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I. Sintenză pe indicatori de activitate 
 
 

 Număr
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste  

a) publicate  ISI  străinatate 
b) publicate  in străinătate 
c) publicate ISI România 
d) publicate in BDI/B+                                                       

1 
2 
2 
16 

       d) publicate în reviste ale Academiei Române (BDI);  9 
       e) publicate în alte reviste din ţară. 8 
  
  
2. Capitole în cărţi monografice (volume colective)  

a) din ţară; 9 
b) din străinătate.  

  
3. Participare la elaborarea unor lucrări de amploare 
(atlase, dicţionare, enciclopedii etc.) 

2 

   
4. Cărţi:  

a) publicate la edituri din ţară;  20 
b) publicate la edituri din străinătate.   

  
5. Rapoarte, studii, sinteze etc., la cererea autorităţilor  

a) programe prioritare ale Academiei Române; 16 
b) programe prioritare ale ICJ; 16 
c) programe ale MECT (CNMP, ANCS, CNCSIS   etc.);   

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

9 
 
 

7. Participări la manifestări internaţionale                            
 

23 

8. Participări la manifestări naţionale  cu participare 
internatională 
 
9. Participări la manifestări naţionale                                    

 
20 

 
24 

            
   10. Premii: Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române     1 
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II 

 

În cursul anului 2012, activitatea Institutului de Cercetări Juridice 

„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ) a avut ca obiect 

realizarea unui număr de 16 teme de cercetare ştiinţifică făcând parte 

totodată dintre  temele  fundamentale şi prioritare ale Academiei Române, 

respectiv ale  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 a problemelor pe care le ridică interpretarea şi aplicarea corectă a 

normelor juridice în practica organelor judiciare.  

Pe lângă aceasta, cercetătorii  Institutului participă 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.  

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 penal, drept public, dreptul mediului, dreptul 

muncii, dreptul UE, drept internaţional public, şi în ştiinţe auxiliare precum 

criminalistica şi criminologia). 

 Un obiectiv prioritar l-a constituit, în acest context, participarea la 

elaborarea proiectelor noilor coduri  (civil, de procedură civilă, penal şi de 
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procedură penală) şi iniţierea unor proiecte de cercetare privind explicarea 

teoretică a 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 a transpunerii corecte a acestuia în reglementările 

juridice din ţara noastră.   

Toate temele de cercetare programate  au fost integral realizate în 

cursul anului 2012, cercetătorii dovedind pasiune, competenţă şi 

promtitudine în elaborarea lor. 

În preocupările Institutului din acest an a fost şi o mai bună organizare 

şi funcţionare a activităţii de doctorat, elaborarea la nivel corespunzător a 

lucrărilor în cadrul  contractelor de cercetare ca şi participarea activă la  

numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Activitatea managerială a ICJ în prezent, este asigurată de un Director, 

cercetător ştiinţific gr. I şi prof.univ.dr.d.h.c 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; lector 

univ.dr. Bogdan PĂTRAȘCU, cercetător şt. gr. II; prof. univ.dr. Mihai 

ŞANDRU, cercetător şt. gr. II; dr.Gheorghe BUTA, cercetator st. gr. II; dr. 

Tudor AVRIGEANU, cercetător şt. gr. II; dr. Ion IFRIM, cercetator st. gr. 

III – Membrii); participă, de asemenea, la activitatea Consiliului 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 5 membrii de onoare, conducători de doctorat, CS I: 

prof. univ. dr. George ANTONIU, prof. univ. dr. Dumitra POPESCU, prof. 
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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), Cluj-

Napoca (conf. univ. dr. Florin STRETEANU) şi Craiova (prof. univ. dr. Dan 

Sevastian CERCEL).  

Activitatea Institutului în cursului anului 2012 a fost desfăşurată de un 

număr de 31 de persoane ocupând 20 de posturi.  

