Mădălina CONSTANTIN, (Facultatea de Drept, Universitatea
"Titu Maiorecu", Bucureşti)-Particularităţi ale răspunderii civile a
vânzătorului pentru lipsa de conformitate a produselor livrate
consumatorului în condiţiile legii nr.449/2003; lect. univ.dr. Eufemia
VIERIU, (Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti)-Protecţia tinerilor şi a
femeilor în raporturile de muncă; lect. univ.dr. Silviu-Gabriel BARBU,
(Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania” Braşov), Alexandru
Goga, masterand-Consideraţii asupra Ordonanţei de urganţă nr.6/2011
referitoare la stimularea înfiinţării de microîntreprinderi de către tineri;
Narcisa COZEA, cercetător ştiinţific, (Institutul de Istorie "George Bariţiu",
Cluj-Napoca- Departamentul de Cercetări Socio-Umane; Filiala ClujNapoca a Academiei Române)-Contractarea şi salarizarea personalului ce
implementează proiecte europene derulate prin instituţii publice; dr.
Dumitru VIERIU, avocat, (Baroul Bucureşti)-Necesitatea, conţinutul şi rolul
protecţiei şi asigurărilor sociale; lect. univ. Sorana POPA, (Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică, Bucureşti)Libertatea contractuală, principiu fundamental al încheierii contractelor;
lect. univ. Cristina FLORESCU, (Facultatea de Drept şi Administraţie
Publica, Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti)-Posibile deficienţe în
redactarea convenţiei arbitrale; asist. univ. Mădălina CONSTANTIN,
(Facultatea de Drept, Universitatea "Titu Maiorescu", Bucureşti)-Scurte
consideraţii asupra legii nr.150/2004 privind siguranţa şi securitatea
alimentară; asist. univ. Mihaela-Georgiana ILIESCU, (Facultatea de Drept,
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Universitatea "Titu Maiorescu", Bucuresti)-Consideraţii privind clientela ca
element al fondului de comerţ; Alexandru-Mihnea ANGHENI, doctorand,
(Şcoala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea "Titu Maiorescu")Unificarea reglementărilor privind garanţiile reale în cadrul noului Cod
civil; Răzvan Ion VASILIU, doctorand, (Facultatea de Drept, Universitatea
"Titu Maiorescu", Bucuresti)-Răspunderea patrimonială a salariaţilor în
lumina noilor modificări ale Codului muncii; Florin LUDUŞAN, doctorand,
(Facultatatea de Drept, Universitatea "Titu Maiorescu", Bucuresti)Consideraţii privind răspunderea contractual; Grigore-Nicolae RUNCANU,
doctorand, (Facultatatea de Drept, Universitatea "Titu Maiorescu",
Bucuresti)- Consideraţii teoretice şi practice privind somaţia de plată.
În cadrul Secţiunii a V-a: „Drept penal“(I), Sala de Consiliu a
Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“, etajul 4,
moderator – prof.univ.dr. George ANTONIU, cercetător ştiinţific gr.I
(I.C.J.). Au fost prezentate următoarele comunicări ştiinţifice în cadrul
secţiuni: prof.univ.dr. George ANTONIU, cercetător ştiinţific onorific,
(Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”)-Noua legislaţie
penală. Discuţii şi Controverse; lect. univ. dr. Ortansa BREZEANU,
cercetător ştiinţific onorific, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu“)-Semnificaţii teoretice şi practice ale regimului sancţionator al
minorului prevăzut în noul Cod penal; conf.univ.dr. Neculai ZAMFIRESCU,
cercetător ştiinţific gr.II, (Centrul de cercetări ştiinţifice, studii şi practică
universitară, Râmnicu Sărat)-Psihocriminalistica. Autori şi Adevăruri
necunoscute; Tiberiu-Viorel POPESCU, consilier juridic-Cifra neagră a
criminalităţii în traficul şi consumul de droguri; lect. univ.dr. Ion RISTEA,
(Universitatea de Stat din Piteşti)-Criteriile generale de individualizare a
pedepsei reglementate în noul Cod penal; conf.univ.dr. Mioara Ketty GUIU,
(Academie de Poliţie „Al.Ioan Cuza” din Bucureşti)-cercetător ştiinţific
asociat, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu),
lect.univ.dr. Adriana-Camelia VOICU, (Academia Naţională de Informaţii)Unele neajunsuri ale conceptiei materiale asupra infractiunii; prep.univ.
Mirela-Carmen DOBRILĂ, (Facultatea de Drept, Universitatea “Al.I.Cuza”
din Iaşi)-Aspecte teoretice şi practice privind delimitarea infracţiunii de
înşelăciune faţă de infracţiunea de furt; lect. univ.dr. Mihaela AGHENIŢEI,
(Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti, Filiala Brăila), cercetător
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ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu“)-Mitior lex sau tempus regit actum în aplicarea prevederilor art.
320¹ Cod procedură penală la rejudecarea în temeiul art. 522¹ Cod
procedură penală si cu respectarea principiului ne bis in idem; lect. univ.dr.
