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Departamentul de Drept Public „Vintilă Dongoroz” 
 
 

1. Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală 
George ANTONIU, CS.gr.I, prof.univ.dr.d.h.c. , cercetător asociat 

 
2. 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)] 
        Sofia POPESCU, CS.gr. I, prof.univ.dr.d.h.c. cercetător asociat 
        Emil MOROIANU, CS.gr.I, prof.univ.dr.d.h.c. 

3. Probleme actuale privind dreptul natural 
Emil MOROIANU , CS.gr.I, prof.univ.dr.d.h.c.  

 

4. Săvârşirea de infracţiunii de către cetăţenii români în ţării din spaţiul Uniunii Europene 
Rodica Mihaela STĂNOIU, CS.gr.I prof.univ.dr., d.h.c., cercetător onorific 
Aura CONSTANTINESCU, CS.gr.III lect.univ.dr.  
 

5. Identitatea naţională în contextul construcţiei europene 
Dumitra POPESCU, CS.gr.I, prof.univdr., .d.h.c., cercetător asociat   

 
6. Raporturile dintre parlament, preşedinte şi guvern în perspectiva revizuirii constituţiei 

Dana TOFAN, CS.gr.I, prof.univ.dr. 

7. Reforma Constituţională 
Alexandrina ŞERBAN, CS.gr.II, conf.univ.dr. 

 
8. Drept penal şi criză socială 

Tudor AVRIGEANU, CS.gr.II dr. 
 
9. Jurisprudenţa izvor de drept 

Ion FLAMANZEANU, CS.gr.III,  lect.univ.dr. 
 
10. Noi măsuri de reformă în sistemul judiciar 

Andrei CONSTANTIN, CS gr.III  
 
11. Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală. 
      Despre unele modalităţi noi de individualizare a pedepselor 
      Versavia BRUTARU, CS.gr.III 
 
Cercetători onorifici şi cercetători asociaţi  
 

1. Interpretarea normelor juridice în contextul europenizării dreptului românesc 
J.FRIEDMANN NICOLESCU, avocat, dr., cercetător asociat 

 
2. Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală 

Constantin DUVAC, lector univ.dr., cercetător asociat 
 

3. Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală 
Angelica CHIRILĂ, lector univ.dr., cercetător asociat 



 
4. Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală 

Mihaela AGHENIŢEI, lector univ.dr., cercetător asociat 
 

5. Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală 
Ovidiu PREDESCU, prof.univ.dr., cercetător asociat 

 
6. Drept şi cultură 

Claudiu BUTCULESCU, asistent univ., cercetător asociat 
 

7. Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală 
Petre BUNECI, prof.univ.dr., cercetător asociat 

  
8. Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală 

Ketty Miora GUIU, conf.univ.dr., cercetător asociat 
 

9. Răspunderea în dreptul internaţional 
Felicia MAXIM, lect.univ.dr., cercetător asociat 
 

10. Corina Florenţa POPESCU, asistent univ., cercetător asociat 
 

11. Drept internaţional umanitar 
Valentin –Stelian BĂDESCU, avocat, dr.,  cercetător asociat 

 
12. Regimul juridic al teritorilor submarine şi al resurselor lor naturale 

Laura TROCAN, lect.univ.dr.,  cercetător asociat 
 

13. Reforma Constituţională 
Nicoale PAVEL, prof.univ.dr., cercetător asociat 

 
14. Tratat de drept al minorilor – de la tradiţie la modernitate-  

Ortansa BREZEANU, lector univ.dr., cercetător onorific 
 

15. Evoluţii recente ale regimului juridic al combiei în relaţiile comerciale internaţionale 
Silvia CRISTEA, conf.univ.dr., cercetător asociat 

 
16. Izvoarele formale ale dreptului cu privire specială asupra izvoarelor dreptului internaţional şi a 

 dreptului european contemporan 
Mihail NIMESCH,  lect.univ.dr., cercetător asociat 

 
 

Departamentul de Drept Privat „Traian Ionaşcu” 
 

Tema de cercetare : Evaluare critică a noului Cod Civil 
 
1. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale în Codul civil adoptat prin lege 
    Marilena ULIESCU, CS.gr.I prof.univ.dr., cercetător onorific ;  Mirela DOJANA, dr., cercetător asociat 

 
2. Unitatea dreptului privat în viziunea noului Cod civil 
    Gheorghe BUTA, CS.gr. I, magistrat dr. 
 
3. Elemente de noutate privind statutul ONG 
    Raluca DIMITRIU, CS.gr.I, prof.univ.dr. 
 
4. Continuitate şi discontinuitate în reglementarea opţiunii succesorale 
    Bogdan PATRASCU, CS.gr.II,  lect.univ.dr. 



 
 

5.  Articolul 1271- Cod Civil, O cutie a Pandorei în noul Cod civil-impreviziunea 
     Dumitru DOBREV, CS.gr. III 
 
6. Convenţia matrimonial în noul Cod civil. Aspecte critice 
    Mihaela BERINDEI, CS ; Cristina CRACIUNESCU, magistrate, dr, cercetător asociat 
 

 
Cercetători  onorifici şi cercetători asociaţi  
 

 
1. Observaţii critice privind amenajarea răspunderii civile delictuale in noul cod civil 

Sache NECULAESCU, conf.univ.dr., cercetător asociat 
 

2. Despre limitarea în timp a drepturilor litigioase 
Filip PAVEL, magistrat, cercetător asociat 

 
3. Statutul persoanei juridice la organizaţiile cooperatiste 

Ionuţ DOJANĂ, dr., cercetător asociat 
 

4. Noile modalităţi de desfacere a căsătoriei 
Aurel GHERGHE, conf.univ.dr., cercetător asociat 
 

5. Noua reglementare a conflictului de legi privind raportuurile juridice cu element de extraneitate 
Flavius PANCESCU, dr., cercetător asociat 

 
6. Consideraţii critice asupra noului Cod al muncii 

Lidia SECELEANU, lector.univ.dr., cercetător asociat 
 

 
Centrul de Studii de Drept European 

 
1. Raportul dintre Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi instanţele naţionale 

              Mihai SANDRU, conf.univ.dr., CS.II 
 

2. Analiza teoretică a unor dispoziţii din noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală. 
Conceptul de viaţă intimă a persoanei 
Ion IFRIM, CS III 

 
Cercetători onorifici şi cercetători asociaţi  
 

1. Probleme actuale ale dreptului maritim român 
Olimpiu CRAUCIUC, prof.univ.dr., cercetător onorific 
 

2. Clauza penală în dreptul românesc şi în dreptul comparat 
Nicoale TURCU, cercetător onorifc 

 
 
 
 
 

DIRECTOR, 
              prof.univ.dr. Emil Gheorghe Moroianu 
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