Structura  personalului de cercetare din Institut este 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, 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, 

au normă întreagă.  
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La această structură de personal de cercetare se adaugă  şase (6) foşti 

angajaţi ai Institutului, pensionari, în calitate de membri ştiinţifici 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 40 de cercetători ştiinţifici lucrează în mod voluntar, ca cercetători 

onorifici şi asociaţi. Lista cercetătorilor membrii onorifici şi asociaţi a fost 

aprobată 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 responsabilă cu activitatea 

de doctorate, iar cealaltă având  atribuţii legate de administrare a site-ului 

Institutului, de apariţia revistei periodice a Institutului, secretar tehnic şi de 

relaţiile cu instituţii şi persoanele 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.  

Activitatea ştiinţifică a Institutului în anul 2012 s-a desfăşurat în 

cadrul celor trei departamente de activitate ştiinţifică. Aceste departamente 

au ţinut şedinţe de lucru săptămânale în cadrul cărora a fost analizate stadiul 

realizării programelor de cercetare şi problemele ştiinţifice mai importante 

care au rezultat din cercetările efectuate.  
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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 realizate următoarele 

teme de cercetare  ştiinţifică aflate în programul de cercetare pe anul 2012. 

În materia dreptului constituţional, s-au efectuat cercetări ştiinţifice 

în legătură cu: Drept constituţional şi Instituţii politice;  Dreptul ca sistem; 

Sistemul constituţional românesc postdecembrist ş.a,  relevându-se calităţile, 

dar şi neajunsurile acestui reforme în raport cu necesităţile vieţii politice 

prezente şi prezentându-se propuneri de lege ferenda adecvate.  

În domeniul teoriei generale a dreptului, s-au efectuat cercetări în 

legătură cu: Mircea Djuvara, Carl Schmitt şi „constantele dreptului”; Unele 

efecte şi implicaţii privind noul cadru legislativ adoptat; Some observations 

on main regulatory documents adopted in Romania in 2011; The European 
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Supervision Order in Pre- Trial Procedures; The european system of human 

rights protection;  

Cercetările în domeniul dreptului penal au avut ca obiectiv abordarea 

unor teme ca: Explicaţii preliminare ale noului Cod penal,vol.III şi vol IV; 

Dicţionarul juridic penal; The Ambivalence of imputatio.Natural Law, 

Legal Positivism and Crime Structures in Europe; Legitima apărare – caz 

particular al executării silite; Tratamentul penal al minorului; Efectele 

recunoaşterii vinovăţiei în dreptul penal român; Aplicarea legii penale în 

spaţiu; Consideraţii asupra tratamentului minorului infractor în 

documentele internationale; Imputabilitatea ca trăsătură esenţială a 

infracţiunii, potrivit Noului Cod penal; Renunţarea la aplicarea pedepsei şi 

amânarea aplicării pedepsei, potrivit Legii nr. 286/2009; Negotiators 

Procedures in Criminal Procedure Law. Romanian Legislation and the 

Common Law System; New Modalities of Individialization of the 

Punishments According to the new Romanian Penal Code; Ocrotirea penală 

a vieţii intime a persoanei; Ocrotirea penală a relaţiilor de familie; Reflecţii 

asupra infracţiunii de violare a secretului corespondenţei; Unele observaţii  

asupra infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului etc. 

În domeniul cercetărilor criminologice a fost elaborate şi publicate 

următoarele lucrări: Denis Szabo şi evolutia criminologiei; Penologie; 

Romanian children Trafficking in European Union;  Traficul de droguri – 

perspectiva criminologica. 

În domeniul dreptului administrativ, cercetările au abordat 

următoarele teme:  O nouă perspectivă în teoria actului administrativ; 

Regimul juridic aplicabil proprietăţii publice. Implicaţii în activitatea 

autorităţilor administraţiei publice. 

8 
 



În materia dreptului internaţional public, au fost elaborate şi 

publicate  următoarele lucrări ştiinţifice: Dreptul internaţional public  vol. I 

şi Dreptul internaţional public  vol. II.  