Gabriela MATEI, (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,
Universitatea Ecologică, Bucureşti)-Identificarea şi prevenirea acţiunilor
specifice criminalităţii împotriva mediului; lect.univ.dr.Constantin DUVAC,
(Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret”,
Bucureşti), cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu“)- Înşelăciunea în noul Cod penal; asist.univ.
Ramona ACSINTE, doctorand, (Facultatea de Drept, Universitatea “Petre
Andrei” din Iaşi)-Evoluţia sistemului sancţionator al minorului infractor cu
referiri la prevederile Noului Cod Penal; lect.univ. Călina-Andreea
MUNTEANU, doctorand, (Facultatea de Drept, Universitatea “Petre Andrei”
din
Iaşi)-Infracţiunea
deviată-unitate
sau
pluralitate
de
infracţiuni?;Versavia BRUTARU, cercetător ştiinţific gr.III, (Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”)-Imputabilitatea. Cauze de
neimputabilitate. Controverse; lect.univ.dr. Aura CONSTANTINESCU,
cercetător ştiinţific gr.III, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu“)-Asistenţa post penală-cadru legislative; Mihai-Alexandru
MANOLE, masterand, (Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti)Infracţiunile informatice cu privire la comerţul electronic; Vasile STOICA,
consilier juridic, (S.R.C.F., Galaţi)-Aspecte teoretice şi practice privind zona
de siguranţă şi de protecţie a infrastructurii feroviare şi implicaţiile lor
asupra legislaţiei penale; lect.univ. Oana Roxana IFRIM, (Facultatea de
Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti)Reflecţii cu privire la tratamentul penal al actelor preparatorii;
lect.univ.dr.Silviu-Gabriel BARBU, (Facultatea de Drept, Universitatea
„Transilvania“ din Braşov), Gabriela-Nicoleta CHIHAIA, avocat, (Baroul
Braşov)- Consideraţii asupra caracterului eminamente penal al sancţiunii
privative de libertate; Ion IFRIM, cercetător ştiinţific gr.III, (Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“)-Individualizarea pedepselor
în lumina noului cod penal; lect. univ.dr. Constantin SIMA, (Facultatea de
Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, din Bucureşti)-Distincţia dintre
infracţiunea continuă succesivă şi infracţiunea continuată; Gabriela
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CHIRAN, (notar public, Piteşti)-Infracţiunile de fals în domeniul notarial în
perspectiva noului Cod penal; asist.univ. Niculae GAMENŢ-ANTONIU,
(Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti)Traficul de fiinţe umane "o problemă de mare actualitate"
În cadrul Secţiunea a VI-a: „Drept Penal (II) Sala de Consiliu a
Institutului de Filosofie şi Psihologie, et.3, moderator – prof.univ.dr.
Volonciu NICOLAE, (Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti). Au fost
prezentate următoarele comunicări ştiinţifice: conf.univ.dr. Florentina
Olimpia MUŢIU, (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,
Universitatea de Vest din Timişoara)- Justiţia restaurativă în contextul
reformei penale din România; lect. univ.dr. George COCA,(Facultatea de
Drept şi Administraţie Publica, Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti)Medierea în procesul penal; Costică DIŢĂ, judecător, (Tribunalul Vrancea),
Dinu JELEA, judecător, (Tribunalul Vrancea)-Transferul de procedură în
materie penală; lect. univ.dr. Silviu Gabriel BARBU, (Facultatea de Drept,
Universitatea "Transilvania" Braşov), Gabriela Nicoleta CHIHAIA, avocat,
(Baroul Braşov)-Consideraţii asupra caracterului eminamente penal al
sancţiunii privative de libertate; lect. univ.dr. Silviu Gabriel BARBU,
(Facultatea de Drept, Universitatea "Transilvania" Braşov), Gabriela
Nicoleta CHIHAIA, avocat, (Baroul Braşov)-Privire comparativă asupra
instituţiei controlului judiciar din codul de procedură penală actual şi din
noul cod de procedură penală; Emil DENEANU, Expert în ştiinţe militare şi
informaţii, (Serviciul Român de Informaţii)-Valorificarea informaţiilor din
domeniul siguranţei naţionale a României, de către serviciile de intelligece,
prin comunicarea acestora organelor de urmărire penală; lect. univ. Nicolae
GROFU, (Facultatea de Drept, Academia de Politie "Al.I.Cuza" din
Bucureşti)-Reflecţii asupra identificării persoanelor şi a obiectelor în
concepţia noului Cod de procedură penală; Ion NEFLIU, avocat, (Baroul
Bucureşti)-Consideraţii privind înţelegerile asupra sentinţelor penale în
Germania.
În cadrul Secţiunii a VII-a: „Drept european”, Sala de Consiliu a
Editurii Academiei Române, et.1, sala 1004, moderator-conf.univ.dr. MihaiDaniel Şandru, (Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti). Au fost
prezentate următoarele comunicări ştiinţifice: prof.univ.dr.Augustin
FUEREA, (Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din
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Bucureşti), cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu”)-Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii
Europene-instrument juridic privind respectarea drepturilor omului în
cadrul UE.; prof.univ.dr. Nicoleta DIACONU (Academia de Poliţie „Al. I.
