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„Acad. Andrei Rădulescu”

Număr
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste
a) publicate în reviste ISI / BDI
b) publicate în reviste ale Academiei Române;
c) publicate în reviste din străinătate non-ISI;
d) publicate în alte reviste din ţară.
2. Capitole în cărţi monografice (volume colective)
a) din ţară;
b) din străinătate.

18
10
51

17
3

3. Participare la elaborarea unor lucrări de amploare
(atlase, dicţionare, enciclopedii etc.)
Enciclopedia juridică a dreptului (în colab. cu Univ. ,,Titu
5
cercetători
Maiorescu” din Bucureşti
4. Cărţi:
a) publicate la edituri din ţară;
8
b) publicate la edituri din străinătate.
1
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.);
6. Alte studii şi rapoarte. Participări la elaborarea de acte
normative
7. Participări la manifestări internaţionale
8. Participări la manifestări naţionale
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16
8
6
46
40

În cursul anului 2010, activitatea Institutului s-a îndreptat spre
realizarea unui număr de 16 teme de cercetare ştiinţifică. Aceste teme s-au
înscris în cadrul temelor fundamentale (prioritare) ale Academiei şi în cadrul
temelor de cercetare fundamentale ale Secţiei de specialitate a Academiei
Române.
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
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 sociale şi politice actuale.
Această cercetare 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
civil, dreptul penal, drept comercial, drept constituţional, drept administrativ,
dreptul familiei, drept comunitar, drept financiar, criminologie, procedură
civilă, procedură penală etc.).
Tot ca un specific al activităţii Institutului nostru în etapa actuală este
şi concentrarea eforturilor tuturor cercetătorilor în direcţia analizei
aprofundate a dreptului comunitar în vederea armonizării legislaţiei române
cu legislaţia Uniunii Europene.
Toate temele de cercetare au fost integral elaborate în anul 2010,
cercetătorii dovedind pasiune şi competenţă în realizarea lor.
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 a doctoratului, elaborarea la nivel corespunzător a
lucrărilor în cadrul granturilor ca şi participarea la numeroase manifestări
ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Activitatea ştiinţifică a Institutului în anul 2010 s-a desfăşurat în
cadrul a trei Departamente de activitate ştiinţifică. Aceste departamente au
ţinut şedinţe de lucru săptămânale în cadrul cărora a fost analizat stadiul
realizării programelor de cercetare şi problemele ştiinţifice mai importante
care au rezultat din cercetările efectuate.
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Referindu-ne la activitatea şi la rezultatele obţinute de fiecare
Departament în parte constatăm următoarele:
A În ce priveşte activitatea Departamentului de Drept Public
„Vintilă Dongoroz”: au fost desfăşurate următoarele cercetări aflate în
programul de cercetare pe anul 2010.
Astfel, în domeniul dreptului internaţional s-au efectuat cercetări
privind: Efectele şi încetarea tratatelor internaţionale; Soluţionarea paşnică
a diferendelor în cadrul organizaţiilor internaţionale (publicată la Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2010) şi Raportul dintre ordinea juridică
internaţională şi ordinea juridică comunitară şi internă.
Cercetările în domeniul dreptului penal s-au îndreptat spre abordarea
unor teme de cercetare, cum ar fi: Obiectul material al infracţiunii; Reflecţii
asupra definiţiei infracţiunii din noul Cod penal; Reflecţii asupra
implicaţilor penale ale dreptului la identitate a persoanei; Aplicarea legii
penale în spaţiu; Analiza proiectelor de Cod penal şi a Codului de
procedură penal; Justificarea şi exculparea în dreptul penal român;
Definirea infracţiunii şi problema dreptului natural; Souveraniétét versus
representativité; Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii;Combaterea traficului
de persoane; Despre unele modalităţi noi de individualizare a pedepselor;
Camera preliminară, o nouă instituţie de drept procesual penal. Au fost
subliniate atât calităţile, dar mai ales neajunsurile celor două proiecte
legislative şi căile pentru perfecţionarea legislaţiei penale şi procesual
penale.
În domeniul cercetărilor criminologice a fost elaborată lucrarea
Locul şi rolul operei lui Denis Szabo, om de ştiinţă de reputaţie morală şi
bun prieten al criminologilor români; Evoluţia adoptării legislaţiei
româneşti la reglementările europene.
De asemenea, în cursul anului 2010, au fost continuate cercetările în
legătură cu costul represiunii penale, abordându-se de pe poziţii ştiinţifice
problematica costului urmăririi penale în perspectiva identificării unor
soluţii optime care să corespundă intereselor actualei etape de dezvoltare a
ţării noastre şi să asigure combaterea eficientă a tuturor formelor de
criminalitate în condiţiile unei folosiri judicioase a fondurilor cu această
destinaţie.
În materia dreptului constituţional, s-au efectuat cercetări în
legătură cu Reforma constituţională; Din nou despre democraţia
reprezentativă ş.a, relevându-se calităţile, dar şi neajunsurile acestui
reforme în raport cu necesităţile vieţii politice actuale.
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În domeniul teoriei generale a dreptului, s-au efectuat cercetări în
legătură cu Izvoarele formale ale dreptului cu privire specială asupra
izvoarelor dreptului internaţional şi a dreptului european comunitar;
Despre clarificarea conceptelor de drept şi dreptate în perioada
postaderării, în raport cu tradiţiile gândirii juridice româneşti şi cu relaţia