  

   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 2012, 

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, elaborându-se diferite lucrări, studii, 

articole, studii. 

În domeniul dreptului civil, cercetările au avut ca obiectiv 

următoarele teme: Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul I. Cartea I 

şi Cartea a-II-a”; L’autorité parentale dans le nouveau Code civil; Obligaţia 

de întreţinere în reglementarea noului Cod civil; Ordinea publică” şi 

„motivele de ordine publică” în procesul civil; Reglementarea de către noul 

Cod Civil şi noul Cod de procedură civilă a apărării drepturilor 

nepatrimoniale şi a măsurilor provizorii în materia drepturilor de 

proprietate intelectuală; Forţa normativă a adagiilor juridice; Provisional 

measures for the defense of non-patrimonial and intellectual property right; 

Persoana juridică; Apărarea drepturilor nepatrimoniale;  Instituţia 
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administrării bunurilor altuia în Noul Cod civil; The defense of non-

patrimonial rights through the means of provisional measures; 

Reorganizarea persoanei juridice; Simulaţie. Acţiune în constatarea 

simulării unui proces. Acţiune revocatorie (pauliană). Admisibilitate ; 

Observaţii şi propuneri la Proiectul Legii pentru punerea în aplicare a Legii 

nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; Examen al practicii 

judiciare în materia atragerii răspunderii organelor de conducere ale 

debitoarei aflate în încetare de plăţi. Atragerea răspunderii 

administratorului în condiţiile art. 138 alin. (1) lit. d) din Legea nr.85/2006; 

Clauza leonină în vechiul şi noul Cod Civil; Vocaţia succesorală, condiţie 

generală sau particulară pentru a moşteni?; Legal Concepts in the New 

Romanian Civil Code; Noul Cod Civil şi constantele dreptului; Legal 

Concepts in the New Romanian Civil Code; Aspecte ale regimului juridic al 

contractului de arendare potrivit noului Cod Civil; Noul Cod civil între 

tradiţie şi actualitate;  

 În domeniul dreptului muncii, cercetările au abordat teme ca: 

Legislaţia muncii pentru bugetari, Consilier ; Aspecte privind respectul 

vieţii private şi al demnităţii persoanei; Particularitati ale angajării in 

sectorul bugetar / Specifics of the employment process in the public sector; 

Opinii despre actuala reglementare românească a concedierii colective; 

Conceptul de „muncă precară” şi implicaţiile sale în reglementarea 

raporturilor de muncă; Munca precara; The concept of „precarious work” 

and its implications in regulating labour relations; Modificarea Codului 

muncii în ceea ce priveşte încetarea de drept a contractelor de muncă. 

Implicaţii etc. 
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C. În ce priveşte activitatea Centrul de Studii de Drept European, 

(cercetătorii Departamentului: CS.gr. II dr. Mihai Şandru, ½  norma  

cumul; CS.gr.III lect.univ.dr. Maya Teodoroiu½  norma  cumul, CS III 

dr.Ion Ifrim, norma intreagă) temele de cercetare au fost :.„Tratatului de la 

Lisabona”; Pacte societare. Clauze, pacte, înţelegeri între asociaţii 

societăţilor comerciale, Ediţia a II-a; Dreptul Uniunii Europene. Legislaţie 

şi jurisprudenţă; Dreptul comerţului internaţional. Ediţia a III-a; Forţa 

juridică a hotărârilor arbitrale; Discuţii privind posibilitatea anulării 

hotărârii arbitrale de către instanţa de executare; Freedom of establishment 

of companies in the European Union. Possible effects of the case VALE, C-

378/10; Interpretarea şi aplicarea dreptului UE de către instanţele 

naţionale în materia dreptului consumatorilor; Drept civil. Curs universitar 

destinat studenţilor la administraţie publică; Argumente privind un viitor 

Cod al energiei în România; etc.  

