PROGRAMUL DE CERCETARE
pe anul 2007
Tema generală: Raportul dintre dreptul intern şi dreptul european

I. Drept Privat
1.

Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii străini apatrizi şi
persoanele juridice străine în condiţiile aderării României la U.E. – leg. 312/2005
Marilena ULIESCU

2.

Consideraţii cu privire la încălcarea dreptului de proprietate industrială
Otilia CALMUSCHI

3.

Raportul dintre dreptul intern si dreptul european
Roxana MUNTEANU

4.

Flexibilitatea relaţiilor de muncă. Tendinţe în planul dreptului românesc şi comparat
Raluca DIMITRIU

5.

Dobândirea personalităţii juridice în dreptul intern în raport cu reglementările europene
Anca GHENCEA

6.

Reglementarea gestionării deşeurilor cu implicaţii în ceea ce priveşte piaţa unică
Simona-Maya TEODOROIU

7.

Acţiunea pauliană în procedura insolvenţei
Dumitru DOBREV

8.

Despre teoria şi practica acceptării pure şi simple a moştenirii
Bogdan PATRASCU

9.

Incidenţe ale aderării României la U.E. în domeniul dreptului procesual civil
Flavius PANCESCU

10. Practici de comerţ şi metode de vânzare, în cadrul pieţei unice
Silvia ZAHARIA
11. Regimul juridic al bunurilor soţilor în perspectiva modificării Codului Civil
Mihaela BERINDEI

II. Drept Public
1.

Teoria generală a dreptului şi filosofia dreptului în sec. 20(contribuţii la vol.11 al Tratatului
pentru filosifia dreptului şi teoria generală a dreptului,coordonatorul volumului Alexander Brostl)
Sofia POPESCU, Emil MOROIANU

2.

Acţiunea normei juridice în timp în contextul dreptului intern şi european
Ion FLAMANZEANU

3.

Consideraţii privind problematica interpretării juridice
Andrei CONSTANTIN

4.

Structuri constituţionale europene
Alexandrina SERBAN

5.

Organizarea administraţiei publice româneşti în contextul european
Dana TOFAN

6.

Legislaţia penală română în procesul aderării la Uniunea Europeană
George ANTONIU

7.

Un program pentru altfel de explicaţii teoretice ale dreptului penal român
Tudor AVRIGEANU

8.

Instituţii ale dreptului penal într-o viziune europeană
Ion IFRIM

9.

Stabilirea daunelor morale de instanţa penală, într-o viziune europeană
Versavia BRUTARU

10. Costul crimei (Poliţie)
Rodica Mihaela STANOIU, Ortansa BREZEANU (colaborator extern), Aura
CONSTANTINESCU
11. Spre un veritabil regim al armelor nucleare
Dumitra POPESCU

