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ACADEMIA ROMÂNĂ 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE 
 
 

Raport anual de activitate ştiinţifică 
2006 

 
 

1. În cursul anului 2006 activitatea Institutului s-a îndreptat spre realizarea unui număr de 15 
teme : 8 teme de drept privat şi 7 teme de drept public (Anexa I). 

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. 

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, perfecţionarea legislaţiei penale, 
cerinţă a armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară (Anexa I). 

În luna martie 2006 Institutul a organizat o sesiune ştiinţifică cu tema „Integrarea europeană şi 
dreptul românesc” în cadrul căreia s-au prezentat valoroase intervenţii de către cercetătorii din Institut şi de 
către alte personalităţi ale vieţii ştiinţifice juridice. 

2. În cursul anului 2006 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 în 
revistele Academiei un număr de 6 articole, în revistele din străinătate un articol şi în alte reviste din ţară 20 
articole (Anexa II). S-au publicat capitole în cărţi monografice din ţară 28 capitole, iar din străinătate 7 
capitole (Anexa III). S-au publicat cărţi la edituri din ţară 5 cărţi şi la edituri din străinătate o carte (Anexa 
IV);  

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 (10 la manifestări internaţionale şi 33 la 
manifestări interne) (anexa IX şi X). 

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 
Universitatea din Bologna şi Universitatea din Milano, 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) 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 (Anexa V). 

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 
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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 30 de persoane care ocupă 22,5 
posturi. Din aceste persoane 24 se ocupă cu cercetarea ştiinţifică: din acestea 9 persoane au norma de bază 
în Institut, iar 15 persoane au ½ normă de activitate în Institut. 

Faţă de proporţia mare de doctori şi doctoranzi 20 din totalul de 24 cercetători (ceea ce revine la 
88 % din numărul cercetătorilor) se poate afirma că Institutul are un valoros colectiv de cercetare. Un 
membru al Institutului decorat în cursul anului 2006 a fost membru al Academiei Române şi Director 
Onorific al Institutului până în luna august 2006, iar un alt membru este senator în Parlamentul României. 

9. Pe lângă personalul de cercetare, Institutul mai are un număr de 6 salariaţi care formează 
personalul ajutător: 1 economist, 1 contabil, 1 redactor tehnic la revistei, 1 bibliotecară şi 2 dactilografe. 

10. Conducerea Institutului este asigurată de un Director ştiinţific, cercetător ştiinţific gr. I şi 
profesor universitar dr. şi conducător de doctrat, şi un Consiliu Ştiinţific format din 6 membri din care 3 
sunt cu norma de bază în Institut şi 3 sunt cu ½ normă. 

Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în cadrul a două sectoare de activitate: drept privat (12 
cercetători) şi drept public (12 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 2006, 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. 
 

DIRECTOR, 
Prof.univ.dr. George Antoniu 
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ANEXA 1 
Lista lucrărilor elaborate în cursul anului 2006 în cadrul fiecărei teme de cercetare 

 

TEMA GENERALĂ : Statul de drept şi integrarea europeană 

 

I. Drept privat 
 

1). Gestionarea durabilă a deşeurilor, noi reglementări la nivel european şi naţional 
 Marilena ULIESCU 

       Simona Teodoroiu 
 
      2). Tendinţe europene într-o viitoare reglementare privind designul în România 
           Otilia Calmuschi 
 
      3). Soluţionarea conflictelor de muncă în dreptul românesc şi comparat 
           Raluca Dimitriu 
 

4).  Instrumente juridice ale Uniunii Europene în cadrul Tratatului de instituire a unei  Constituţii   
      pentru Europa 

 Roxana Munteanu 
 Octavian Manolache 
 

5).  Aspecte controversate privind testamentul şi particularităţile sale în raport cu  celelalte acte  
       juridice 

 Bogdan Pătraşcu 
 
       6).  Răspunderea producătorului pentru produsele cu defecte 
             Silvia Zaharia 
 
       7).   Reorganizarea persoanei juridice 
 Anca Ghencea 
 Dumitru Dobrev 
 
       8).   Proceduri speciale procesual-civile prevăzute în reglementări speciale 
 Flavius George Păncescu 
 

II. Drept public 
 

1). Suveranitatea „renovată” în contextul Tratatului privind instituirea unei Constituţii pentru Europa 
           Dumitra Popescu 
 
     2).  Elaborarea dreptului şi integrarea europeană 
            Sofia Popescu 
 

3).  Evaluări privind unele efecte ale procesului de armonizare legislativă. Implicaţii şi dificultăţi  
      specifice ale etapei premergătoare aderării României la Uniunea Europeană. 
      Constantin Andrei 
 
4). Regimul politic semiprezidenţial în fostele ţări comuniste 
     Alexandrina Şerban 
 
5). Dezvoltarea regională a României în pragul integrării în Uniunea Europeană 
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     Dana Tofan 
 
6).  Noua legislaţie penală, în lumina aderării ţării noastre la Uniunea Europeană 
      George Antoniu 
      Tudor Avrigeanu 
       Versavia Brutaru 
 
7).   Costul represiunii penale (II) 
 Rodica Mihaela Stănoiu 
 Ortansa Brezeanu (colaborator extern) 
 Aura Constantinescu 
 
 

ANEXA II  

 
A. Lista cărţilor apărute în acest an în edituri străine 
 

1). Tudor Avrigeanu, Ambivalenz und Einheit, Eine Untersuchung zur strafrechtswissenschaftlichen 
Grundlagendiskussion der Gegenwart anhand ihrer Bezuge zu Kants Philosophie (253 p.) 
Colecţia : Studien zum Strafrecht 1 
Editura : Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2006 
ISBN 3-8329-1628-8 
 

