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ACADEMIA ROMÂNĂ 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE 
 
 

Raport anual de activitate ştiinţifică 
2005 

 
1. În cursul anului 2005 activitatea Institutului s-a îndreptat spre realizarea unui 

număr de 15 teme (7 teme de drept privat şi 8 teme de drept public). 
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 (coordonator Acad. Paul Mircea Cosmovici). 

În cadrul acestor teme s-au abordat probleme ştiinţifice de stringentă actualitate 
ca: integrarea României în Uniunea Europeană, raportul dintre dreptul comunitar şi 
dreptul intern al statelor membre ale Uniunii Europene, transpunerea acquis-ului 
comunitar de mediu în legislaţia României, apărarea proprietăţii intelectuale, dreptul de 
proprietate, politica agrară comunitară, protecţia lucrătorilor, perfecţionarea legislaţiei 
penale, cerinţă a armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară (Anexa I). 

În luna ianuarie 2005 Institutul a sărbătorit într-un cadru festiv în Aula Academiei 
Române împlinirea a 50 de ani de la înfiinţare. Cu acest prilej    au fost trecut în revistă 
principalele realizări ale Institutului în cei 50 de ani de existenţă şi a fost evocată 
activitatea şi personalitatea marilor jurişti care au contribuit la progresul dreptului 
românesc în ultima jumătate de secol. Cu această ocazie s-a publicat un volum festiv în 
care au fost consemnate principalele realizări ale Institutului şi au fost decernate medalii 
omagiale cercetătorilor care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Institutului. 

În luna martie 2005 Institutul a organizat o sesiune ştiinţifică cu tema „Dreptul 
românesc şi Constituţia Europeană” în cadrul căreia s-au prezentat valoroase intervenţii 
de către cercetătorii din Institut şi de către alte personalităţi ale vieţii ştiinţifice juridice. 

În cursul lunii iunie 2005 s-a desfăşurat la Paris şi Lille cea de-a XIII-a ediţie a 
Zilelor Juridice franco-române, delegaţia ţării noastre prezentând  rapoarte în cadrul 
cărora au fost abordate probleme juridice de mare importanţă (corupţia politică, 
codificarea-factor de securitate juridică, cadrul general al insolvenţei în legislaţia română 
şi alte teme), contribuţii elogios apreciate de partenerii francezi.  

2. În cursul anului 2005 s-au finalizat prin publicare o serie de cercetări efectuate 
în anii anteriori, iar alte lucrări au reprezentat rezultatele cercetărilor pe anul 2005. Astfel, 
au fost publicate un număr de: 4 cărţi în edituri consacrate din ţară; 2 capitole în cărţi 
apărute în edituri străine, 30 capitole în cărţi apărute în edituri din ţară; o lucrare apărută 
pe suport electronic, 10 articole apărute în revistele Academiei Române, un număr de 28 
de articole apărute în alte reviste de specialitate din ţară şi un articol într-o revistă din 
străinătate (Anexa II). 

3. Tot în cadrul valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice consemnăm 
participarea unui număr mare de cercetători la manifestările ştiinţifice interne şi la 
manifestări ştiinţifice internaţionale, în cadrul cărora au fost prezentate valoroase 
comunicări şi intervenţii (15 la manifestări internaţionale şi 29 la manifestări interne) 
(anexa III şi IV). 
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4. 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 a 
început tratative cu Academia de ştiinţe germană şi Universitatea din Bonn (prin 
cercetătorul ştiinţific Tudor Avrigeanu), pentru iniţierea unor cercetări comune asupra 
problemelor legate de armonizarea legislaţiei române cu legislaţia Uniunii Europene. 
Asemenea contacte s-au stabilit şi 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 drept comparat din Bologna (Italia) şi Institutul de Sociologie juridică din La 
Mancha (Spania). 

De remarcat şi bunele contacte ştiinţifice pe care le avem cu Republica Moldova, 
cu Institutul de Sociologie Juridică din Cracovia şi Varşovia, ca şi cu Institutele de Drept 
din Rusia, Bulgaria, Ungaria şi Iugoslavia. 

De asemenea, Institutul face un amplu schimb de publicaţii cu peste 100 de 
beneficiari cărora le trimite publicaţiile Institutului şi ale Academiei în schimbul 
lucrărilor juridice apărute în aceste ţări. 

5. O activitate importantă desfăşoară Institutul, 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 multor 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 
(de cele mai multe ori neremunerat) şi în afara programului de muncă al cercetătorilor. 

6.  Aceste strânse legături cu organele de stat care elaborează şi aplică actele 
normative i-au permis Institutului să fie la curent cu problemele cele mai vii şi 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 juridice ale 
aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, 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 asemenea, în centrul preocupărilor Institutului a fost elaborarea cadrului 
juridic al noilor relaţii economice şi consolidarea statului de drept. 

7. În afara activităţilor de cercetare ştiinţifică şi de participare la manifestări 
ştiinţifice interne şi internaţionale, cercetătorii din Institut au desfăşurat şi numeroase alte 
activităţi, cum ar fi activităţi didactice ca profesori, conferenţiari, lectori la diferite 
facultăţi de drept independente, membri în colegiile de redacţie ale unor reviste juridice, 
ş.a.  

8. Activitatea Institutului a fost desfăşurată de un număr de 25 de persoane care 
ocupă 21,5 de posturi. Din aceste persoane 18 se ocupă cu cercetarea ştiinţifică: din 
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acestea 6 persoane au norma de bază în Institut, iar 12 persoane au ½ normă de activitate 
în Institut. 