 

D. În luna martie 2012, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei 

Rădulescu” al Academiei Române a organizat sesiunea ştiinţifică anuală cu 

participare internaţională anuală cu tema „Ştiinţa şi Codificare în România”, 

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. 

 

E. 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, cum ar fi:  
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1.Consumul şi dependenţa de droguri 25 ianuarie 2012 (ICJ in 

colaborare Institutul de Antropologie al Academiei Române);  

2. Autoritatea părintească reglementată în Codul civil din Quebec şi 

în Codul civil român. Doctrina şi jurisprudenţa din Quebec, 01 martie 2012, 

(Asociaţia din Quebec şi ICJ);  

3. Marea criminalitate în contextul globalizării, 16 martie 2012 (ICJ 

in colaborare Institutul de Criminologie);  

4. Noua legislaţie penală : tradiţie recodificare, reformă, progres 

juridic 26 octombrie 2012, (ICJ in colaborare ARSP);  

 

F. Conferinţe/simpozioane ştiinţifice naţionale:  

 În această perioadă s-au organizat  următoarele conferinţe ştiinţifice 
cu tema: 

1. Legalitatea incriminării şi a pedepsei, 29 februarie 2012;  

2. Infracţiunea complexă praeterintenţionată, 28 mai, 2012;  

3. Minoritatea cu implicaţii penale, 28 septembrie 2012; 

4. Conferinta: Temeiul juridic al actelor Uniunii Europene. 

Pertinenta si consecinte – 10 octombrie 2012; 

5. Dezbaterea „Viitorul Europei”. Integrarea sau dezintegrarea ordinii 

juridice a UE – pretext pentru dezbatere, Bucuresti, 9 mai 2012; 

6. Conferinţa internaţională: Răspunderea magistraţilor în lumina 

evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional, 15 martie 

2012; 

7. Dezbaterea „Subsidiaritatea în Uniunea Europeană: surse, 

modificări prin Tratatului de la Lisabona şi perspective”, 1 

februarie 2012; 

8. Conferinta “Arbitrajul de drept privat în context european”, 3 
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februarie 2012. 

9. Conferinţa Nicolae Mateescu – Matte, fondatorul spaţiului 

aerospaţial, 3 decembrie 2012; 

10.  Spaţiul din perspectiva legii penale, 4 decembrie, 2012; 

11.  Conferinţa “Valoarea euristică a conceptelor juridice”, 6 

decembrie 2012. 

 

G. Publicaţii. În cadrul activităţii publicistice a fost publicate 20 de 

cărţi în edituri acreditate din ţară, recunoscute de către CNCS şi MECTS.  

De asemenea, au fost publicate în revista Institutului (SCJ) un număr 

de 9 articole; 16 articole  BDI/B+; 1 articol ISI străinătate; 2 articole in 

străinătate necotate ISI ; 2 articole ISI România; 8 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 (23 la manifestări internaţionale; 21 participări la 

manifestări naţionale cu participare internaţională şi 24 la manifestări 

naţionale). 

În anul 2012, 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. Amintim că, în anul anterior 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), şi cu 

Institutele omoloage  din Federaţia Rusă, Bulgaria, Ungaria şi Serbia. 

În anul 2012 Institutul a restabilit  relaţiile de colaborare cu Institutul  

pentru Stat şi Drept al Academiei Bulgare de Ştiinţe.  

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 2012 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 , 
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Ministerul de Externe 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.  

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 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 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, 
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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 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. 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”. 

  De asemenea, Revista Studii şi Cercetări Juridice este indexată în 

bazele de date internaţionale EBSCO, ProQuest şi SSRN recunoscute  prin 

Ord. MECTS nr.4691 din 2011. 

 În centrul atenţiei conducerii Institutului s-a aflat şi activitatea pentru 

pregătirea doctoranzilor. În prezent, Institutul are un număr de peste 50 de 

doctoranzi, cu care se ţin şedinţe periodice pentru a se verifica stadiul 
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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. 