B. Lista capitolelor din cărţi apărute în edituri străine 
 
1. Marilena Uliescu, L’agriculture et le principe pollueur-paye, Raport naţional prezentat la Congresul 
Mondial de Drept Comparat, Olanda, Utrecht, 10-16 iulie 2006 şi publicat pe site-ul Congresului 
www.law.uu.nl/AIDC-utrecht-2006  
2. Marilena Uliescu, Repercursion de la politique agricole(PAC) sur le droit national, Raport naţional 
citat în publicaţia « The Amsterdam papers », Congresul european de drept rural - 2003, Editura Koninklij 
Ke Verman de Amsterdam, 2006, pag. 305,308,315, ch.2.V. site www.cedr.agr.XVII 
3. Marilena Uliescu, Le droit rural face a trois defis majeurs, Congresul european de drept rural, Editura 
Harmattan 2006, France, Paris, în Raportul de sinteză pag.318 
4. Sofia Popescu, Comparative law and Comparative sociology of law, în vol. Estudies en Home-naje al 
Prof. Mario G. Lasano, sub redacţia dl. Gregorio Peces Barba şi Jawier de Lucas, Dykinson, Madrid, 2006. 
5. Sofia Popescu, Derecho comparado y sociologia juridica comparada, în vol. El derecho en red, Madrid, 
2006, Fundacion El monte, Ed. Dykinson, S.L., pag. 401-415, Instituto de Derechos Humanos ”Bartolome 
de Casas” Universidad Carlos III de Madrid. 
6. Raluca Dimitriu, Trade union representation of employees in collective bargaining within  the firm, 
Raport Naţional prezentat la al XVI-lea Congres al Academiei Internaţionale de Drept Comparat, Utrecht 
16-22 iulie 2006, publicat – http: //www.2.law.uu.nl/priv/AIDC. 

7. Roxana Munteanu, L’applicabilité directe dans le droit de la C.E.E., Recenzie: Léontin-Jean 
Consatntinesco, Collection Droit de l’Union Européenne dirigée par Fabrice Picod, Grand écrits, Bruxelles, 
Bruylant, 2006, 145 pagini. 
 

 
ANEXA III 

Lista cărţilor apărute în acest an în Editura Academiei 
 

 
 
 

http://www.law.uu.nl/AIDC-utrecht-2006
http://www.cedr.agr.xvii/
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ANEXA IV 

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

 
1. George Antoniu,  coordonator Codul de Procedură Penală. Texte, jurisprudenţă, hotărâri CEDO, 
Editura Hamangiu, 2006. 
2. George Antoniu, Revista de drept penal: Studii şi practică judiciară 1994-2006, Asociaţia Română de 
Ştiinţe Penale, Editura Hamangiu, 2006 
3. Lucrare colectivă, Integrarea europeană şi Dreptul românesc, Bucureşti, Editura Tempus, 2006 
4. George Antoniu, Versavia Brutaru, Practica judiciară penală (1994-2006), Editura Hamangiu, 2006, 
Bucureşti, 800 pagini. 
5. George Antoniu şi alţi 3 colaboratori, Practica judiciară în materia dreptului procesual penal, Editura 
Hamangiu, 2006. 
6. George Antoniu, coordonator Noul Cod Penal, Comentat, vol. I, art. 1-3. 17-23. 25, Editura CH Beck, 
Bucureşri, 2006 
7. Rodica Mihaela Stănoiu, Comentarii asupra aplicării legii penale în spaţiu, vol. I art. 10-16, pag. 93-
140, Noul Cod penal,  Editura CH Beck, Bucureşri, 2006 
8. Dana Tofan, Instituţii administrative europene, Editura CH BECK, Colecţia MASTER BECK, 
Bucureşti, 2006 (în curs de apariţie) 
9. Bogdan Pătraşcu, coautor la lucrarea „Teste grilă pentru examenul de licenţă”, Bucureşti, Editura 
Universul Juridic, 2006, elaborată de A. Cojocaru, P.Truşcă, I. Molnar, C. Jora, B. Pătraşcu, I. Băcan. 
10. Simona Maya Teodoroiu, coautor al cărţii “Contencios constituţional, Contencios administrativ şi 
fiscal. Jurisprudenţă şi adnotări”, Editura Pro Universitatea, Bucureşti, 2006, 230 pagini, alături de dr. 
Liviu Giurgiu şi de dr. Iulian Teodoroiu. 