Faţă de proporţia mare de doctori şi doctoranzi 16 din totalul de 18 cercetători 
(ceea ce revine la 89% din numărul cercetătorilor) se poate afirma că Institutul are un 
valoros colectiv de cercetare. Un membru al Institutului este membru al Academiei 
Române şi Director Onorific al Institutului, iar un alt membru este senator în Parlamentul 
României. 

9. Pe lângă personalul de cercetare, Institutul mai are un număr de 7 salariaţi care 
formează personalul ajutător: 1 economist, 1 contabil, 1 redactor tehnic la revistei, o 
bibliotecară, 2 dactilografe şi o secretară. 

10. Conducerea Institutului este asigurată de un Director ştiinţific, cercetător 
ştiinţific gr. I, profesor universitar şi conducător de doctorat, un Director onorific 
membru al Academiei Române şi un Consiliu Ştiinţific format din 7 membri din care 3 
sunt cu norma de bază în Institut, 3 sunt cu ½ normă şi unul este onorific. 

Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în cadrul a două sectoare de activitate: drept 
privat (9 cercetători) şi drept public (9 cercetători). 

Sectoarele de activitate au şedinţe de lucru săptămânal în cadrul cărora analizează 
stadiul realizării programelor de cercetare şi problemele ştiinţifice mai importante care au 
rezultat din cercetările efectuate. 

11.  Institutul editează o revistă juridică (Studii de drept românesc) care apare 
semestrial (numere reunite) având un colectiv de redacţie şi un redactor şef (George 
Antoniu). Revista a fost predată cu regularitate spre apariţie la Editura Academiei. 
Revista publică cu regularitate studii, articole, comentarii legislative şi de practică 
judiciară, cronici, informaţii, bibliografie juridică selectivă, reflectând preocupările 
ştiinţifice ale membrilor Institutului. 

12. Activitatea pentru pregătirea doctoranzilor se află, de asemenea, în centrul 
atenţiei colectivului de cercetare. În prezent, Institutul are un număr de 96 doctoranzi cu 
care se ţin şedinţe periodice pentru a se verifica stadiul pregătirilor; ei participă la 
manifestările ştiinţifice ale Institutului, la şedinţele de sector şi sunt antrenaţi la 
activităţile de realizare a programelor de cercetare.  
 
 
CONCLUZII 
 
 Activitatea ştiinţifică a Institutului, desfăşurată în anul 2005, se poate aprecia ca 
foarte bună, Institutul continuând să activeze ca un for ştiinţific important în viaţa juridică 
a ţării. Lucrările Institutului sunt în atenţia specialiştilor care le citează în mod 
substanţial, iar cercetătorii sunt solicitaţi atât ca experţi de diferite autorităţi (Parlament, 
Guvern, Ministere), cât şi în desfăşurarea de activităţi didactice. 
 În anul acesta s-au îmbunătăţit substanţial salariile personalului de cercetare, 
astfel că s-a realizat un deziderat important pentru o muncă ştiinţifică tot mai eficientă şi 
de mai mare profunzime. 
 
DIRECTOR ŞTIINŢIFIC, 
Prof.univ.dr. GEORGE ANTONIU 
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SITUAŢIA STATISTICĂ A RESURSELOR UMANE 
 

Total angajaţi…………………………………………………………………..25 persoane 
  care ocupă………………………………………………………21.5 posturi 
  din care: 
 1) personal de cercetare………………………………………………..18 persoane 
  din care: 

- cu normă întreagă……………………………………………………6 persoane 
- cu ½ normă…………………………………………………………12 persoane 

din care: 
     Cercet. pr. 1…………………………………………………………………..6 persoane 
     Cercet. pr. 2…………………………………………………………………..4 persoane 
     Cercet. pr. 3…………………………………………………………………..4 persoane 
     Cercetători……………………………………………………………………3 persoane 
     Asistenţi cercetare……………………………………………………………1 persoană 
  Total……………………………………………………………18 persoane 
 
  2) personal auxiliar……………………………………………………..7 persoane 
 
 
  Total……………………………………………………………25 persoane 
 
Situaţii speciale – cumul……………………………………………………….11 persoane 
                          - pensionari…………………………………………………….4 persoane 
                         Total…………………………………………………………...15 persoane 
 
Sub 30 ani……………………………………………………………………….2 persoane 
 
 
                 

 
LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

 
 

1. Acad. Paul Mircea Cosmovici – preşedinte 
   2. prof.univ.dr. George Antoniu 
   3. prof.univ.dr. Marilena Uliescu 
   4. prof.univ.dr. Sofia Popescu 
   5. conf.univ.dr. Octavian Manolache 
                         6. lector univ.dr. Ortansa Brezeanu 

7. dr. Tudor Avrigeanu 
                         8. prof.univ.dr. Otilia Calmuschi (membru supleant) 
    9. cercet. şt. gr. II Roxana Munteanu (membru supleant) 
   
   
Nu avem membri din afara Institutului. 
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DOCTORATUL 
 
 
 

1. Institutul este I.C.A. 
2. Conducători de doctorat                                                          6                                                       
3. Număr de doctori                                                                    13 
4. Număr de doctoranzi din Institut                                             3  
5. Număr de doctoranzi din afara Institutului                             93  

                                                                                                        
                                                                                                              
 