Cuza”, Bucureşti)-Rolul parlamentelor naţionale în procesul legislativ al
Uniunii Europene; prof.univ.dr.Nicolae VOICULESCU, (Facultatea de
Drept, Universitatea „Transilvania” din Braşov), asist.univ.dr.Laura
MUREŞAN, (Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania” din Braşov)Reglementarea juridică a protecţiei consumatorului de servicii bancare în
România, stat membru al Uniunii Europene; conf.univ.dr.Nadia Cerasela
ANIŢEI, (Facultatea de Drept, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi)Consideraţii privind modelele de paradisuri fiscale în Europa; dr.Simona
Maya TEODOROIU, cercetător ştiinţific gr. III, (Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu)-Teoria deonică despre conceptualizarea
şi validitatea normelor, cu unele referiri la dreptul tratatelor;
conf.univ.dr.Radu STANCU, (Facultatea de Drept şi Administraţie Publică,
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti)-Spre un drept european al
contractelor; lect.univ.dr. Marius ANDREESCU, (Universitatea din Piteşti)Proporţionalitatea, ca principiu al dreptului Uniunii Europene;
Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi principiul proporţionalităţii;
lect.univ.dr. Roxana Maria POPESCU, (Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti)-Scurte
consideraţii privind consecinţele armonizării legislaţiei interne a statelor
membre ale U.E cu aquis-ul unional; lect.univ.dr.Raluca Ina TOMESCU,
(Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg. Jiu)-cercetător ştiinţific
asociat, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu)Perspective ale dezvoltării cooperării judiciare în materie penală între
statele membre ale Uniunii Europene; lect.univ.dr.Silviu Gabriel BARBU,
judecător,
(Curtea de Apel Brasov), Alexandru GOGA, masterand la
(Facultatea de Drept, Braşov)-Consiliile judiciare în Europa; Claudiu-Iulian
FUEREA, doctorand, (Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti)Determinarea competenţei jurisdicţionale potrivit Regulamentului (CE)
nr.44/2001; asist.univ.Viviana CELAN, (Facultatea de Drept, Universitatea
„Titu Maiorescu” din Bucureşti)-Parteneriate între Uniunea Europeană şi
Consiliul Europei, oportunitate pentru un studio interdisciplinar al dreptului
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comunitar şi dreptului internaţional; Roxana Elena LAZĂR, doctorand
(Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi)-Reglementarea
recunoaşterii diplomelor pentru profesionişti şi importanţa politicii
europene în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării; Marina Irina
LAZĂR, doctorand, (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,
Universitatea din Craiova)-Dreptul la o bună administrare între exigenţele
europene şi practica naţională; conf.univ.dr.Roxana-Daniela PĂUN
(Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret”,
Bucureşti)-Politica de coeziune de la Agenta Lisabona la strategia Europa
2020. Provocări.Perspective; Cristina-Elena CÂNDEA, Arbitru, (Curtea de
Arbitraj Comercial Internaţional), cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu)-Confluenţa dintre Uniunea
Europeană, dreptul internaţional cutumiar şi investiţiile străine;
În cadrul Secţiunii a VIII-a: „Drept internaţional public”, Sala de
Consiliu a Institutului de Economie Mondială, et.V, moderator: prof.univ.dr.
Dumitra POPESCU, cercetător ştiinţific onorific, (Institutul de Cercetări
Juridice „Acad.Andrei Rădulescu“). Au fost prezentate următoarele
comunicări ştiinţifice: prof.univ.dr.Dumitra POPESCU, cercetător ştiinţific
onorific, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”)Semnificaţia normelor de recomandare în dreptul internaţional;
prof.univ.dr.Ion DRAGOMAN, (Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Universitatea „Spiru Haret”), asist.univ.Analis Vanina ISTRĂTESCU,
(Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filozofie – Catedra de Relaţii
Internaţionale şi Studii
Europene, Universitatea „Spiru Haret” din
Bucureşti)-Raportul dintre legalitatea şi eficacitatea operaţiilor militare;
lect.univ.dr. Valentin-Stelian BĂDESCU, (Universitatea RomânoAmericană, Sibiu), cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări
Juridice „Acad.Andrei Rădulescu“)-Scurte consideraţii privind actualitatea
interpretării tratatelor din perspectiva intrării în vigoare a Tratatului de la
Lisabona; lect.univ.dr. Valentin-Stelian BĂDESCU, (Universitatea RomânoAmericană, Sibiu), cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări
Juridice „Acad.Andrei Rădulescu“)-Scurte consideraţii privind nulitatea
absolută şi nulitatea relativă a instrumentelor juridice internaţionale