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

1. George Antoniu, Reflecţii asupra interpretării legii penale din perspectivă europeană, în vol. Integrarea 
europeană şi dreptul românesc, Editura Dacoromână, Bucureşti, 2006, pag. 5-64 
2. Marilena Uliescu, Repere legale pentru reconstituirea patrimoniului Academiei Române, în vol. 
Integrarea europeană şi dreptul românesc, Editura Dacoromână, Bucureşti, 2006, pag. 64-75 
3. Marilena Uliescu, Studiu privind legalitatea raportului de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul minier “Roşia Montana”, publicat în volumul „O evaluare expertă independentă a 
raportului la studiul de impact asupra mediului pentru proiectul Roşia Montana, în calitate de coordonator 
al cercetării 
4. Sofia Popescu, Teoria generală a statului, privită din perspectiva aderării României la Uniunea 
Europeană, Sesiunea Ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Juridice, publicată în vol. „Integrarea 
europeană şi Dreptul românesc”, martie 2006. 
5. Otilia Calmuschi, Epuizarea drepturilor de proprietate intelectuală , Integrarea Europeană şi Dreptul  
Românesc, p.91-97, Editura dacoromână, Bucureşti, 2006 
6. Raluca Dimitriu, Greva nesindicală, în vol. « Integrarea europeană şi dreptul românesc », Bucureşti, 
Editura Dacoromână, 2006, ISBN 973-9205-79-8, P. 133-139. 
7. Bogdan Pătraşcu, Particularităţi ale chemării la moştenire în temeiul legii, pentru Analele Universităţii 
„Dimitrie Cantemir”, seria Drept-2006, 
8. Bogdan Pătraşcu, Reflecţii cu privire la dreptul de proprietate-definiţie şi moduri de dobândire, în vol. 
« Integrarea europeană şi dreptul românesc », Bucureşti, Editura Dacoromână, 2006, p.79-84. 
9. Bogdan Pătraşcu, Drept civil-succesiuni, în vol. „Teste grilă pentru examenul de licenţă” Bucureşti, 
Editura Universul Juridic, 2006, p.105-140. 
10. Roxana Munteanu, Constituţia europeană în perioada de reflecţie după eşecul ratificării,  Sesiunea de 
Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi dreptul 
românesc”, Editura Tempus Dacoromână Comterra, Bucureşti, 24 martie 2006, pag. 97-114 
11. Simona Maya Teodoroiu, Noi valenţe ale principiului precauţiei în dreptul comunitar al mediului, în 
vol. Integrarea europeană şi Dreptul Românesc, Editura dacoromână, Bucureşti 2006, pag. 115-121 
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12. Silvia Zaharia, Aspecte ale aplicării principiului precauţiei în legislaţia privind protecţia 
consumatorului,  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea 
europeană şi dreptul românesc”, Editura Tempus Dacoromână Comterra, Bucureşti, 24 martie 2006, pag. 
121-129 
13. Raluca Dimitriu, Aspecte privind greva nesindicală, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului 
de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi dreptul românesc”, Editura Tempus Dacoromână 
Comterra, Bucureşti, 24 martie 2006, pag.133-139 
14. Dumitru Dobrev, Abordări doctrinare şi soluţii legislative în problema protecţiei salariaţilor în 
situaţia insolvenţei angajatorului, Integrarea Europeană şi Dreptul Românesc, Editura Tempus 
Dacoromânia Comterra, vol. IV, Bucureşti, 2006, p.139-144. 
15. Dumitru Dobrev, Aspecte privind legalitatea raportului de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul minier “Roşia Montana”, publicat în volumul „O evaluare expertă independentă a 
raportului la studiul de impact asupra mediului pentru proiectul Roşia Montana”, sub coordonarea prof. 
univ. dr. Marilena Uliescu 
16. Anca Ghencea Soluţii ale practicii judiciare în legătură cu unele raporturi patrimoniale dintre 
concubini, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea 
europeană şi dreptul românesc”, Editura Dacoromână, Bucureşti, 24 martie 2006, pag. 163-168 
 17. Flavius George Păncescu, Cercetarea procesului prin intermediul avocaţilor. Aspecte de drept 
comparat, Integrarea europeană şi dreptul românesc, pag.168-172, Editura Dacoromână, 2006 
18. Simona-Maya Teodoroiu, Dezvoltarea statisticii judiciare şi a indicatorilor de performanţă a 
activităţii judiciare,Raport publicat pe site-ul C.S.M. www.csm1909.ro şi I.N.M. şi de anuarul Băncii 
Mondiale (125 pagini) 
19. Dumitra Popescu, Sancţiunile în dreptul internaţional public, Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de 
Cercetări Juridice, în vol. „Integrarea europeană şi dreptul românesc”, Editura Tempus Dacoromână, 24 
martie 2006, pag.173-186 
20. Dana Tofan, Reflectarea principiilor aplicabile administraţiei publice din statele membre ale Uniunii 
Europene în legislaţia românească, Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice, în vol. 
„Integrarea europeană şi dreptul românesc”Editura Tempus Dacoromână, 24 martie 2006. 
21. Aura Constantinescu, Unele aspecte privind costul executării pedepselor privative de libertate, 
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi 
dreptul românesc”, Editura Tempus Dacoromână Comterra, Bucureşti, 24 martie 2006, pag. 207-214 
22. Alexandrina Şerban, Regimul semiprezidenţial în fostele state socialiste, Sesiunea de Comunicări 
Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi dreptul românesc”, Editura 
Tempus Dacoromână Comterra, Bucureşti, 24 martie 2006, pag. 215-217 
 23. Andrei Constantin, Implicaţii şi dificultăţi în procesul de armonizare legislativă şi reformă a justiţiei, 
Editura Tempus Dacoromânia Comterra, 2006, p.218-225 
24. Tudor Avrigeanu, Precept şi normă de sancţiune în dreptul penal, Sesiunea anuală de comunicări 
ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice, Bucureşti (RO), 27 martie 2006, publicat în volumul 
conferinţei « Integrarea europeană şi dreptul românesc », Editura Tempus, pag. 225-235  
25. Flamînzeanu Ion, Răspunderea medicală, aspect actual al răspunderii juridice, Sesiunea de 
Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi dreptul 
românesc”, Editura Dacoromână, Bucureşti, 2006, pag. 236-241 
26. Flamînzeanu Ion, Subiectele dreptului internaţional public, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a 
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative Braşov, 14 aprilie 2006, în curs de editare 
27. Versavia Brutaru, Prescripţia răspunderii penale , din perspectiva dreptului comparat, Sesiunea de 
Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi dreptul 
românesc”, Editura Dacoromână, Bucureşti, 2006, pag. 242-249 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.csm1909.ro/
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ANEXA VI 