dintre unitate-diversitate în Uniunea Europeană; Andrei Rădulescu –istoric
şi expert în dreptul comparat, precursor al sociologiei dreptului. Despre
cultura juridică românească; Raţionalismul lui Mircea Djuvara şi
fundamentele dreptului; Doctrina ca izvor de drept; Dreptul internaţional –
vector al uniformizării culturilor juridice etc.
În domeniul dreptului administrativ, cercetările au abordat
problematica investigării modului de organizare a administraţiei publice
româneşti în condiţiile post-aderării; Codul administrativ – o prioritate
legislativă pentru România; Jurisprudenţă comentată: Decizia Curţii
Constituţionale nr.1431/2010; Accesul la justiţie în domeniul urbanismului.
Statul în faţa instanţei judecătoreşti– rolul dreptului administrativ şi al
jurisdicţiei administrative în dezvoltarea legalităţii; Necesitatea codificării
dreptului administrativ şi a procedurii administrative”.
B. În ce priveşte activitatea Departamentului de Drept Privat
„Traian Ionaşcu”, în anul 2010, toate temele de cercetare 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 Publicitatea drepturilor reale; Răspunderea juridică privind
protecţia mediului cu specială privire la răspunderea civilă; Protecţia
desenelor şi modelele lor industriale în România; Acţiunea în concurenţă
neloială; Regimul juridic al fondului funciar; Proprietatea periodică dintr-o
nouă perspectivă privind funcţia socială a dreptului de proprietate; Dreptul
de dispoziţie al soţilor asupra bunurilor ce le aparţin, în diferite regimuri
matrimoniale; Continuitate şi discontinuitate în reglementarea opţiunii
succesorale; Câteva reflecţii asupra unor instituţii din materia
succesiunilor; Ipoteze în care este limitată ori chiar exclusă venirea la
moştenire; Reflectarea unor aspecte controversate de drept succesoral în
noul Cod civil; Despre statutul succesoral al soţului supravieţuitor, cu
specială privire la dreptul pe care acesta îl are asupra mobilelor şi
obiectelor aparţinând gospodăriei casnice şi asupra darurilor de nuntă;
Condiţiile de existenţă ale obligaţiei legale de întreţinere; Aspecte privind
executarea, după divorţ, a obligaţiilor asumate de către soţi în timpul
căsătoriei; Convenţia matrimonială. Consideraţii critice; Aspecte speciale
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privind convenţia matrimonială reglementată în noul Cod civil, Contractul
de întreţinere – un contract numit în noul Cod civil; Noul Cod Civil şi
unitatea dreptului privat; Principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene
şi motivul de revizuire prevăzut de Legea contenciosului administrative;
Dreptul societăţii privatizate la restituirea unei părţi din preţul acţiunilor.
Interpretarea şi aplicarea prevederilor legale incidente, în raport de
succesiunea lor in timp; Legea accelerării proceselor, etapă premergătoare
aplicării Noului Cod de procedură civilă? etc.
În domeniul dreptului muncii, cercetările au abordat problematica
Flexicuritatea şi dialogul social în România – perspective privind
implementarea flexicurităţii în întreprinderile româneşti, Institutul European
Român, 2010 (în colaborare), ed. bilingvă; Consilier – Codul muncii, Ed.
Rentrop şi Straton – coordonator, actualizări lunare Regulamentul intern (în
colaborare), CD, Ed. Rentrop şi Straton, Bucureşti 2010; Noul Cod civil.
Comentarii (coord.: prof. univ.dr. Marilena Uliescu), Bucureşti, Edit.
Universul Juridic, 2010, studiul Elemente de noutate privind statutul
organizaţiilor neguvernamentale; Munca de noapte, publicat în rev.
,,Tribuna economică” nr. 24/2010; Peace and war in collective labour
relations, în Accounting and Management Information Systems, vol. 9, no.
4/2010; Reglementări privind munca de noapte, în „Raporturi de muncă, nr.
7/2010; Noi cazuri de încetare a contractului individual de muncă, în
„Raporturi de muncă” nr. 6/2010; O perspectivă asupra dreptului colectiv al
muncii, în ,,Revista Română de Dreptul Muncii " nr. 7/2010; International
Encyclopedia of Laws (gen. Ed.: R. Blanpain) - Romania, Edit. Kluwer Law
International, The Netherlands, 2010, ISBN 978-90-654-4905-4, Actualizare
şi particularităţii ale dialogului social în cazul funcţionarilor publici, în
,,Revista Transilvania de Studii Administrative”, nr.3/2010 (ISI); Raport
naţional The prohibition of age discrimination in labour relations, The
XVIIIth International Congress of Comparative Law - July 25 - August 1,
2010, Washington, DC ; Duressi, Albania, Conferinta Subregionala privind
Negocierea Colectiva, Organizatia Internationala a Muncii pentru ţările
Balcanilor de Vest si Moldova. Participare la seminarul organizat de către
Academy of European Law, Trier, Germania: „Current Reflexions on EU
Gender Equality Law”; Haga, al treilea Seminar anual al European Labour
Law Network, „Protection, Involvement and Adaptation” - European Labour
Law in Time of Crisis, Restructuiring and Transition, finanţat de Comisia
Europeană.
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C. În 2010, Centrul de Studii de Drept European a avut ca element
cheie al cercetării sale problema trimiterii preliminare, rezultatele cercetării
fiind reflectate în studii şi articole publicate în ,,Revista Română de Drept
European”. În programul multianual al CSDE, referitor la Tratatul de la
Lisabona, este în curs de pregătire un volum care va fi semnat de către
cercetătorii departamentului (amintim aici şi unele evenimente, inclusiv
organizarea unui simpozion naţional).
Totodată, au fost organizate o serie de dezbateri cu invitaţi din ţară şi
din afară, dintre care amintim: Raporturi între instanţele constituţionale
naţionale şi dreptul Uniunii Europene: două exemple recente (decizia