multilateral; lect.univ.dr.Alina Mirabela GENTIMIR, (Facultatea de Drept,
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi)-Succinte aprecieri comparative privind

23

evoluţia dreptului internaţional penal; lect.univ.dr. Alina Roxana
PETRARU, (Facultatea de Drept, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi)Minoritatea naţională şi doctrina dreptului internaţional public; Teodor Dragoş REBELEŞ TURCULEANU TROANŢĂ, cercetător (SNSPA)Consideraţii doctrinare privind globalizarea şi dreptul public la început de
secol XXI; dr.Magdalena Denisa LUNGU, Diplomat, (Ministerul Afacerilor
Externe)-Reforma ONU în faţa noilor realităţi şi provocări din mediul
internaţional; lect.univ.dr.Gabriel Liviu ISPAS, (Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir” din Bucureşti)-Rolul parlamentelor naţionale în
aplicarea
principiilor
subsidiarităţii
şi
proporţionalităţii;
lect.univ.dr.Gabriel Liviu ISPAS, (Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir” din Bucureşti)- Revoluţia iasomiei, un pas spre democraţie în
statele arabe; lect.univ.Daniel Ştefan PARASCHIV, (Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică, Universitatea „Spiru Haret”, Râmnicu Vâlcea)Clasificarea sancţiunilor cu referire specială la cele de drept internaţional
public; prep.univ. Ramona Gabriela PARASCHIV, (Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”)-Modalităţi şi proceduri privind protecţia drepturilor
omului în cadrul comitetului împotriva torturii; lect.univ.dr.Felicia MAXIM,
(Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti),
cercetător ştiinţific asociat, (Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei
Rădulescu“)-Actele unilaterale – surse de drepturi şi obligaţii în dreptul
internaţional; asist.univ.Mihaela-Cristina GHERGHEŞ,(Facultatea de
Drept, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi)- Aspecte privind competenţele
statului asupra persoanelor in dreptul internaţional. După prezentarea
comunicărilor ştiinţifice au avut loc discuţii la care au participat numeroşi
cercetători şi invitaţi.
E. Totodată, Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române a fost coorganizator al unor manifestări ştiinţifice
internaţionale, cum ar fi:
-XV-ème Journées franco-romaines de droit comparé, „Le droit
comparé face à l’harmonisation des droits”, Strasbourg, 17-18 iunie 2011.
Iniţiate în 1967, de Societatea de Legislaţie Comparată din Paris împreună
cu Institutul de Cercetări Juridice (ICJ) al Academiei Române, Întâlnirile
(devenite, din 1980, Zilele) reprezintă cea mai lungă şi rodnică formă de
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dialog, schimb de experienţă şi de idei între specialiştii în drept din cele
două ţări. Ele au îmbogăţit tradiţia multiseculară a colaborării franco-române
în domeniul dreptului, contribuind la realuarea sa după cel de-al doilea
război mondial, în condiţiile dificile ale „confruntării contrastante”, şi au
pregătit şi realizat „continuitatea în schimbare” după 1989.
Timp de 44 de ani, cu o întrerupere forţată de împrejurările istorice, de
9 ani, între 1983 şi 1992, Zilele juridice franco-române au oferit cadrul
propice cooperării multilaterale între juriştii români şi juriştii francezi, fiind
reprezentate toate sectoarele profesiei dreptului – cadre didactice, cercetători
ştiinţifici, magistraţi, avocaţi, înalţi funcţionari – abordându-se într-o
perspectivă comparatistă teme prioritare, aparţinând tuturor domeniilor
smenificative ale vieţii juridice. În acest context a avut loc un bogat dialog
juridic şi instituţional între asociaţiile profesionale, univesităţi, academii,
institute de cercetare, structuri jurisdicţionale etc, care a permis mesajului
ştiinţific să ajungă în sferele administrative şi politice. Personalităţi marcante
ale vieţii juridice din cele două ţări, care au participat la reuniuni, şi-au pus
amprenta asupra lucrărilor, aducând contribuţii ştiinţifice importante, ceea ce
a facilitat un schimb de idei reciproc avantajos. Enumerăm, dintre acestea,
pe românii: Traian Ionaşcu, Ion Vântu, Eugen Barasch, I. Ceterchi, Gr.
Teodoru, V.D. Zlătescu, Ion P. Filipescu, Sanda Ghimpu, Constantin
Stătescu, Tudor R. Popescu etc., iar dintre francezi, pe: Marc Ancel, René
Cassin, Maxime Letourner, Albert Brunois, Roland Drago, Roger Merle,
André Breton etc. Reluate în 1992, din iniţiativa ICJ, cu răspunsul afirmativ
şi entuziast al Societăţii franceze, Zilele juridice franco-române şi-au propus
noi obiective prioritare, legate de dezvoltarea juridică comună a celor două
ţări în cadrul Uniunii Europene şi implicaţiile procesului general de
mondializare, în primul rând economică.