Lista articolelor ştiinţifice apărute în acest an în revistele Academiei Române 
 

        
1. Marilena Uliescu, Coopératives en Roumanie – évolution, importance, perspectives, Studii de drept 
românesc nr.1-2, 2006 
2. Marilena Uliescu, L’agriculture et le principe pollueur-paye, Raport naţional prezentat la Congresul 
Mondial de Drept Comparat, Olanda, Utrecht, 10-16 iulie 2006 şi publicat în Revista Studii de Drept 
Românesc  
3. Sofia Popescu, Elaborarea dreptului, prevăzut în Programul de cercetare pe anul 2006, urmează să 
apară în Studii de drept românesc 2006 
 4. Ortansa Brezeanu, Repere psiho-sociale ale procesului de reeducare şi readaptare socială a minorului 
delincvent- dimensiunile personalităţii acestuia, Studii de Drept Românesc, nr.1-2, 2006. 
 5. Bogdan Pătraşcu, Despre definiţia şi caracterele juridice ale testamentului, Studii de drept românesc 
nr. 1-2/2006 
 6. Dana Tofan, Principii comune aplicabile administraţiei publice în ţări ale Uniunii Europene şi în 
România, Studii de drept românesc nr.1-2, 2006, 20 pagini (sub tipar). 
 7. Flavius George Păncescu, Spre un cod judiciar european, Studii de drept românesc, nr.1-2, ian-iunie 
2006, pag.85-93. 
8. Roxana Munteanu, Elemente de noutate în Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Studii de 
drept românesc, nr. 1-2, 2006, p. 99-142. 

 9. Roxana Munteanu, Considerations sur la relation entre l’arbitrage et le droit européeen, Studii de 
Drept Românesc, nr.3-4, 2006.  
 10. Andrei Constantin, Implicaţii şi dificultăţi în procesul de armonizare legislativă şi reformă a justiţiei, 
Studii de Drept Românesc nr.1-2/2006, 7 pagini 
11. Andrei Constantin, Aspecte teoretice privind metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului – 
metodele de interpretare a normelor juridice, Studii de Drept Românesc, nr.1-2, 2006. 
12. Dumitra Popescu, Destrămarea sistemului socialist în Europa de Sud-Est şi apariţia noilor state 
independente, Studii de Drept Românesc, 2006 
13. Mona Maria Pivniceru, Interpretarea contractelor de întreţinere şi rentă viageră, Studii de Drept 
Românesc, nr.1-2, 2006. 
  

 
ANEXA VII 

  
Lista articolelor ştiinţifice apărute în acest an în revistele de specialitate din ţară 
 
1. George Antoniu, Unele reflecţii asupra măsurilor de siguranţă, studiu apărut în Revista de drept penal 
nr.1/2006, pag.9-21 
2. George Antoniu, Reflecţii asupra interpretării legii penale din perspectivă europeană(I), studiu apărut 
în Revista de drept penal nr.2/2006, pag. 9-31 
3. George Antoniu, Unele reflecţii asupra interpretării legii penale, din perspectivă europeană(II), studiu 
apărut în Revista de drept penal nr.3/2006, pag. 9-34 
4. George Antoniu, Tâlhăria, unitate sau pluralitate de infracţiuni, studiu apărut în Revista de drept penal 
nr.4/2006, pag. 9-31 
5. George Antoniu, Implicaţii penale ale Constituţiei Europene, Revista de Ştiinţe penale a Republicii 
Moldova, anul II, 2006, pag.5-20 
6. Ortansa Brezeanu, Ideea juridică europeană la Andrei Rădulescu, Revista de Criminologie, 
criminalistică şi penologie, Parchetul General, în curs de apariţie. 
7. Ortansa Brezeanu, Personalitatea lui Andrei Rădulescu, în Revista „Academica” nr.45, dec. 2005, 
apărută în 2006, pag. 47-52 
8. Sofia Popescu, Andrei Rădulescu şi dreptul comparat, în Revista „Academica” nr.45, dec. 2005, apărută 
în 2006, pag.42-46. 
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9. Sofia Popescu, In memoriam Acad. Paul Mircea Cosmovici, pentru Revista română de filozofie a 
dreptului 
10. Otilia Calmuschi, Reglementările juridice ale apărării proprietăţii intelectuale din perspectivă 
europeană, Revista „Dreptul de proprietate intelectuală” , Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii 
Intelectuale şi  Universitatea  Nicolae Titulescu, septembrie 2006, în curs de publicare 
11. Raluca Dimitriu, Contractul de muncă pe durată determinată în noua sa reglementare, în Revista 
Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice (acreditată 
CNCSIS), nr.1/2006. 
 12. Raluca Dimitriu, Medierea conflictelor de muncă – drept comparat şi interculturalitate, publicată în 
limba română în volumul conferinţei (p.290-295) la Seminarul ştiinţific internaţional „Educaţia 
interculturală în contextul integrării României în Uniunea Europeană”, 10-11 mai 2006, publicată şi în 
limba engleză, p.298-304, în acelaşi volum. 
13. Dana Tofan, Unele consideraţii cu privire la controlul de legalitate  exercitat de prefect. Evoluţia 
legislaţiei în domeniu, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, II, 2006, p.56-73. 
14. Versavia Brutaru, Din nou despre cauzele justificative, Revista de drept penal nr.1/2006, pag.114. 
15. Versavia Brutaru, Jasinski contra Polonia- Decizie CEDO comentată în Revista de drept penal nr. 
2/2006, pag.158 
16. Versavia Brutaru, Precripţia răspunderii penale, din perspectiva dreptului comparat, Revista de drept 
penal nr.3/2006, pag.97-102 
17. Versavia Brutaru, Bibliografie juridică română publicată în Revista de drept penal nr. 2/2006, 
pag.163-173 
18. Versavia Brutaru, Bibliografie juridică română publicată în Revista de drept penal nr. 3/2006, 
pag.189-196 
19. Versavia Brutaru, Bibliografie juridică română publicată în Revista de drept penal nr. 4/2006, 
pag.171-177 
20. Andrei Constantin, Implicaţii şi dificultăţi în procesul de armonizare legislativă şi reformă a justiţiei, 
Revista de Drept Penal a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, Editura Monitorul Oficial. 
21. Alexandrina Şerban, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, Editura Universităţii, 2006, 
recunoscută CNCSIS, p.155 
22. Alexandrina Şerban, Drept constituţional contemporan, Bucureşti, Editura Universităţii, 2006, 
recunoscută CNCSIS, în curs de apariţie 
23. Alexandrina Şerban, Câteva consideraţii privind constituţionalizarea dreptului, Revista Manager a 
Universităţii Bucureşti, nr.1/2006, p.7-14 
24. Dumitra Popescu, Consideraţii cu privire la raportul între dreptul internaţional public şi dreptul 
comunitar, în vol. „Studii Juridice”, Editura Universul Juridic, Bucureşti-2006 
25. Simona Maya Teodoroiu, O nouă abordare a daunei ecologice în dreptul comunitar al mediului, 
publicat pe pagina web a SNSPA (www.snspa.ro), 8 pagini. 
 