Bundesverfassungsgericht privind Tratatul de la Lisabona şi decizia CCR
privind Legea păstrării datelor); The German Constitutional Court on the
Lisbon Treaty: New demarcation of competencies or rearguard battle?;
Aplicarea şi interpretarea dreptului comunitar de către Curtea
Constituţională; Supremaţia Constituţiei şi principiul priorităţii dreptului
Uniunii Europene; Decizia Curţii Constituţionale nr. 1258/2009; Realizările
Tribunalului Uniunii Europene în primele două decenii de funcţionare şi
perspectivele acestei instanţe”; conferinţa internaţională „Made in the EU:
how the USA is having to listen and adapt to European privacy and data
protection values” (susţinută de prof. dr. Joseph A. Cannataci, LexConverge
Network Co-ordinator, Director, Centre for Law, Information & Converging
Technologies);
De asemenea amintim organizarea unor dezbateri în seria „Consultări
europene”. Totodată, în vederea sprijinirii activităţii publice a
departamentului său (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.
În luna aprilie 2010, Institutul a organizat sesiunea ştiinţifică anuală,
cu participare internaţională, cu tema „Dinamica dreptului românesc după
aderarea la uniunea europeană”, în cadrul căreia s-au prezentat valoroase
lucrări ale cercetătorilor Institutului dar şi de alte personalităţi ale vieţii
ştiinţifice şi juridice din ţară şi din afară (volumul Sesiunii este în curs de
apariţie la editura ,,Universul Juridic”).
Totodată, Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” a
fost partener la organizarea unor Sesiuni ştiinţifice internaţionale sau cu
participare internaţională, împreună cu facultăţile de profil ale
Universităţilor de stat din Târgovişte, Târgu-Mureş şi Constanţa.
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Totodată, anul 2010 a însemnat finalizarea şi recepţia grantului
CNCSIS pe tema Optimizării legislaţiei româneşti după aderare la Uniunea
Europeană (perioada contractului fiind 2007 – 2010).
De asemenea, s-au finalizat şi publicat o serie de cercetări începute în
anii anteriori, iar alte lucrări au reprezentat rezultatele cercetărilor pe anul
2010.
Publicaţii. În cadrul activităţii publicistice au fost publicate: o carte
(1) în editură din străinătate şi opt (8) cărţi în edituri acreditate din ţară.
De asemenea, au fost publicate în revistele Institutului un număr de
zece (10) articole: 18 articole ISI/BDI, 51 articole în alte reviste din ţară şi
un (1) articol într-un volum de conferinţă internaţională (Rechtfertigung und
Entschuldigung im rumänischen Strafrecht, in: Hakan Hakeri (coord.), I.
Schwarzmeer Juristentage – Strafrecht, Edit. Adalet Yayinevi, Samsun
(Turcia), 2010.
Tot în cadrul valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice, consemnăm
participarea cercetătorilor la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale,
în cadrul cărora au fost prezentate numeroase comunicări şi intervenţii (46 la
manifestări internaţionale şi 40 la manifestări interne).
În anul 2010, conducătorii ştiinţifici de doctorat 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.
Institutul este invitat cu regularitate la întâlnirile cu reprezentanţii
Consiliului Europei pentru probleme juridice organizate de Ministerul
Justiţiei, Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Institutul European din România şi de către Institutul Român pentru
Drepturile Omului. În vederea lărgirii contactelor cu oamenii de ştiinţă din
străinătate, Institutul desfăşoară activitate ştiinţifică cu Universitatea din
Bologna şi Universitatea din Milano pentru finalizarea 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 menţine, tradiţional, contacte ştiinţifice şi efectuează
schimburi de publicaţii.
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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 Axel Borman – München, Vicenzo Ferrari – Milano), magistaţi de la
instanţele europene (prof. Corneliu Bârsan – Strasbourg, Valeriu Ciucă –
Luxembourg), numeroşi magistraţi de la judecătorii şi tribunale, Curţi de
Apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Avocatul Poporului etc.
De asemenea, Institutul face un amplu schimb de publicaţii cu peste
50 de beneficiari din afară.
O activitate importantă a desfăşurat Institutul, în anul 2010 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 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 Constituţiei Europene,
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.
În structura internă a Institutului funcţionează cele trei Departamente
– Departamentul de Drept Privat ,,Traian Ionaşcu”; Departamentul de Drept
Public ,,Vintilă Dongoroz”; Centrul de Studii Europene. Acestea
organizează lunar dezbateri/conferinţe la care participă cercetători din
Institut, cercetători onorifici şi cercetători asociaţi, cadre didactice şi
magistraţi.
Institutul editează revista „Studii de Drept Românesc” (www.rsdr.ro),
cu apariţie trimestrială, având un colectiv de redacţie şi un redactor-şef), iar
în calitate de colaboratori un număr mare de personalităţi din lumea
universitară şi academică juridică din ţară şi de peste hotare. Revista a fost
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predată cu regularitate spre apariţie la Editura Academiei. Revista publică
studii, articole, comentarii legislative şi de practică judiciară, 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 86 de doctoranzi, cu care se
organizează colocvii periodice pentru a se verifica stadiul pregătiri
ştiinţifice; 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 bun
colectiv de cercetare, toţi cercetătorii fiind doctori sau doctoranzi.
Conducerea Institutului este asigurată de un director, cercetător