Observaţie:  din 18 persoane în cercetare 
    13 sunt doctori           
     3 sunt doctoranzi ceea ce înseamnă că aproximativ 90% sunt  
                                                                         cadre de înaltă calificare 
    
 
 
Există un singur cercetător fără titlul de doctor. 
Există un singur C.P. 2 fără titlul de doctor. 
Nu există C.P. 1 fără titlu de doctor. 
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ANEXA 1 
 
 

Lista lucrărilor elaborate în cursul anului 2005 în cadrul temei generale de 
cercetare 

 
Tema generală : Aderarea României la Uniunea Europeană. Fundamente şi 
principii în Constituţia europeană, program prioritar al Academiei Române 

(coordonator academician Paul Mircea Cosmovici) 
 
 

1) Dreptul omului la un mediu sănătos în Constituţia naţională şi în Constituţia      
      Europeană 

Marilena ULIESCU 
Simona TEODOROIU 

 
     2)    Politica agrară comunitară şi legislaţia română de aplicare a acesteia 

Anca GHENCEA 
 
      3)    Dreptul de proprietate în perspectiva Constituţiei europene 
             Bogdan PĂTRAŞCU 
 
     4)    Apărarea proprietăţii intelectuale în context european şi internaţional 
            Otilia CALMUSCHI 
 
    5)     Principii care stau la baza repartizării competenţelor între Uniunea Europeană şi      
            statele membre şi  între instituţiile Uniunii  în cadrul Constituţiei europene 
            Roxana MUNTEANU 
            Octavian MANOLACHE 
             
    6)    Un posibil Cod judiciar european 
            Flavius PĂNCESCU 
             
   7)      Protecţia lucrătorilor împotriva concedierilor nejustificate. O abordare    
            comparativă  fundamentată pe Constituţia europeană 
            Raluca DIMITRIU 
 

8)       Perfecţionarea organizării constituţionale ca cerinţă a armonizării legislaţiei     
           naţionale cu legislaţia comunitară 

            Alexandrina ŞERBAN 
 
    9)     Raportul între dreptul internaţional public şi dreptul comunitar 

Dumitra POPESCU 
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   10)  Filosofie şi ştiinţe juridice. Evoluţii europene după 1989 şi impactul lor asupra    
          actualelor edificări normative 
          Tudor AVRIGEANU 
 
11)    Probleme de teorie generală a statului, în contextul aderării României la Uniunea   
          Europeană 
          Sofia POPESCU 
 
12)      Izvoarele formale ale dreptului din perspectiva extinderii Uniunii Europene 
           Andrei CONSTANTIN 
 
 13)     Armonizarea dreptului administrativ cu legislaţia comunitară 
            Dana TOFAN 
 
 14)     Noua legislaţie penală şi armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia  
            comunitară 
           George ANTONIU 
           Versavia BRUTARU 
 
  15)    Costul represiunii penale 
           Rodica STĂNOIU 
 

 
 

                                                                DIRECTOR ŞTIINŢIFIC, 
Prof.univ.dr. George ANTONIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Toate temele de cercetare se finalizează în cursul anului 2005. 
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ANEXA 2 
 

A. Lista cărţilor apărute în acest an în edituri străine 
 
 

B. Lista capitolelor din cărţi apărute în edituri străine 
 

1) Marilena Uliescu, Droit de l’homme à l’environnement, în vol. De tous horizons, 
Mélanges Xavier Blanc-Jouvan, Société de législation comparée, Imprimerie 
France, Paris, 2005, p.383-403 

2) Sofia Popescu, Comparative Law and Comparative Sociology of Law, în Vol. 
Omagial Prof. Mario Losano, part two, Derecho comparado y Teoria de los 
sistemas juridicas, Edit. Prof. Gregorio Peres, Barba Martinez, rectorul 
Universităţii Carlos III din Madrid, Madrid, 2005 
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ANEXA 3 
 

Lista cărţilor apărute în acest an în Editura Academiei 
 

 
 

ANEXA 4 
 

A.  Lista cărţilor apărute în acest an în alte edituri consacrate din ţară 
 

1) Lucrare colectivă, Dreptul românesc şi integrarea europeană, Bucureşti, Ed. 
Tempus, 2005 

2) George Antoniu, Drept penal european, Târgu-Jiu, Ed. Academica, 2005, 182 p. 
3) Dumitra Popescu, Drept internaţional public, Bucureşti, Ed. Universităţii  „Titu 

Maiorescu”, 2005, 305 p. 
4) Dana Tofan, Drept administrativ. Tematica prelegerilor. Repere bibliografice, 

vol. II, Ed. All Beck, Colecţia Curs universitar, 2005, 360 p.  
 

 
      B. Lista capitolelor apărute în acest an în cărţi la edituri din ţară 
 

 
1) Marilena Uliescu, La régulation juridique des questions environnementales et le 

principe de subsidiarité pendant la période de pre-adhésion à l’UE, în 
vol. L’influence de l’ordre juridique de l’Union Européenne sur les ordres 
juridiques nationaux, Ed. Themis Cart, Bucureşti, 2005, p.80-87 

2) Marilena Uliescu, Le principe de précaution en action ; les modalités des risques 
posées par les organismes vivants génétiquement modifiés, în vol. L’influence de 
l’ordre juridique de l’Union Européenne sur les ordres juridiques nationaux, Ed. 
Themis Cart, Bucureşti, 2005, p.88-97  