ANEXA VIII 

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

1. George Antoniu, Implicaţii penale ale Constituţiei Europene, Revista de Ştiinţe penale a Republicii 
Moldova, anul II, 2006, pag.5-20 
 

ANEXA IX 

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale 
 
1. Marilena Uliescu, Principiile generale ale dreptului mediului în acţiune- în vederea atingerii unei 
dezvoltări durabile, al XVI-lea Forum Economic „ Environment, landscape and energy in the medium 
term, a driving sector for a new economic order” Krinica – Polonia, 6-8 septembrie 2006 
2. Tudor Avrigeanu, Das Strafverfahren und die Grenzen des Rechtsstaates, Juristische Fakultat, 
Universitat Basel (CH), Gastvortrag (conferenţiar invitat), 7.02.2006 

http://www.snspa.ro/
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3. Tudor Avrigeanu, Freiheitliche Strafrechtsgrundlagen? Dogmengeschichtliche Voraussetzungen der 
rumanischen Strafrechtsreform, Deutsch-Rumanische Strafrechtstagung (Simpozionul de drept penal 
germano-român), organizat de Asociaţia juridică româno-germană (DRJV) Bucureşti (RO), 25 martie 2006 
4. Tudor Avrigeanu, Hans Welzels Vermachtnis fur die moderne Strafrechtswissenschaft, Rechts-und 
Staatswissenschaftliche Fakultat Universitat Bonn (DE), Gastvortrag (conferenţiar invitat), 16 mai 2006 
5. Tudor Avrigeanu, Rechtsperson und Rechtsgut im freileitlichen Rechtsverstandnis, Forumul sud-est 
european pentru bioetic[, organiyat sub auspiciile Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est de către 
Universitatea din Zagreb (HR) şi Universitatea din Bochum (DE) Mali Losinj (HR), 14-16 iunie 2006 
6. Tudor Avrigeanu, Antijuridicitate în loc de pericol social?Conceptul material al infracţiunii, teoria 
imputării penale şi dreptul natural în Europa modernă, Conferinţa internaţională a Facultăţii de Drept din 
Universitatea de Vest, Timişoara (RO), 16-18 noiembrie 2006 
7. Alexandrina Şerban, Prezidenţialism versus guvernamentalism, Simpozionul internaţional cu tema : 
« Globalization, where to », 20.04.2006, organizat de către Universitatea Bucureşti, Facultatea de 
Administraţie şi Afaceri în colborare cu Universitatea « Nicolae Titulescu » şi « University De Paul », 
Chicago, SUA  
8. Dumitra Popescu, Destrămarea sistemului socialist în Europa de Sud-Est şi apariţia noilor state 
independente, comunicare prezentată cu prilejul celei de-a 15-a Aniversări a Republicii Moldova, 22 august 
2006, Chişinău  
9. Sofia Popescu, Cercetări ştiinţifice spaniole privind statul de drept, în sprijinul cercetărilor juridice 
româneşti, la seminarul internaţional cu tema: Implicaţii ale integrării europene. Experienţa spaniolă, 
organizat de Facultatea de ştiinţe juridice, sociale şi politice, Universitatea « Valahia » din Târgovişte, 
împreună cu Universitatea «  Casitilla La Mancha, 8-9 mai 2006.    
10. Raluca Dimitriu, Non-organized and their rights to participate in industrial actions (wildcat strikes), 
Conferinţa internaţională organizată de Academia de Studii Economice Bucureşti, 24-25 noiembrie 2006. 
 

 