Organizată de Societatea de Legislaţie Comparată şi Facultatea de
drept, ştiinţe politice şi de gestiune a Universităţii din Strasburg, cu
susţinerea Facultăţii internaţionale de drept comparat şi cu cooperarea
facultăţilor de drept a Universităţii de stat şi Universităţii Ecologice din
Bucureşti şi cea a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, precum şi a
Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, cea de-a XV-a ediţie
şi-a propus să exploreze tema provocărilor procesului de armonizare a
dreptului în planul dreptului comparat, plecând de la confruntarea
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rapoartelor naţionale pe problemele de actualitate, prezentate de specialişti
din cele două ţări. În justificarea abordării temei dezbătute s-a plecat de la
faptul că dreptul comparat cunoaşte o revizuire indiscutabilă. Utilitatea sa
practică se demonstrează concret prin numeroase proiecte de armonizare
care privesc sectoarele fundamentale ale dreptului public, ca şi ale dreptului
privat, fără a mai vorbi de noile domenii, precum protecţia mediului ori
drepturile fundamentale. Dar profundele diferenţe culturale care separă
ordinile juridice, chiar apropiate, ori supuse aceloraşi reguli internaţionale,
nu trebuie să fie subestimate în demersurile de armonizare a drepturilor,
altfel riscând a întâmpina rezistenţe, sau chiar înregistra eşecuri.
În concret, manifestarea a cuprins trei secţiuni: Drept civil: Scurte
reflecţii asupra procesului de formare a unui drept european al contractelor
(Bénédicte Fauvarque-Cosson, profesor la Universitatea Paris II, Secretar
general al Societăţii de Legislaţie Comparată); Regimul matrimonial
opţional al participării la achiziţiile din timpul căsătoriei stabilit prin
Acordul semnat la 4 februarie 2010 între Germania şi Franţa – un model
pentru viitoarea armonizare europeană? (Estelle Naudine, profesor la
Facultatea de drept a Universităţii din Strasburg); Cooperarea judiciară în
materie civilă şi dreptul comparat (Aladar Sebeny, conferenţiar universitar,
Facultatea de drept a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca); Dreptul
mediului: Schimbările climatice şi evoluţia dreptului mediului (prof. Mircea
Duţu, Preşedintele Universităţii Ecologice din Bucureşti, Directorul
Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române); Răspunderea
juridică în dreptul mediului (raport român: prof. Marilena Uliescu, Institutul
de Cercetări Juridice al Academiei Române; raport francez: Marie-Pierre
Camproux-Duffrène, conferenţiar la Facultatea de drept a Universităţii din
Strasburg); Drept constituţional: Excepţia de neconstituţionalitate în
România, după 20 de ani (Simina Tănăsescu, profesor la Facultatea de drept
a Universităţii din Bucureşti); Problema prioritară a neconstituţionalităţii în
Franţa, după 1 an (Thierry Rambaud, profesor la Institutul de Studii Politice
din Strasburg).
De asemenea, cu aceeaşi ocazie, a avut loc o masă rotundă cu tema
Adeziunea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului, prezidată de prof. Corneliu Bârsan, judecător la CEDO (la care au
participat: Corneliu Liviu Popescu, profesor la Facultatea de drept a
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Univeristăţii din Bucureşti, Vlad Constantinescu, profesor emerit la
Facultatea de drept a Universităţii din Strasburg, Frédérique Berrod, profesor
la Institutul de Studii Politice din Strasburg şi Dorothée Meyer, conferenţiar
la Institutul de Studii Europene din Strasburg).
În cadrul fiecărei teme, autorii şi intervenienţii au relevat aspecte
semnificative de drept comparat, tendinţe de uniformizare şi puternicele
evoluţii de „europenizare” ale reglementărilor sectoriale, în diferite domenii
ale dreptului.
-Cel de al XXVI-lea Congres european de drept rural, 21-24
septembrie 2011); Capitala României a găzduit în perioada 21-24 septembrie
a.c. cel de-al XXVI-lea Congres şi Colocviu European de Drept Rural,
organizate de Comitetul European de Drept Rural (CEDR), în colaborare cu
Universitatea Ecologică din Bucureşti, Institutul de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi Asociaţia Română de
Drept Rural. Este pentru prima dată când o ţară din Europa centrală şi de est
găzduieşte un asemenea eveniment ştiinţific pan-european, ediţia anterioară
desfăşurându-se, în 2009, la Universitatea Cambridge (Marea Britanie).
Temele Colocviului au fost următoarele: Comisia I: Agricultura şi
exigeneţele dezvoltării durabile (Preşedinte: prof. univ. dr. Mircea Duţu ;
Raportor general: prof. univ. dr. Marilena Uliescu); Comisia a II-a:
Alocarea şi protejarea teritoriului rural (Preşedinte: Prof. dr. Esther Muniz
Espada (Universitatea Valladolid, Spania); Raportor general: Prof. dr. Erkki
Hollo (Universitatea din Helsinki, Finlanda); Comisia a III-a: Dezvoltarea
ştiinţei şi practicii dreptului rural în ţările europene (Preşedinte: Prof. dr.