ştiinţific gr. I şi profesor universitar doctor; Consiliul Ştiinţific, format din
nouă (9) membri, din care doi (2) sunt membri de onoare (academician Ion
Dogaru şi academician Vasile Stănescu), precum şi trei (3) coordonatori de
Departamente.
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
către Academia Română doar 20 de posturi, iar pentru anul 2011 Institutul
are în schema sa un număr de doar 19 posturi, reducându-se astfel, din
structura de posturi vacante ale Institutului, un (1) post, cel de secretar de
redacţie al periodicului Institutului.
Structura personalului de cercetare din Institut este : 17 cercetători
ştiinţifici. Dintre aceştia, şase (6) sunt angajaţi cu contract de muncă cu
normă întreagă, fiind titulari (1 cercetător ştiinţific grad I, totodată şi director
al Institutului, 1 cercetător ştiinţific grad II, 3 cercetători ştiinţifici grad III şi
2 cercetători ştiinţific simplu), şi 1 cercetător ştiinţific cu contract de muncă
pe o jumătate de normă; nouă (9) cercetători ştiinţifici cu o jumătate de
normă, în cumul (dintre care 3 cercetători ştiinţifici gradul I, 3 cercetători
ştiinţifici gradul II, 3 cercetători ştiinţifici gradul III). Din întregul personal
de cercetare ştiinţifică, 12 sunt doctori în drept (dintre care 2 sunt titulari cu
carte de muncă pe normă întreagă) şi 5 sunt doctoranzi (2 dintre aceştia, cu
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carte de muncă în Institut, cu normă întreagă, urmând ca în luna martie să-şi
susţină public tezea de doctorat) .
La această structură de personal de cercetare se adaugă şapte (7) foşti
angajaţi ai Institutului, actualmente pensionari, în calitate de membri
onorifici, care îşi continuă, în mod voluntar activitatea de cercetarea
ştiinţifică şi de conducători de doctorat. Aproape 40 de persoane cu studii
jurdice, lucrează în mod voluntar în cadrul Institutului, ca cercetători
onorifici sau asociaţi. Lista acestora a fost aprobată de Consiliul Ştiinţific al
Institutului, în baza unui Regulament intern, aprobat de către Consiliul
ştiinţific.
Pe lângă personalul de cercetare, la acest moment, Institutul are şi un
număr de 5 (cinci) salariaţi care formează personalul auxiliar: 1(unu)
contabil-şef (în aşteaptarea deciziei de pensionare), 1 (unu) bibliotecar, 1
(unu) dactilograf şi 2 (doi) consilieri juridic [unul cu atribuţii de secretar al
Institutului cât şi secretar al activităţii de desfăşurare a doctoratelor; cel deal doilea fiind realizatorul şi administratorul celor două site-ului (www.icj.ro
si www.rsdr.ro) ale Institutului, secretar tehnic al periodicului Studii de drept
românesc, menţine relaţiile cu instituţiile statului (Trezorerie, Bancă, ANI,
etc.) cu instituţiile de învăţământ superior, partenere ale Institutului în
diferite proiecte, cu persoanele din afara Institutului].
Principala dificultate în activitatea ştiinţifică a Institutului decurge din
lipsa unui număr optim de cercetători ştiinţifici cu normă întreaga, cu
cartea de muncă în Institut. Astfel, de la un număr de peste 40 de
cercetători existent în anul 1990, numărul acestora s-a redus treptat. Dacă
până la Decizia nr. 94/28.05/2009 munca de cercetare ştiinţifică era
desfăşurată de opt (8) cercetători cu norma întreagă în Institut (dintre care
şase (6) cercetători cu gradul I, trei (3) cercetător cu gradul II, trei (3)
cercetători gradul III şi un (1) cercetător), iar 15 cercetători cu ½ normă, cu
cartea de muncă în afara institutului (unităţi de învăţământ superior).
Deşi ponderea extrem de redusă a cercetătorilor cu normă întreagă şi
cu cartea de muncă în Institut (7 persoane) face ca Departamentele
funcţionale ale Institutului să nu poată acoperi întreaga arie a dreptului,
totuşi a fost posibilă elaborarea de lucrări de mari proporţii şi de mare
însemnătate pentru viaţa juridică (de exemplu: Explicaţii preliminare ale
noului Cod penal (Bucureşti, Edit. Universul Juridic, 2010 – coord. prof.
univ. dr. George Antoniu), Noul Cod civil. Comentariu (Bucureşti, Edit.
Universul Juridic, 2010, coord. prof. univ. dr. Marilena Uliescu), Pericol
social, vinovăţie personală şi imputare penală. Un program pentru altfel de
explicaţii teoretice ale dreptului penal român (autor: cercet. principal gradul
II dr. Tudor Avrigeanu), lucrare premiată de Uniunea Juriştilor din România
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- Premiul ,,Ioan Tanoviceanu” (2010)); Flexicuritatea şi dialogul social în
România -perspective privind implementarea flexicurităţii în întreprinderile
româneşti, Institutul European Român, 2010, ed. bilingvă (autor: prof. univ.
dr. Raluca Dumitriu, cercetător principal grad I), Codul muncii, CD, Edit.
Rentrop şi Straton, Bucureşti, 2010 (autor: prof.univ.dr. Raluca Dumitriu,
CP I) şi Pactele societare (autor: conf. univ. dr. Mihai Şandru, cerecetător
principal grad II - lucrare care a primit Premiul ,,Vespasian Pella” al
Uniunii Juriştilor din România).
Deşi s-au făcut numeroase intervenţii, pentru completarea schemei de
personal cu noi posturi de cercetător, cel puţin prin scoaterea la concurs a
celor vacante, şi mai ales încurajarea tinerilor specialişti spre cercetarea
ştiinţifică, iar Secţia de specialitate a Academiei Române, cât şi Conducerea
Academiei au recunoscut situaţia precară în care se află Institutul sub
aspectul personalului de cercetare ştiinţifică, nu se întrevăd măsuri de
remediere, mai ales datorită actelor normative în vigoare. Din această
cauză, Institutul nu poate satisface decât parţial solicitările Preşedinţiei,
Parlamentului şi Ministerelor de a participa consultativ la elaborarea de
noi acte normative sau la perfecţionarea celor existente.