3) Marilena Uliescu, Implicaţiile reglementărilor constituţionale cu privire la 
circulaţia juridică a terenurilor, în vol. Dreptul românesc şi Constituţia 
europeană, Ed. Dacoromână, Bucureşti, 2005, p.17-22 

4) Marilena Uliescu, Contribuţiile cercetătorilor din institutul de Cercetări Juridice 
la dezvoltarea dreptului privat, în volumul omagial al Institutului, 50 de ani de 
existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 57-61 

5) George Antoniu, Implicaţiile penale ale Constituţiei europene, în vol. Dreptul 
românesc şi Constituţia europeană, Ed. Dacoromână, Bucureşti, 2005, p.5-16 

6) George Antoniu, Rodica Mihaela Stănoiu, La coopération judiciaire 
internationale et l’extradition, în vol. L’influence de l’ordre juridique de l’Union 
Européenne sur les ordres juridiques nationaux, Ed. Themis Cart, Bucureşti, 
2005, p.127-133 
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7) Sofia Popescu, Pagini din istoria filosofiei româneşti a dreptului, în vol. Ad 
honorem prof.univ. dr. Ion Dogaru. Studii juridice alese, Ed. All Beck, Bucureşti, 
2005, p. 412-429 

8) Sofia Popescu, Contribuţiile cercetătorilor din institutul de Cercetări Juridice la 
dezvoltarea dreptului public, în volumul omagial al Institutului, 50 de ani de 
existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 65-71 

9) Dana Apostol-Tofan, La réorganisation administrative-territoriale de la 
Roumanie dans la perspective de l’adhésion à l’Union Européeenne, în 
vol. L’influence de l’ordre juridique de l’Union Européenne sur les ordres 
juridiques nationaux, Ed. Themis Cart, Bucureşti, 2005, p.196-203 

10) Dana Tofan, Modificările esenţiale aduse contenciosului administrativ prin noua 
lege cadru în materie, în vol. Dreptul românesc şi Constituţia europeană, Ed. 
Dacoromână, Bucureşti, 2005, p.49-71 

11) Otilia Calmuschi, Evocarea personalităţii Yolandei Eminescu, în volumul 
omagial al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 
94-96 

12) Otilia Calmuschi, Evocarea personalităţii Mariei Ioana Eremia, în volumul 
omagial al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 
122-123 

13) Otilia Calmuschi, Evocarea personalităţii Sandei Rosetti-Lăzărescu, în volumul 
omagial al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 
146 

14) Bogdan Pătraşcu, Evocarea personalităţii lui Constantin Stătescu, în volumul 
omagial al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 
97-99 

15) Bogdan Pătraşcu, Evocarea personalităţii lui Mihail Eliescu, în volumul omagial 
al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 118-121 

16) Raluca Dimitriu, Contractul individual de muncă încheiat de către minor, în vol. 
Dreptul românesc şi Constituţia europeană, Ed. Dacoromână, Bucureşti, 2005, 
p.40-48 

17) Raluca Dimitriu, Persoana juridică, în lucrarea colectivă Dreptul afacerilor, 
(realizată în cadrul Catedrei de Drept a Academiei de Studii Economice, 
coordonator B. Ştefănescu), Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005  

18) Raluca Dimitriu, Actualizări lunare, în Consilier – raporturile de muncă şi 
rezolvarea conflictelor cu angajaţii, Ed. Rentrop şi Straton, Bucureşti, 2005  

19) Raluca Dimitriu, Evocarea personalităţii lui Constantin Flitan, în volumul 
omagial al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 
126-128 

20) Raluca Dimitriu, Evocarea personalităţii lui Sandei Ghimpu, în volumul omagial 
al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 133-137 

21) Octavian Manolache, Puncte de vedere privind limitările (restrângerile) de 
suveranitate în procesul de integrare europeană, în vol. Dreptul românesc şi 
Constituţia europeană, Ed. Dacoromână, Bucureşti, 2005, p.81-89 

22) Octavian Manolache, Evocarea personalităţii lui Ion Nestor, în volumul omagial 
al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 90-93 



11 
 

23) Anca Ghencea, Reflecţii cu privire la statutul juridic al societăţilor cooperative 
potrivit noilor reglementări (I), în vol. Dreptul românesc şi Constituţia europeană, 
Ed. Dacoromână, Bucureşti, 2005, p.90-95 

24) Anca Ghencea, Evocarea personalităţii lui Petre Paul Anca, în volumul omagial 
al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 100-102 

25) Anca Ghencea, Evocarea personalităţii lui Tudor R. Popescu, în volumul 
omagial al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 
143-145 

26) Simona Teodoroiu, Contribuţia lui Ion Gheorghe Maurer la configurarea unui 
program realist al cercetării juridice române, în volumul omagial al Institutului, 
50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 77-80 

27) Bogdan Pătraşcu, Reflecţii cu privire la statutul juridic al societăţilor 
cooperative potrivit noilor reglementări (II), în vol. Dreptul românesc şi 
Constituţia europeană, Ed. Dacoromână, Bucureşti, 2005, p.96-100 

28) Flavius Păncescu, Consecinţele lipsei capacităţii procesuale de folosinţă în 
procesul civil, în vol. Dreptul românesc şi Constituţia europeană, Ed. 
Dacoromână, Bucureşti, 2005, p.120-125 

29) Flavius Păncescu, Evocarea personalităţii prof. Savelly Zilbestein,  în volumul 
omagial al Institutului, 50 de ani de existenţă, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 
149-151 