Norbert Olszak (Université Paris I Pantheon-Sorbonne, Franţa) ; Raportor
general: Prof. Dr. Alessandra di Lauro (Universitatea din Pisa, Italia) şi
Prof. Dr. Roland Norer (Universitatea din Luzern, Elveţia).
CEDR este o asociaţie profesională a juriştilor specializaţi în drept
rural, înfiinţată în 1957, cu sediul la Universitatea Sorbona din Paris, având
peste 4000 de membri (persoane fizice şi asociaţii), din toate ţările Europei.
-Sesiunii ştiinţifice academice cu participare internaţională
(conferinţă inaugurală, cu tema: Proprietatea publică
într-o lume a
economiei de piaţă. Dimensiuni juridice; invitat de onoare Prof.univ.dr.
Jaqueline Morand-Deviller, decan onorific al Facultăţii de Drept al
Universităţii Paris I (Pantheon –Sorbona) 14 noiembrie 2011) prima din
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ciclul Conferinţelor Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei Române.
În cuvântul introductiv, prof. univ. dr. Mircea Duţu, Directorul I.C.J.,
a arătat că, după sfârşitul anilor 1970, sub impulsul mondializării
neoliberale, în cea mai mare parte a lumii, sectorul public este în recul.
Desnaţionalizările întreprinderilor şi (re)privatizările în masă post 1989,
acestea din urmă specifice mai ales în ţările din Europa centrală şi de est, au
condus la o lărgire considerabilă a sferei şi la dominanţia absolută a
proprietăţii private, în legătură directă cu generalizarea mecanismelor
economiei de piaţă. Asemenea procese amplifică şi complică problemele
statutului proprietăţii publice şi ale regimului său juridic, Franţa şi România
oferind, în acest context, exemple semnificative ale evoluţiei acestora în cele
două zone “istorice” ale continentului european. Ofensiva proprietăţii private
este însoţită şi de un fenomen de “privatism juridic”, manifestat, pe de-o
parte, în sensul extinderii dreptului privat la nivelul sistemului de drept, iar
pe de alta, prin creşterea influenţei, până la a deveni dominante, a
conceptelor şi instituţiilor juridice anglo-saxone. S-au relevat, apoi,
transformările reglementărilor juridice româneşti în această perspectivă,
remarcându-se faptul că, după ce Codul civil de la 1864 aproape a ignorat-o,
legislaţia post-1948 a supralicitat-o, iar după 1989 şi-a structurat un regim
specific, noul cod civil o defineşte şi-i resistematizează regimul său juridic.
În comunicarea Proprietatea publică în Franţa: regim juridic şi
tendinţe de evoluţie, prof. univ.dr. Jacqueline Morand-Deviller, Decan de
onoare al Facultăţii de Drept a Universităţii Paris I (Panteon-Sorbona) a
schiţat, în mod remarcabil, istoria, dimensiunile actuale, tendinţele de
evoluţie şi marile provocări ale regimului juridic francez al proprietăţii
publice, în context european şi mondial. Plecându-se de la cele două coduri
în vigoare, pendinte materiei Codul general al proprietăţii persoanelor
publice (stat, colectivităţi teritoriale, stabilimente publice) şi Codul
patrimoniului, precum şi de jurisprudenţa Consiliului de Stat, s-a prezentat
raportul dintre regimul domeniului public (drept public, judecător
adminstrativ) şi cel al domeniului privat (drept privat, judecător judiciar),
criteriile de delimitare (uzaj al tuturor, serviciu public), a analizat funcţia de
valorizare economică a domenialităţii publice, inclusiv aspectele legate de

28

gestiunea eficientă şi circulaţia bunurilor aferente, precum şi parteneriatul
public/privat.
O problemă inedită, de un deosebit interes, ridicată de conferenţiară, a
reprezentat-o cea a bunurilor globale, care nu aparţin nimănui, sunt utilizate
de toţi, (apa, aerul, bunurile environmentale) şi care reprezintă o nouă formă
de proprietate, proprietatea colectivă, nici individuală şi nici publică (de
stat).
Perspectiva românească asupra problemei a fost relevată în
comunicarea Evoluţii ale regimului juridic al proprietăţii publice în
România; contribuţia noului Cod Civil susţinută de prof. univ.dr. Marilena
Uliescu, cercetător onorific în cadrul Departamentului de drept privat
„Traian Ionaşcu” al I.C.J. şi prof.univ.dr. Dana Tofan, cercetător ştiinţific I
al I.C.J. şi profesor de drept public la Facultatea de Drept a Universităţii din
Bucureşti.
Dintr-o perspectivă „privatistă”, prof. dr. Marilena Uliescu a prezentat
evoluţia istorică a reglementării dreptului de proprietate în România,
subliniind faptul că, dacă Codul civil de la 1864 aproape îl ignoră, noul Cod
civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, preluând în mare parte
prevederile Legii 213/1998, îl reglementează pe larg. S-au evidenţiat, în
acest context, dezmembrămintele dreptului de proprietate publică – dreptul
de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă (gratuită) –
semnificaţiile lor, apărarea acestora prin acţiunea confesorie, precum şi
unele inadvertenţe ale noii reglementări.