DIRECTOR,
prof.univ.dr. Emil Gheorghe Moroianu
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Lucrări mai importante ale Institutului în anul 2010

Sinteză
În anul 2010, în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei Române s-a desfăşurat o bogată activitate de
cercetare ştiinţifică privind: realizarea şi coordonarea unor programe de
cercetare şi a unor studii fundamentale, organizarea şi funcţionarea studiilor
doctorale şi a contractelor de grant.
De asemeni, în anul 2010 cercetătorii au participat la numeroase
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în colaborare cu alte centre
de cercetare ştiinţifică; şi la realizarea unor valoroase studii individuale
şi/sau colective, înscrise în planul de cercetare al Institutului.
O deosebită activitate s-a desfăşurat în legătură cu analiza unor
proiecte legislative (Codul penal, Codul civil, Codul de procedură penală şi
Codul de procedură civilă), publicându-se lucrările: Explicaţii preliminare
ale noului Cod penal (Bucureşti, Edit. Universul Juridic, 2010 – coord. prof.
univ. dr. George Antoniu), Noul Cod civil. Comentariu (Bucureşti, Edit.
Universul Juridic, 2010, coord. prof. univ. dr. Marilena Uliescu). De
asemenea, s-au publicat monografiile: Pericol social, vinovăţie personală şi
imputare penală. Un program pentru altfel de explicaţii teoretice ale
dreptului penal român (autor: cercet. principal gradul II dr. Tudor
Avrigeanu), lucrare premiată de Uniunea Juriştilor din România - Premiul
,,Ioan Tanoviceanu” (2010)); Flexicuritatea şi dialogul social în România perspective privind implementarea flexicurităţii în întreprinderile româneşti,
Institutul European Român, 2010, ed. bilingvă (autor: prof. univ. dr. Raluca
Dumitriu, cercetător principal grad I), Codul muncii, CD, Edit. Rentrop şi
Straton, Bucureşti, 2010 (autor: prof.univ.dr. Raluca Dumitriu, CP I) şi
Pactele societare (autor: conf. univ. dr. Mihai Şandru, cerecetător principal
grad II - lucrare care a primit Premiul ,,Vespasian Pella” al Uniunii
Juriştilor din România).
Unii cercetători au participat şi la discutarea proiectelor în cadrul
Comisiilor parlamentare (prof.univ.dr. George Antoniu şi cercetător gradul
III Versalia Brutaru), contribuind la perfecţionarea acestor acte normative.
De remarcat şi activitatea publicistică a cercetătorilor în revistele de
specialitate în ţară sau în străinătate, cotate ISI sau BDI.
21.12.2010