30) Liana Pătraşcu, Aspecte noi cu privire la politica comercială comună cuprinse 
în Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, în vol. Dreptul românesc şi 
Constituţia europeană, Ed. Dacoromână, Bucureşti, 2005, p.126-133 

 
 
 

C. Lista lucrărilor apărute pe suport electronic 
 
1) Octavian Manolache, Drept instituţional comunitar, Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de Filozofie, 2005, 210 p. 
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ANEXA 6 
 
 

  Lista articolelor ştiinţifice apărute în acest an în revistele Academiei Române 
 
 
1) Sofia Popescu, Statul de drept şi integrarea europeană, Studii de drept românesc, 

nr.1-2/2005, p.7-18 
2) Dana Tofan, Instituţia contenciosului administrativ din perspectiva noii legi în 

materie, Studii de drept românesc, nr.1-2/2005, p.39-98 
3) Roxana Munteanu, Elemente de noutate în Tratatul instituind o Constituţie 

pentru Europa, Studii de drept românesc, nr.1-2/2005, p.99-143 
4) Ortansa Brezeanu, Pagini din istoria criminologiei româneşti, Studii de drept 

românesc, nr.1-2/2005, p.141-150 
5) Tudor Avrigeanu, Controversa filosofică şi evoluţia dogmaticii penale, Studii de 

drept românesc, nr.1-2/2005, p.151-172 
6) Flavius Păncescu, Asistenţa judiciară în materie civilă şi comercială, Studii de 

drept românesc, nr.1-2/2005, p.181-192 
7) Bogdan Pătraşcu, Reflecţii cu privire la exheredare, Studii de drept românesc, 

nr.1-2/2005, p.195-205 
8) Alexandrina Şerban, Constituţionalizarea dreptului, Studii de drept românesc, 

nr.1-2/2005, p.203-212 
9) Liana Pătraşcu, Câteva aspecte privind modificările aduse de Constituţia 

europeană în domeniul politicii comerciale comune, Studii de drept românesc, 
nr.1-2/2005, p.213-220 

10) Raluca Dimitriu, Chipul unui mare jurist – Marco Barasch (1897-1955), Studii 
de drept românesc, nr.1-2/2005, p.233-238. 
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ANEXA 7 
 

Lista articolelor ştiinţifice apărute în acest an în reviste de specialitate din ţară 
 

 
1) George Antoniu, Noul Cod penal şi Codul penal anterior, privire comparativă 

(I), Revista de drept penal, nr.1/2005, p.9-36 
2) George Antoniu, Noul Cod penal şi Codul penal anterior, privire comparativă 

(II), Revista de drept penal, nr.2/2005, p.9-61 
3) George Antoniu, Implicaţiile penale ale Constituţiei europene, Revista de drept 

penal, nr.3/2005, p.9-24 
4) George Antoniu, Constituţia Europeană, actualitate şi importanţă, Revista de 

drept penal, 4/2005, p. 9-28 
5) Sofia Popescu, Statul de drept şi integrarea europeană din perspectiva dreptului 

comparat, în revista de doctrină şi jurisprudenţă a Parchetului de pe lângă Inalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, nr. 3/2005 

6) Rodica Stănoiu, Ortansa Brezeanu, Andrei Constantin, Emilian Stănişor, 
Sistemul penitenciar român. Realizări, dificultăţi, perspective, Revista de drept 
penal, nr.3/2005, p.25-42 

7) Marilena Uliescu, Protecţia mediului şi magistraţii, Revista Themis a Institutului 
Naţional al Magistraturii, nr.1/2005 

8) Marilena Uliescu, L’homme et le nature dans le Delta du Danube, Revista 
română de drept al mediului, nr.2/2005 

9) Otilia Calmuschi, Exigenţele armonizării legislaţiei româneşti în domeniul 
desenelor industrial, vol. Sesiuni ştiinţifice internaţionale din cadrul Universităţii 
Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, noiembrie, 2005. 

10) Otilia Calmuschi, Armonizarea legislaţiei româneşti în domeniul proprietăţii 
intelectuale, în vol. Omagial consacrat prof. Nicolae Dură, editat de Universitatea 
Ovidius din Constanţa, 2005 

11) Dana Tofan, Modificările esenţiale aduse instituţiei contenciosului administrativ 
prin noua lege cadru în materie (I), în Curierul judiciar, serie nouă, publicaţie a 
Ed. All Beck, 4/2005, p. 90-103 

12) Dana Tofan, Modificările esenţiale aduse instituţiei contenciosului administrativ 
prin noua lege cadru în materie (II), în Curierul judiciar, serie nouă, publicaţie a 
Ed. All Beck, 4/2005, p. 78-91 

13) Dana Tofan, Le parteneriat public privé, în Analele Universităţii Bucureşti, Seria 
drept, II 2005, p. 49-57 

14) Dana Tofan, Unele consideraţii cu privire la proiectul Codului de procedură 
administrativă, în Revista de drept public, nr. 3/2005, predat spre publicare 

15) Dana Tofan, Jurisprudenţă, Comentariu II la decizia Curţii Constituţionale nr. 
255/11 mai 2005 privind legea pentru aprobarea O.U.G 100/2004, în Curierul 
Judiciar, serie nouă, 10/2005, predat spre publicare 

16) Ortansa Brezeanu, Instituţia reeducării minorului delincvent – concept, sensuri, 
în Revista de criminologie, criminalistică şi penologie – Delincvenţa juvenilă, 
Bucureşti, 2005 
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17) Ortansa Brezeanu, Repere psihologice ale procesului de reeducare şi 
readaptare socială a minorului delincvent, în Revista de criminologie, 
criminalistică şi penologie – Delincvenţa juvenilă, Bucureşti, 2005 