Prof. univ. Dana Tofan a relevat perspectiva „administrativă” a
problemei, subliniind mai întâi evoluţia doctrinei româneşti în privinţa
noţiunilor de proprietate publică şi domeniu public, abordările „civiliste” şi
„publiciste” în această privinţă, „compatibilizarea” lor în condiţiile
reglementărilor noului Cod civil în materie. S-a exprimat punctul de vedere
că statutul specific al proprietăţii publice şi domeniului public îşi poate găsi
o reglementare modernă, unitară şi în concordanţă cu dezvoltările legislative
din alte ţări (inclusiv Franţa) în cadrul preconizatului Cod administrativ.
-Conferinţa internaţională «Hotărârile CEDO în cauzele împotriva
României şi Republicii Moldova. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial
responsabile în perioada 1994-2010. Evoluţia cadrului intern privind
imobilele preluate abuziv şi alte posibile disfuncţionalităţi sistemice», (în
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colaborare cu Editura Universitară, Asociaţia Forumul Judecătorilor din
România, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului şi
Centrul de Resurse Juridice din Moldova).
F. Conferinţe/simpozioane ştiinţifice naţionale:
- Conferinţa “Cartea verde a Comisiei privind opţiunile de politică
în perspectiva unui drept european al contractelor pentru
consumatori şi întreprinderi”, 26.01.2011;
- Conferinţa „Efectele hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor
Omului în perspectiva aderării Uniunii Europene la Convenţie”, 22
februarie 2011;
- Dezbaterea din seria IADUER „Interpretarea şi aplicarea
dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România”, 23 martie
2011;
- Conferinţa „Soft law şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene în materie de concurenţă şi ajutoare de stat: forme hibride de
constituţionalism”, 19 aprilie 2011.
-Conferinţa „Proprietatea industrială şi concurenţa comercială în
dreptul UE”, 7 iunie 2011;
-Simpozionul cu tema
„Labirintul cunoasterii intru filosofia
dreptului” 30 martie 2011;
-Simpozion academic „Noul cod civil – moment istoric in
dezvoltarea dreptului român”;
- Conferinţa „Tradiţie şi modernitate în codificarea dreptului civil;
-Deschiderea anului judiciar 2011-2012, Aula Academiei Române,
28 septembrie 2011, în colaborare cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu
Consiliul Superior al Magistraturii;
Conferinţa „Cultura dreptului european: drept şi politică în
Uniunea Europeană”, 12 octombrie 2011;
- Conferinţa „Noul Cod Civil, organizat de Baroul Dolj şi Institutul
de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei
Române, 22 octobrie 2011 (Sala Mare a Prefecturii Dolj);
- Conferinţa „Politica maritimă integrată a Uniunii Europene”,
susţinută de către prof. univ. dr. Marin Voicu, 8 noiembrie 2011.

30

- Conferinţa „Societăţile comerciale în Uniunea Europeană”, 18
noiembrie 2011.
- Conferinţa „Instanţele naţionale şi jurisprudenţa CEDO în
materia contravenţiilor. Prezumţia de nevinovăţie vs.
prezumţia de legalitate”, 8 decembrie 2011.
- Simpozionul academic cu titlul: Dezvoltarea constituţională a
României. Tradiţie şi modernitate. 20 de ani de la intrarea în
vigoare a Constituţiei României din 8 decembrie 1991, organizat
de Curtea Constituţională şi Institutul de Cercetări Juridice
„Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 8 decembrie
2011) împreună cu facultăţile de profil de la Universităţile de stat
din România.
De asemenea, s-au finalizat, prin publicare, o serie de cercetări
ştiinţifice efectuate în anii anteriori, iar alte lucrări au reprezentat rezultatele
cercetărilor pe anul 2011.
G. Publicaţii. În cadrul activităţii publicistice a fost publicate patru
cărţi (4) în edituri din străinătate şi nouă (9) cărţi în edituri acreditate din
ţară.
De asemenea, au fost publicate în revista Institutului (SDR) un număr
de 7 articole; 17 articole BDI/B+; 1 articol ISI străinătate; 2 articole ISI
România; 69 articole în alte reviste din ţară.
Tot în cadrul valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice, consemnăm
participarea unui mare număr de cercetători la manifestările ştiinţifice
interne şi internaţionale, în cadrul cărora au fost prezentate numeroase
comunicări şi intervenţii (41 la manifestări internaţionale; 37 participări la
manifestări naţionale cu participare internaţională şi 40 la manifestări
naţionale).
În anul 2011, cercetătorii au desfăşurat o bogată activitate în legătură
cu pregătirea doctoranzilor, activitate care se află în centrul atenţiei
conducerii Institutului. Doctoranzii participă la manifestările ştiinţifice ale
Institutului, la şedinţele de departament şi sunt antrenaţi la activităţile de
realizare a programelor de cercetare.