DIRECTOR,
prof.univ.dr. Emil Gheorghe Moroianu
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Propuneri de teme de cercetare pe anul 2011.
Departamentul de Drept Public „Vintilă Dongoroz”

1.CS.gr.I, prof.univ.dr.d.h.c. George Antoniu:
- Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de
procedură penală.
2. CS.gr. I prof.univ.dr.d.h.c. Sofia Popescu, CS.gr.I prof.univ.dr.d.h.c. Emil
Moroianu:
- Teoria generală a dreptului şi filosofia dreptului în secolul 20
(contribuţii la vol.11 B al Tratatului pentru filosofia dreptului şi teoria
generală a dreptului (coord.: prof.univ.dr. Alexander Brostl - Italia).
- Teoria generală a dreptului. Tratat.
3.CS.gr.I, prof.univ.dr.d.h.c. Emil Moroianu
Probleme actuale privind dreptul natural.
4. C.S III, lector univ.dr. Brezeanu Ortansa
-Dreptul minorilor. Tratat.
5. CS.gr.III lect.univ.Aura Constantinescu
- Evaluarea sistemului justiţiei penale. Asistenţa postpenală.
6. CS.gr.I, prof.univ.dr.Dana Tofan:
- O nouă perspectivă în teoria actului administrativ.
7. CS.gr.II, conf.univ.dr.Şerban Alexandrina:
- Reforma constituţională.
8. CS.gr.II dr.Tudor Avrigeanu :
- Ordinea şi dreptul ei. O perspectivă neoaristotelică asupra
dreptului postmodern.
9. CS.gr.III lect.univ.dr.Ion Flămânzeanu:
- Jurisprudenţa - izvor de drept.
10. CS gr.III Constantin Andrei
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- Efecte şi implicaţii privind noul cadru legislativ adoptat
11. CS.gr.III Versavia Brutaru
-Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de
procedură penală.