ANEXA X 

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale 
 
1. George Antoniu, Reflecţii asupra interpretării legii penale din perspectivă europeană, în vol. Integrarea 
europeană şi dreptul românesc, Editura Dacoromână, Bucureşti, 2006, pag. 5-64 
2. Marilena Uliescu, Repere legale pentru reconstituirea patrimoniului Academiei Române, în vol. 
Integrarea europeană şi dreptul românesc, Editura Dacoromână, Bucureşti, 2006, pag. 64-75 
3. Marilena Uliescu, Redobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor preluate abuziv ( în 
condiţiile modificărilor aduse prin Legea nr. 247/22 iulie 2005), la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a 
Universităţii Mihail Kogălniceanu, mai 2006 – comunicare în plen 
4. Sofia Popescu, Andrei Rădulescu şi dreptul comparat, la sesiunea ştiinţifică omagială consacrată 
împlinirii a 125 ani de la naşterea lui Andrei Rădulescu, organizată de Academia Română împreună cu 
Institutul de Cercetări Juridice, în Revista „Academica”, Editura Academiei, 2005-2006 
5. Sofia Popescu, Teoria generală a statului, privită din perspectiva aderării României la Uniunea 
Europeană, Sesiunea Ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Juridice, publicată în vol. „Integrarea 
europeană şi Dreptul românesc”, martie 2006. 
6. Sofia Popescu, Ştiinţa juridică a intereselor, pentru întrunirea anuală a Asociaţiei Române de Filosofia 
Dreptului, în curs de publicare în Revista Română de Filosofie a Dreptului 
7. Sofia Popescu, Dreptul comparat şi sociologia juridică comparativă, la sesiunea ştiinţifică organizată de 
Centrul de cercetări juridice al Facultăţii de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara la 11 noiembrie 
2006.  
8. Bogdan Pătraşcu, Reflecţii cu privire la dreptul de proprietate-definiţie şi moduri de dobândire, 
Sesiunea Ştiinţifică anuală a Institutului de Cercetări Juridice, publicată în vol. „Integrarea europeană şi 
Dreptul românesc”, martie 2006, pag. 79-85 
9. Otilia Calmuschi, Epuizarea drepturilor de proprietate intelectuală , Integrarea Europeană şi Dreptul  
Românesc, p.91-97, Editura dacoromână, Bucureşti, 2006 
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10. Roxana Munteanu, Constituţia europeană în perioada de reflecţie după eşecul ratificării,  Sesiunea de 
Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi dreptul 
românesc”, Editura Tempus Dacoromână Comterra, Bucureşti, 24 martie 2006, pag. 97-114 
11. Simona Maya Teodoroiu, Noi valenţe ale principiului precauţiei în dreptul comunitar al mediului, în 
vol. Integrarea europeană şi Dreptul Românesc, Editura dacoromână, Bucureşti 2006, pag. 115-121 
12. Silvia Zaharia, Aspecte ale aplicării principiului precauţiei în legislaţia privind protecţia 
consumatorului,  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea 
europeană şi dreptul românesc”, Editura Tempus Dacoromână Comterra, Bucureşti, 24 martie 2006, pag. 
121-129 
13. Raluca Dimitriu, Precizări privind Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor bugetare, Sesiunea de Comunicări a Catedrei de Drept, 16 iunie 2006, în 
curs de publicare 
14. Raluca Dimitriu, Aspecte privind greva nesindicală, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului 
de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi dreptul românesc”, Editura Tempus Dacoromână 
Comterra, Bucureşti, 24 martie 2006, pag.133-139 
15. Dumitru Dobrev, Abordări doctrinare şi soluţii legislative în problema protecţiei salariaţilor în 
situaţia insolvenţei angajatorului, Integrarea Europeană şi Dreptul Românesc, Editura Tempus 
Dacoromânia Comterra, vol. IV, Bucureşti, 2006, p.139-144. 
16. Anca Ghencea Soluţii ale practicii judiciare în legătură cu unele raporturi patrimoniale dintre 
concubini, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea 
europeană şi dreptul românesc”, Editura Dacoromână, Bucureşti, 24 martie 2006, pag. 163-168 
17. Flavius George Păncescu, Cercetarea procesului prin intermediul avocaţilor. Aspecte de drept 
comparat, Integrarea europeană şi dreptul românesc, pag.168-172, Editura Dacoromână, 2006 
18. Dumitra Popescu, Categorii de sancţiuni de drept internaţional, sesiunea Universităţii Valahia, 
Facultatea de Drept, Târgovişte, mai 2006 
19. Dumitra Popescu, Sancţiunile în dreptul internaţional public, Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de 
Cercetări Juridice, în vol. „Integrarea europeană şi dreptul românesc”, Editura Tempus Dacoromână, 24 
martie 2006, pag.173-186 
20. Dumitra Popescu, Problema legitimităţii folosirii armelor nucleare, ADIRI, oct. 2006 
21. Dumitra Popescu, Armele nucleare şi drepturile omului, IRDO, Institutul român de Drepturile 
Omului, decembrie 2006 
22. Dana Tofan, Evoluţia legislativă a controlului de legalitate exercitat de prefect, Sesiunea ştiinţifică 
anuală a I.S.A. „Paul Negulescu”, Sibiu, 19-20 mai 2006 
23. Dana Tofan, Reflectarea principiilor aplicabile administraţiei publice din statele membre ale Uniunii 
Europene în legislaţia românească, Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice, în vol. 
„Integrarea europeană şi dreptul românesc”Editura Tempus Dacoromână, 24 martie 2006.  
24. Aura Constantinescu, Costul detenţiei penale-concluzii ale unei cercetări empirice, comunicare 
prezentată la simpozionul naţional cu tema : „Armonizarea legislaţiei române cu legislaţia comunitară”, 
organizat de Facultatea de Drept a Universităţii „Spiru Haret”, 5-6 aprilie 2006, Bucureşti, în curs de 
publicare în Analele Universităţii seria Juridice, 2006 
25. Aura Constantinescu, Aspecte privind costul detenţiei penale, comunicare susţinută la simpozionul 
naţional intitulat „Modele de prevenire a criminalităţii în lumea contemporană”, eveniment organizat de 
Institutul Naţional de Criminologie , Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică şi Uniunea 
Juriştilor, Bucureşti, 21-22 sept2006. Lucrarea va fi publicată în ultimul nr. al Revistei de Criminologie, de 
Criminalistică şi de Penologie, 2006 
 26. Aura Constantinescu, Unele aspecte privind costul executării pedepselor privative de libertate, 
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi 
dreptul românesc”, Editura Tempus Dacoromână Comterra, Bucureşti, 24 martie 2006, pag. 207-214 
27. Alexandrina Şerban, Regimul semiprezidenţial în fostele state socialiste, Sesiunea de Comunicări 
Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi dreptul românesc”, Editura 
Tempus Dacoromână Comterra, Bucureşti, 24 martie 2006, pag. 215-217 
28. Andrei Constantin, Implicaţii şi dificultăţi în procesul de armonizare legislativă şi reformă a justiţiei, 
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi 
dreptul românesc”, Editura Tempus Dacoromână Comterra , Bucureşti, 2006, pag.218-225 
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29. Andrei Constantin, Implicaţii şi dificultăţi în procesul de armonizare legislativă şi reformă a justiţiei, 
Revista de Drept Penal a Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, Editura Monitorul Oficial, predat spre 
publicare 
30. Tudor Avrigeanu, Precept şi normă de sancţiune în dreptul penal, Sesiunea anuală de comunicări 
ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice, Bucureşti (RO), 27 martie 2006, publicat în volumul 
conferinţei « Integrarea europeană şi dreptul românesc », Editura Tempus, pag. 225-235  
31. Flamînzeanu Ion, Răspunderea medicală, aspect actual al răspunderii juridice, Sesiunea de 
Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi dreptul 
românesc”, Editura Dacoromână, Bucureşti, 2006, pag. 236-241 
32. Flamînzeanu Ion, Subiectele dreptului internaţional public, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a 
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative Braşov, 14 aprilie 2006, în curs de editare 
33. Versavia Brutaru, Prescripţia răspunderii penale , din perspectiva dreptului comparat, Sesiunea de 
Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice,  în vol. „Integrarea europeană şi dreptul 
românesc”, Editura Dacoromână, Bucureşti, 2006, pag. 242-249 
 