H. Institutul este invitat cu regularitate la întâlnirile cu reprezentanţii
Consiliului Europei pentru probleme juridice ca şi la reuniunile organizate
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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 anul 2011 s-au încheiat noi acorduri de
colaborare ştiinţifică cu Universitatea din Zaragoza (Spania) şi Griefwald
(Germania).
Menţionăm şi bunele relaţii pe care Institutul nostru le are cu Institutul
de Sociologie Juridică din Cracovia şi cel din Varşovia (Polonia), ca şi cu
Institutele omoloage din Federaţia Rusă, Bulgaria, Ungaria şi Serbia.
La conferinţele şi dezbaterile organizate de cele trei Departamente ale
Institutului au participat numeroşi specialişti din ţară şi străinătate ( amintim
pe prof.univ.dr. Jaqueline Morand-Deviller, decan onorific al Facultăţii de
Drept al Universităţii Paris I (Pantheon-Sorbona), prof.univ.dr. Xavier
Blanc-Jouvan, profesor emerit la Facultatea de Drept Paris (PanthéonSorbonne), magistaţi de la instanţele europene (prof. Corneliu Bârsan –
Strasbourg, Valeriu Ciucă – Luxembourg), numeroşi magistraţi de la
judecătorii şi tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Avocatul Poporului, Curtea Constituţională a României, Ministerul Justiţiei
Guvernul României etc.
De asemenea, Institutul desfăşoară un amplu schimb academic de
publicaţii cu peste 50 de beneficiari din străinătate.
O activitate importantă a desfăşurat Institutul, în anul 2011 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,
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la Guvernul României, la Ministerul de Justiţie, Ministerul de Interne sau la
Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Institutul a contribuit efectiv la definitivarea unor proiecte de acte
normative de mare însemnătate în vederea armonizării legislaţiei româneşti
cu legislaţia Uniunii Europene. Contribuţiile la aceste proiecte au însemnat,
adesea, un mare volum de muncă neremunerat şi în afara programului de
muncă al cercetătorilor. Strânsele legături cu organele de stat care elaborează
şi aplică actele normative i-au permis Institutului să fie la curent cu
problemele actuale ale vieţii juridice interne şi internaţionale pe care să le
cuprindă în programele sale de cercetare.
Astfel, în programele de cercetare din ultimii ani au fost abordate
asemenea probleme, ca: Actualitatea şi însemnătatea Tratatului de la
Lisabona , problemele legate de cunoaşterea şi receptarea în legea internă a
prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului; a fost abordată
problema reformelor legislative în domeniul administrativ, financiar, penal,
dreptul familiei, dreptul proprietăţii intelectuale. De pildă, Instituţii
fundamentale ale dreptului civil în viziunea codului civil român şi în
persopectiva unui cod civil; Repere ale unei noi legislaţii a negocierii
colective; Analiza teoretică şi critică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi
noul Cod de procedură penală; Studii privind migraţia şi criminalitatea,
Normativitatea dreptului internaţional. Necesitatea întăririi eficienţei
dreptului internaţional; Instituţii ale dreptului administraţiei din perspectiva
viitorului cod administrativ etc.
În structura internă a Institutului funcţionează cele trei Departamente;
acestea organizează lunar dezbateri/conferinţe academice la care participă
cercetători din Institut, demnitari din Consiliul Legislativ, membrii ai
Parlamentului României, magistraţi de la Curţile de Apel din Bucureşti şi
din ţară, magistraţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi
redactori de la unele reviste de specialitate din domeniul dreptului Uniunii
Europene.
I. Institutul editează o revistă proprie de cercetări juridice ,,Studii de
Drept Românesc” (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.George Antoniu, prof.univ.dr.Marilena
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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 III
Ion Ifrim iar în calitate de colaboratori un număr mare de prestigioase
personalităţi din lumea universitară şi academică juridică 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. Prin cooperare cu Asociaţia Română de Ştiinţe Penale (asociaţie
recunoscută prin lege ca fiind de interes public), 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”.
În centrul atenţiei conducerii Institutului s-a aflat şi activitatea pentru
pregătirea doctoranzilor. În prezent, Institutul are un număr de peste 60 de
doctoranzi, cu care se ţin şedinţe periodice pentru a se verifica stadiul
pregătirilor; aceştia participă la manifestările ştiinţifice ale Institutului, la
şedinţele de dezbatere ale departamentelor şi sunt antrenaţi la activităţile de
realizare a programelor de cercetare. Se poate afirma că Institutul are un
valoros colectiv de cercetare, deoarece toţi cercetători sunt doctori sau
doctoranzi.
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J. În anul 2011 activitatea ICJ s-a remarcat prin creşterea diversităţii şi
amplificarea intensităţii sale, abordarea de noi domenii de acţiune,
reorganizarea activităţii manageriale, o mai bună implicare în priorităţile
juridice naţionale, priorităţile relaţiilor externe şi o prezenţă mai activă şi
substanţială în ştiinţa şi viaţa juridică românească.

DIRECTOR,
prof.univ.dr. Mircea Duţu
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