Departamentul de Drept Privat „Traian Ionaşcu”
Tema anuala generala.
Noi instituţii si noi abordări in Codul Civil adoptat in 2009.

1. CS.gr. I dr. Marilena Uliescu,
–Dreptul de proprietate si alte drepturi reale in Codul Civil adoptat
prin lege.

2. CS.gr. I dr. Gheorghe Buta
- Persoana juridica in reglementarea noului Cod Civil.
3. CS.gr.I prof.univ.dr. Raluca Dimitriu
- Pârghii de drept al muncii pentru implementarea Stategiei 2020 adoptate
de Uniunea Europeană.
4.CS.gr.I prof.univ.dr. Emil Gheorghe Moroianu, CS grad Il lect.univ.dr.
Bogdan Pătraşcu
- Interpretarea şi efectele legii civile.
6. CS.gr. III Dumitru Dobrev
-Reorganizarea persoanei juridice in viziunea noului Cod Civil.
5. CS. Mihaela Gabriela Berindei
- Aspecte de noutate privind obligaţia de întreţinere reglementata de
noul Cod Civil.
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Centrul de Studii de Drept European

1.Conf.univ.dr. cerct.st. grad II Mihai Sandru
- Libertatea de stabilire a societatilor comerciale in Uniunea
Europeana ;
2. cercet.st. III drd. Ion Ifrim
- Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de
procedură penală din perspectiva dreptului comparat; Individualizarea
pedepsei în lumina noului Cod penal.
3. cercet. st.III dr. Simona Maya Teodorescu
-Actele juridice privind protecţia mediului. O abordare de drept
comparat.

DIRECTOR,
prof.univ.dr. Emil Gheorghe Moroianu
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