 

J. O delegaţie de cercetători (şapte persoane) au participat la o vizită 

de documentare la Curtea Europeană de Justiţie din Luxembourg în perioada 

7-9 noiembrie 2012. 

 

K. Biblioteca ICJ a fost dotată în anul 2012 prin sponzorizări cu un 

număr de 431 lucrări şi reviste de specialitate. 

 

L. În anul 2012 activitatea ICJ s-a remarcat prin creşterea diversităţii 

şi amplificarea intensităţii sale, prin abordarea de noi domenii de cercetare, o 

mai bună implicare în viaţa juridică naţională şi printr-o participare mai 

activă în  relaţiile externe  ca şi printr-o prezenţă mai activă şi substanţială în 

ştiinţa juridică românească 

 
 
 
 
 

DIRECTOR, 
      prof.univ.dr. Mircea Duţu 
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Activităţi mai importante realizate în anul 2012 

 
- Sinteză - 

 
 

 În anul 2012, activitatea ICJ a urmărit: realizarea şi coordonarea unor 

programe de cercetare şi studii fundamentale, valorificarea cercetărilor 

efectuate prin publicarea lor sub forma unor volume şi studii, consolidarea 

rolului Institutului de centru de coordonare a cercetării juridice fundamentale 

la nivel naţional, organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale de prestigiu, intensificarea relaţiilor externe. 

 

 1. Se remarcă activitatea de analiză şi evaluare a marilor coduri 

legislative adoptate de Parlament - civil şi de procedură civilă, penal şi de 

procedură penală - prin lansarea amplului proiect de cercetare Explicaţii 

preliminare al noului Cod penal, context în care a fost publicat deja 2 

volume şi de asemenea  primul din Programul de cercetare „Explicaţii 

teoretice ale noului Cod civil român”  volum intitulat Noul Cod civil. Studii 

şi comentarii. Volumul I. Cartea I şi Cartea a-II-a”  (Editura Universul 

Juridic).  

 

 2. Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu”  al 

Academiei Române a fost coorganizator şi organizator al unor manifestări 

ştiinţifice cu participare internaţională, cum ar fi:  
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a)Consumul şi dependenţa de droguri 25 ianuarie 2012 (ICJ in 

colaborare Institutul de Antropologie);  

b) Autoritatea părintească reglementată în Codul civil din Quebec şi 

în Codul civil român. Doctrina şi jurisprudenţa din Quebec, 01 martie 2012, 

(Asociaţia din Quebec şi ICJ);  

c)Marea criminalitate în contextul globalizării, 16 martie 2012 (ICJ in 

colaborare Institutul de Criminologie);  

d)Noua legislaţie penală : tradiţie recodificare, reformă, progres 

juridic. 26 octombrie 2012, (ICJ in colaborare ARSP). 

e)Legalitatea incriminării şi a pedepsei, 29 februarie 2012;  

f)Infracţiunea complexă praeterintenţionată, 28 mai, 2012;  

g)Minoritatea cu implicaţii penale, 28 septembrie 2012; 

h)Conferinţa Nicolae Mateescu – Matte, fondatorul spaţiului 

aerospaţial, 3 decembrie 2012; 

i)Spaţiul din perspectiva legii penale , 4 decembrie, 2012; 

j)Conferinta: Temeiul juridic al actelor Uniunii Europene. Pertinenta 

si consecinte – 10 octombrie 2012; 

k)Dezbaterea „Viitorul Europei”. Integrarea sau dezintegrarea ordinii 

juridice a UE – pretext pentru dezbatere, Bucuresti, 9 mai 2012;â 

l)Conferinţa internaţională: Răspunderea magistraţilor în lumina 

evoluţiilor recente de la nivel european şi naţional, 15 martie 2012; 

m)Dezbaterea „Subsidiaritatea în Uniunea Europeană: surse, 

modificări prin Tratatului de la Lisabona şi perspective”, 1 februarie 2012; 

n)Conferinta “Arbitrajul de drept privat în context european”, 3 

februarie 2012. 
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 3. Desfăşurarea sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a ICJ, 

manifestare ştiinţifică de referinţă la nivel naţional, în 2012 având ca temă 

Ştiinţă şi Codificare în România”.  