18) Flavius Păncescu, Codul de procedură penală german (II), Revista de drept 
penal, nr.2/2005, p.130-142 

19) Bogdan Pătraşcu, Cu privire la domeniul (aria de cuprindere) a moştenirii 
legale, în Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, seria Drept, 2005 

20) Raluca Dimitriu, Reglementarea ofertei de muncă, Tribuna Economică, 
nr.3/2005, p.25-27 

21) Raluca Dimitriu, Reflecţii privind concedierea pentru inaptitudinea fizică şi/sau 
psihică a salariatului, Revista Română de Drept al Muncii, nr.4/2004, p.36-42 

22) Raluca Dimitriu, Soluţionarea conflictelor de interese, Raporturi de muncă, 
nr.6/2005, p.45-51 

23) Raluca Dimitriu, Particularităţi ale contractului individual de muncă încheiat de 
către minor, Revista Română de Dreptul Muncii, nr.1/2005, p.16-22 

24) Raluca Dimitriu, Modificarea Codului muncii. Cauze şi consecinţe, Tribuna 
Economică, nr.30/2005, p.26-30 

25) Raluca Dimitriu, Privire de ansamblu asupra Legii nr.256/2005 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
Dreptul, nr.12/2005  

26) Versavia Brutaru, Practica judiciară a CEDO. Soluţii(rezumate), Nachova şi 
alţii c. Bulgaria, Revista de drept penal, nr.1/2005, p.176-177 

27) Versavia Brutaru, Practica judiciară a CEDO. Soluţii (rezumate), Goral c. 
Polonia, Revista de drept penal, nr.3/2005, p.152-153 

28) Versavia Brutaru, Practica judiciară a CEDO. Soluţii (rezumate), Puhk c. 
Estonia, Revista de drept penal, nr.4/2005, p.150-153 
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ANEXA 8 

 
Lista articolelor ştiinţifice apărute în acest an în reviste de specialitate din 

străinătate 
 

1) Flavius George Păncescu, Die jüngsten Änderungen der Eigentumsordnung in 
Rumanien, WGO-Monatszeitschrift fuer Osteuropeisches Recht, nr. 3/2005, p.188-200. 
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ANEXA 10 
 

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale 
 

 
1. George Antoniu, Constituţia europeană şi dreptul penal, comunicare prezentată 

la simpozionul internaţional cu tema „Europa, spaţiu universitar unic” organizat 
de Universitatea Valahia, Târgovişte, 9 mai 2005 

2. Sofia Popescu, Codificarea, factor de securitate juridică, raport român prezentat 
la cea de-a XIII-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, Paris-Lille, Franţa, 8-12 
iunie 2005  

3. Sofia Popescu, Statul de drept şi Uniunea Europeană, comunicare prezentată la 
simpozionul internaţional cu tema „Europa, spaţiu universitar unic” organizat de 
Universitatea Valahia, Târgovişte, 9 mai 2005  

4. Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului şi teoria statului de drept în contextul 
integrării europene, comunicare prezentată la cel de-al 30-lea Congres  al 
Academiei Americano-române de arte şi ştiinţe (ARA), Chişinău, 5-10 iunie 
2005, publicată în „The 30th Annual Congress the American Romanian Academy 
Arts and Science (ARA), The Academy of Economic Studies of Moldova, Central 
Publishing House Chişinău, Republic of Moldova, 2005, p. 757-760 

5. Sofia Popescu, Statul de drept si Uniunea Europeană, Simpozionul internaţional 
cu tema „Europa, spaţiu universitar unic” organizat de Universitatea Valahia, 
Târgovişte, 9 mai 2005 

6. Sofia Popescu, Quelques considerations concernant le droit et la justice, 
comunicare prezentată la seminarul internaţional cu tema „La notion de justice 
aujourd’hui, Târgovişte, 7-9 noiembrie 2005 

7. Dana Tofan, L’influnece du droit communutaire sur les ordres juridiques 
nationaux. Sécurité Juridique. Regime de la propriété. Lutte contre la corruption, 
raport român prezentat la cea de-a XIII-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, 
Paris-Lille,   Franţa, 8-12 iunie 2005 

8. Marilena Uliescu, Le regim juridique des terrains agricoles, raport român 
prezentat la cea de-a XIII-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, Paris-Lille, 
Franţa, 8-12 iunie 2005 

9. Marilena Uliescu, Cooperatives agricoles en Roumanie – evolution, importance, 
perspectives, raport naţional prezentat la cel de-al XXIII-lea Congres European de 
Drept Agrar, Roros, Norvegia, martie 2005 

10. Rodica Mihaela Stănoiu, Corupţia politică, raport român prezentat la cea de-a 
XIII-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, Paris-Lille,   Franţa, 8-12 iunie 
2005 

11. Rodica Mihaela Stănoiu, Violenţa în familie, Comunicare prezentată la 
Conferinţa Consiliului European, Islanda, septembrie 2005 

12. Dumitra Popescu, Uniunea Europeană în universul juridic, comunicare 
prezentată la simpozionul internaţional cu tema „Europa, spaţiu universitar unic” 
organizat de Universitatea Valahia, Târgovişte, 9 mai 2005 
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13. Otilia Calmuschi, Prezentul şi viitorul european al proprietăţii intelectuale, 
comunicare prezentată la simpozionul internaţional cu tema „Europa, spaţiu 
universitar unic” organizat de Universitatea Valahia, Târgovişte, 9 mai 2005 