 
 

ANEXA V   
Alte activităţi desfăşurate de cercetători 
 

A. Activităţi didactice 
 

Marilena Uliescu  
- Profesor titular al cursului de Drept Civil – Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică 

Bucureşti ; 
- Profesor titular al cursului de Cooperare internaţională pentru protecţia mediului înconjurător , 

cursuri postuniversitare ale Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti ; 
- Profesor titular al cursului de Drept Civil şi Dreptul Mediului al facultăţii de Ştiinţe 

Administrative, Şcoala Naţională de Ştiinţe Administrative şi Politice, cursuri universitare şi 
postuniversitare ; 

- Masterat : Catedra de Drept Privat a Universităţii „Titu Maiorescu”, Facultatea de Drept, 
Bucureşti;  
  - Profesor titular al cursului de drept civil la Scoala Nationala de Grefieri. 
 

Otilia Calmuschi 
- Profesor titular la Catedra de Drept Privat a Universităţii „Titu Maiorescu”, Facultatea de Drept, 

Bucureşti (dreptul proprietăţii intelectuale); 
- Masterat : Dreptul de proprietate intelectuală la Facultatea de Drept, Universitatea Titu 

Maiorescu 
Bogdan Pătraşcu 
- Lector universitar la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, Bucureşti 
 
Sofia Popescu 
- Profesor titular la Catedra de Teoria Generală a Dreptului, Facultatea de Drept, Universitatea 

Valahia, Târgovişte;  
 

 Dumitra Popescu 
- Profesor titular la Catedra de Drept Internaţional Public al Universităţii „Titu Maiorescu”, 

Bucureşti; 
 
 Rodica Mihaela Stănoiu 

- Profesor titular la Catedra de Drept Public a Universităţii „Nicolae Titulescu ”, Facultatea de 
Drept, Bucureşti (criminologie); 
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 Dana Tofan 
  - Profesor titular la Catedra de Drept Public Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti (drept 
administrativ);  

- Secretar ştiinţific al Universităţii; 
  
 Alexandrina Şerban 

- Lector universitar la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Administraţie Publică; 
 
 Ortansa Brezeanu 

- Lector universiatar la Universitatea „Nicolae Titulescu ”, Facultatea de Drept, Bucureşti 
(criminologie); 
 
B. Membri în colegiile de redacţie    
   

a) Reviste din ţară   
George Antoniu  
 - redactor şef al Revistei “Studii de Drept Românesc” 

           Sofia Popescu    
- membru în comitetul de redacţie al Revistei Studii de Drept Românes 

 Dumitra Popescu   
- membru în comitetul de  redacţie al Revistei Studii de Drept Românesc   
                                  

Dana Tofan 
- membru în comitetul de redacţie al Revistei Studii de Drept Românesc 
 

 Marilena Uliescu  
– membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei române de Drept al Mediului şi 

membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate : Studii de Drept Românesc şi Revue 
Roumaine des Sciences Sociales – serie des Sciences Juridiques, Revista de Dreptul Mediului 

 Otilia Calmuschi  
– membru în Comitetul de redacţie a Revistei de Proprietate Intelectuală 
- membru fondator al Asociaţiei Ştiinţifice şi membru al Consiliului Ştiinţific al Revistei  
  de Proprietate Intelectuală 

 
   b) Reviste din străinătate 
   
George Antoniu  
 

- membru în colegiul de redacţie al revistei de  Ştiinţe Penale care apare la Chişinău (Republica  
Moldova) editată de Institutul de Reforme penale 

 
 Rodica Mihaela Stănoiu  

- Redactor Şef al Revistei de  Criminologie şi Poliţie Ştiinţifică ; 
- Membru în Comitetul de Redacţie al Revistei “ Criminologie “ din Canada. 