 

 4. Vizita de documentare ştiinţifică a unei delegaţii a ICJ (7 

cercetători) la Curtea Europeană de Justiţie a Uniunii Europene (7-9 

noiembrie 2012). 

 

5. Dintre lucrările realizate şi publicate în 2012 de cercetătorii ICJ, 

menţionăm: Explicaţii preliminare ale noului Cod penal (2 volume, Editura 

Universul Juridic, coord. prof. univ. dr. George Antoniu); Noul Cod civil. 

Studii şi comentarii. Volumul I. Cartea I şi Cartea a-II-a” (coord. prof. univ. 

dr. Uliescu Marilena), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; Ocrotirea 

penală a vieţii intime a persoanei, (Editura Universul Juridic, autor dr.Ion 

Ifrim, CS III); Drept constituţional şi instituţii politice (Editura Universul 

Juridic, autor: conf. univ. dr. Şerban Alexandrina); Dreptul ca sistem, 

(Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, ISBN978-606-522-855-9, autor: 

conf.univ.dr.Serban Alexandrina, CS II); Ocrotirea penală a relaţiilor de 

familie (Editura Universul Juridic, autor dr.Ion Ifrim, CS III); Tratamentul 

penal al minorului, (Editura Hamangiu, autor: dr.Versavia Brutaru, CS III 

Bucureşti, 2012, 256 pp.,); Efectele recunoaşterii vinovăţiei în dreptul penal 

român, ( Editura C.H.Beck, autor: dr.Versavia Brutaru, CS III  în colaborare  

(70 pg /215), 2012, ISBN: 978-606-18-0084-1; Legislaţia muncii pentru 

bugetari, Consilier , (Editura Rentrop şi Straton, 2012, ISSN- 2285-3294, 

autor, prof.univ.dr.Raluca Dimitriu, CS I); Denis Szabo si evolutia 

criminologiei, (Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012, 210 pag, ISBN 978-

973-127-755-4, autor, conf.univ.dr.Aura Preda, CS III); Pacte societare. 
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Clauze, pacte, înţelegeri între asociaţii societăţilor comerciale, (Ediţia a II-

a, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, autor: prof.univ.dr.Mihai Şandru, 

CS II); Dreptul Uniunii Europene. Legislaţie şi jurisprudenţă, (Editura 

Universitară, Bucureşti, 2012, autor, prof.univ.dr.Miahi Şandru, CS II); 

Dreptul comerţului internaţional. Ediţia a III-a, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2012 [ISBN: 978-606-591-349-3, autor, prof.univ.dr.Miahi 

Şandru, CS II); Istoria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, (Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2012, autor, prof.univ.dr.Mircea Duţu, CS I); 

Politici publice de mediu, (Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, autor, 

prof.univ.dr.Mircea Duţu, CS I); V.V. Pella, fondatorul dreptului penal 

internaţional (Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, autor, 

prof.univ.dr.Mircea Duţu, CS I); Dreptul internaţional public  vol. I şi 

Dreptul internaţional public  vol. II (autori: prof.univ.dr.Dumitra Popescu, 

Felicia Maxim, Ed. Renaissaince, 2012). 

 

 6. Premiul „Andrei Rădulescu” în domeniul Ştiinţelor economice, 

juridice şi sociologie al Academiei Române cu monografia Pericol social, 

vinovăţie personală şi imputare penală, autor dr.Tudor Avrigeanu, CS II. 

 

7. De menţionat şi larga participare a membrilor ICJ la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice internaţionale, naţionale cu participare internaţională şi 

naţionale. 

 
 
 

DIRECTOR, 
      prof. univ. dr. Mircea Duţu 

 