14. Anca Ghencea, Cadrul general al insolvenţei în legislaţia românească, raport 
român prezentat la cea de-a XIII-a ediţie a Zilelor juridice franco-române, Paris-
Lille, Franţa, 8-12 iunie 2005 

15. Raluca Dimitriu, The Essence on Social Dialogue in Romania, raport naţional 
prezentat la Congresul EPOS (European Platform on Social Dialogue), Roma, 
Italia, 7-9 noiembrie 2005  
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ANEXA 11 
 

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale 
 

1. George Antoniu, Implicaţiile penale ale Constituţiei europene, comunicare 
prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice cu tema 
„Dreptul românesc şi Constituţia europeană”, Bucureşti, 25 martie 2005, publicată 
în volumul acestei sesiuni 

2. George Antoniu, Aspecte penale din Constituţia europeană, comunicare 
prezentată la sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Drept a Universităţii Danubius cu 
tema „Dreptul românesc şi integrarea europeană”, Galaţi, 13-14 mai 2005  

3. George Antoniu, Actualităţi asupra reformei penale, comunicare prezentată la 
sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Facultatea de 
Drept a Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” cu tema „Justiţia şi afacerile interne – 
capitol decisiv pentru integrarea europeană a României”, Bucureşti, 25 mai 2005  

4. George Antoniu, Despre raportul juridic penal, comunicare prezentată la Cel de-
al II-lea Simpozion Naţional de Teoria Generală a Statului şi Dreptului al 
Facultăţii de Drept a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca, 6-7 
mai 2005  

5. Marilena Uliescu, Implicaţiile reglementărilor constituţionale cu privire la 
circulaţia juridică a terenurilor, comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a 
Institutului de Cercetări Juridice cu tema „Dreptul românesc şi Constituţia 
europeană”, Bucureşti, 25 martie 2005, publicată în volumul acestei sesiuni 

6. Marilena Uliescu, Mijloace juridice de gestionare a riscurilor legate de 
dezvoltarea biotehnologiei, comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a 
Facultăţii de Drept a Universităţii Danubius cu tema „Dreptul românesc şi 
integrarea europeană”, Galaţi, 13-14 mai 2005 

7. Marilena Uliescu, Reglementările actualei Constituţii şi dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, comunicare 
prezentată la simpozionul cu tema „Constituţia europeană, Constituţia României” 
organizat de Universitatea „M. Kogălniceanu”, Iaşi, mai 2005  

8. Marilena Uliescu, Stăpânirea prin mijloace juridice ale riscurilor dezvoltării 
biotehnologiei, comunicare prezentată la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 
a S.N.S.P.A., Bucureşti, aprilie 2005 

9. Sofia Popescu, Statul de drept şi integrarea europeană, din perspectiva dreptului 
comparat, comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări 
Juridice cu tema „Dreptul românesc şi Constituţia europeană”, Bucureşti, 25 
martie 2005, publicată în volumul acestei sesiuni 

10. Sofia Popescu, Contribuţii la abordarea interdisciplinară a drepturilor. 
Perspectiva sociologiei juridice, comunicare prezentată la cel de-al II-lea 
simpozion  naţional de Teoria Generală a Statului şi Dreptului, Cluj-Napoca, 6-7 
mai 2005  

11. Sofia Popescu, Contribuţii la abordarea interdisciplinară a drepturilor. 
Perspectiva filosofiei dreptului, comunicare prezentată la întrunirea Asociaţiei 
Române de Filozofie a Dreptului din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, 30 
septembrie 2005, Revista de filozofie a dreptului, 1/2005, sub tipar. 
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12.  Sofia Popescu, Contribuţiile lui Andrei Rădulescu, Preşedinte al Academiei 
Române şi Profesor universitar – în domeniul dreptului comparat, la Sesiunea 
Omagială, 125 de ani de la naştere, noiembrie 2005 

13. Dumitra Popescu, Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul comunitar, 
comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice cu 
tema „Dreptul românesc şi Constituţia europeană”, Bucureşti, 25 martie 2005, 
publicată în volumul acestei sesiuni 

14. Dumitra Popescu, Uniunea Europeană în universul juridic internaţional, 
Comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Universităţii Valahia din 
Târgoviţte, 10 mai 2005 
15.Dumitra Popescu, Rolul şi funcţiile Consiliului de Securitate al ONU, 
Comunicare prezentată la Sesiunea organizată în cinstea aniversării a 60 de ani de 
la crearea ONU, oragnizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, 20 oct. 
2005 

16. Otilia Calmuschi, Apărarea proprietăţii intelectuale prin controlul la frontieră, 
Bucureşti, 25 martie 2005, Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice 

17. Raluca Dimitriu, Contractul individual de muncă încheiat de către minor, 
comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice cu 
tema „Dreptul românesc şi Constituţia europeană”, Bucureşti, 25 martie 2005, 
publicată în volumul acestei sesiuni 

18. Raluca Dimitriu, Aspecte de drept comparat privind dialogul social, comunicare 
prezentată la cea de-a VI-a Ediţie a Simpozionului Naţional al Facultăţii de 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Secţiunea Drept, Bucureşti, 18 
noiembrie 2005  

19. Dana Tofan, Modificările esenţiale aduse contenciosului administrativ prin noua 
lege cadru în materie, comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului 
de Cercetări Juridice cu tema „Dreptul românesc şi Constituţia europeană”, 
Bucureşti, 25 martie 2005, publicată în volumul acestei sesiuni 

20. Dana Tofan, Parteneriatul public privat între legislaţia adoptată şi practicile 
instituţionale, Comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică anuală a I.S.A „Paul 
Negulescu”, Sibiu, 20-21 mai 2005, predată spre publicare pentru Caietul ştiinţific 
al Institutului, secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative 

21. Ortansa Brezeanu, Marea corupţie – repere de control şi prevenire, comunicare 
prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice cu tema 
„Dreptul românesc şi Constituţia europeană”, Bucureşti, 25 martie 2005, publicată 
în volumul acestei sesiuni 

22. Octavian Manolache, Puncte de vedere privind limitările (restrângerile) de 
suveranitate în procesul de integrare europeană, comunicare prezentată la 
sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice cu tema „Dreptul românesc 
şi Constituţia europeană”, Bucureşti, 25 martie 2005, publicată în volumul acestei 
sesiuni 

23. Anca Ghencea, Reflecţii cu privire la statutul juridic al societăţilor cooperative 
potrivit noilor reglementări  (I), comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a 
Institutului de Cercetări Juridice cu tema „Dreptul românesc şi Constituţia 
europeană”, Bucureşti, 25 martie 2005, publicată în volumul acestei sesiuni 
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24. Bogdan Pătraşcu, Reflecţii cu privire la statutul juridic al societăţilor 
cooperative potrivit noilor reglementări (II), comunicare prezentată la sesiunea 
ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice cu tema „Dreptul românesc şi 
Constituţia europeană”, Bucureşti, 25 martie 2005, publicată în volumul acestei 
sesiuni 

25. Roxana Munteanu, Elemente de noutate în cadrul Tratatului instituind o 
Constituţie pentru Europa, cu specială privire asupra tipologiei actelor juridice, 
comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice cu 
tema „Dreptul românesc şi Constituţia europeană”, Bucureşti, 25 martie 2005, 
publicată în volumul acestei sesiuni 

26. Andrei Constantin, Dispoziţiile constituţionale şi intrarea în vigoare a 
legislaţiei, comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări 
Juridice cu tema „Dreptul românesc şi Constituţia europeană”, Bucureşti, 25 
martie 2005, publicată în volumul acestei sesiuni 

27. Andrei Constantin, Aspecte teoretice privind metodologia cercetării ştiinţifice în 
domeniul dreptului. Metode de interpretare a dreptului, comunicare prezentată la 
întrunirea Asociaţiei Române de Filozofie a Dreptului, 30 septembrie 2005, în 
curs de publicare la Ed. Tempus 

28. Flavius Păncescu, Consecinţele lipsei capacităţii procesuale de folosinţă în 
procesul civil, comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Institutului de 
Cercetări Juridice cu tema „Dreptul românesc şi Constituţia europeană”, 
Bucureşti, 25 martie 2005, publicată în volumul acestei sesiuni 

29. Liana Pătraşcu, Aspecte noi cu privire la politica comercială comună  cuprinse 
în Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, comunicare prezentată la 
sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice cu tema „Dreptul românesc 
şi Constituţia europeană”, Bucureşti, 25 martie 2005, publicată în volumul acestei 
sesiuni 
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ANEXA 14 

 
Lista granturilor realizate în anul 2005  

 
1) Contract Grant AR  nr.129/2005, responsabil de proiect Alexandrina Şerban 
2) Contract Grant AR nr.130/2005, responsabil de proiect Marilena Uliescu 
3) Contract Grant AR nr.131/2005, responsabil de proiect George Antoniu 

 
 
 
 

ANEXA 15 
Lista contractelor extrabugetare realizate în acest an 

 
 
 
 

ANEXA 16  
 

Lista manifestărilor ştiinţifice organizate în acest an de institut 
 
 

- Zilele juridice franco-române, cea de-a XIII-a ediţie, Paris-Lille, 8-12 iunie 
2005 

- Sesiunea ştiinţifică anuală cu tema Dreptul românesc şi Constituţia europeană, 
Bucureşti, 25 martie 2005 

- Dezbateri lunare în cadrul celor două Sectoare 
 
 

 
 
 ALTE ACTIVITĂŢI 
 
George Antoniu – redactor şef al revistei Dreptul care apare la Chişinău 
      
Sofia Popescu – Membru al colegiului de redacţie a Revistei Arhivele pentru drept şi 
filozofie socială încă din anul 1991. 
 
Marilena Uliescu  
           -     membru în Comitetul de direcţie al Societăţii Naţionale  de Istorie  
                  şi Retrologie Agrară, din anul 1985. 

- membru în Comitetul ştiinţific internaţional al Reţelei de dreptul mediului 
înconjurător în cadrul AUPELF - UREF (asociaţia universităţilor francofone) 
din anul 1992; 

- membru asociat al Academiei Internaţionale de Drept Comparat 
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Rodica Mihaela Stănoiu 

- Redactor Şef al Revistei de Criminologie şi Poliţie Ştiinţifică 

- Membră în comitetul de redacţie al revistei Criminologique din Canada 

- Vicepreşedinte a Societăţii internaţionale de apărare socială 

- Vicepreşedinte a Societăţii criminologilor de limbă franceză 

- Membru în conducerea Comisiei Societăţii internaţionale de criminologie 
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