C. Membru în conducerea unei organizaţii internaţionale de specialitate 
 
Marilena Uliescu  

- membru asociat al Academiei Internaţionale de Drept Comparat, Paris, Franţa ; 
- membru al Societăţii de Legislaţie Comparată - Paris, Franţa, din anul 1983 ; 
- membru în Comitetul de direcţie al Societăţii Internaţionale  de  
       Istorie şi Retrologie Agrară, din anul 1985 ; 
-      membru în Comitetul European de Drept Rural, Bruxelles, din anul 1994 ; 

              membru în Comitetul ştiinţific internaţional al Reţelei de dreptul mediului înconjurător în 
              cadrul AUPELF - UREF (asociaţia universităţilor francofone) din anul 1992; 
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- -      membru în Consiliul de conducere al Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia     Consumator 
-        şi promovarea produselor şi serviciilor din România 

 

Rodica Mihaela Stănoiu 

- Vicepreşedinte a Societăţii Internaţionale de Apărare Socială ; 
- Vicepreşedinte a Societăţii criminologilor de limbă franceză ; 
- Membru în conducerea Comisiei  ştiinţifice a Societăţii internaţionale de criminologie. 

Raluca Dimitriu 
- membru al Comitetului director EPOS (European Platform on Social Dialogue), cu sediul la 

Antwerp, Belgia ; 
- membru al reţelei internaţionale de cercetare European Labour Law Network, cu sediul la 

Hagen (Westfalia, Germania) ; 
- membru al Institutului European a juriştilor în dreptul social (IES), cu sediul la Paris. 

Sofia Popescu 
- membru în comitetul editorial al revistei « Studii de Drept Românesc » ; 
- membru al Comitetului Editorial al Revistei Asociaţiei Internaţionale de Filosofia Dreptului şi 

Filosofia Socială „ Archiv für Rechts und Sozialphilosophie” 
- corespondent pentru România al revistei « Sociologia del Diritto » ; 
- vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Filosofie a Dreptului, Secţie naţională a Asociaţiei 

Internaţionale de Filosofia Dreptului şi Filosofie Socială ; 
- membru al IVR, Institutului Internaţional de Sociologia Dreptului din Oñati, Spania ; 
- membru al Comitetului de cercetare pentru Sociologia Dreptului al Asociaţiei Internaţionale 

de Sociologie. 
 

Dumitra Popescu 

-    membru în colegiul de redacţie al ADIRI, revista  română de drept internaţional ; 
- membru în colegiul de redacţie al Revistei « Studii de Drept Românesc » ; 
- membru în colegiul de redacţie al Revistei « Analele Universităţii Titu Maiorescu ». 

 
Alexandrina Şerban 
  - secretar executiv al Secţiei Române din cadrul Asociaţiei Internaţionale de Filozofia Dreptului şi 
                Filozofie Socială. 
 
Otilia Calmuschi 
 - arbitru în Comisia de Arbitraj a Camerei de Comerţ a României ; 
 - arbitru la Oficiul Român de Drept de Autor. 
 
Simona-Maya Teodoroiu 

- expert naţional în programul « Dezvoltarea statisticii judiciare şi a indicatorilor de performanţă a 
activităţii judiciare », finanţat de programul PAL-PPIBL al Băncii Mondiale 
- membru al Fundaţiei “ Wilhen Park” a Ministerului Afacerilor Externe al Marii Britanii 

(Foreign Office), din 2003 
- membru al Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga, din 2002 
- membru al Curţii de Mediere şi Arbitraj a OSCE, din 2004 

 
 
D. Acordarea de consultaţii juridice organelor centrale de stat  
 
George Antoniu 

- un număr de 5 consultaţii juridice acordate Ministerului Justiţiei în legătură cu priectul noului 
Cod Penal 
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Marilena Uliescu  
- un număr de 3 consultaţii juridice acordate Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

 
Sofia Popescu 

- 1 referat privind statutul de ştiinţe socio-umane al ştiinţelor juridice pentru consultaţia cerută 
Institutului ; 

- supervizarea traducerii din limba engleză a studiului Profesorului belgian Luc J. Wintgens, 
« Legispreudence as a New Theory of legislation ». 
 
E.  Elaborarea de avize în legătură cu unele acte normative 
 
Dumitra Popescu 

- 1 aviz la solicitarea Ministerului Integrării în probleme terminologice cu specială privire la 
termenul « prepuşi » 
 
F.  Participarea în comisiile de redactare a actelor normative  
 
George Antoniu, în comisia de redactare a proiectului Noului Cod penal 

 

G. Activităţi doctorat : 

Sofia Popescu   
- conducător de doctorat la specialitatea „Teoria generală a dreptului”, implicând: 

a) îndrumare ; 
b)  control ştiinţific în două etape al tezelor de doctorat (varianta iniţială şi varianta definitivă). În 

cursul anului 2006 au fost susţinute până la data de 26 octombrie, 4 teze şi urmează urmează să fie 
susţinute până la sfârşitul anului încă 3 ; 

c) întocmirea referatelor în calitate de conducător ştiinţific şi prezentare în sector şi şedinţa publică 
de susţinere ; 

d) participarea în aceeaşi calitate în comisia de susţinere a examenelor şi referatelor, precum şi în 
comisia pentru admiterea de noi doctoranzi ; 

- participarea în comisiile de doctorat la specialitatea „Criminologie”: 
a) ca referent oficial pentru 1 teză; 
b) ca membru în comisia de susţinere a referatelor (2); 
c) ca membru în comisia de admitere doctorat; 

- întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor de susţinere a tezelor de doctorat în cadrul Sectorului de 
    Drept Public; 
- activitate ca şef Sector Drept Public. 

 

Marilena Uliescu  

 -  conducător de doctorat ;  
               -  susţinerea şi finalizarea a 4 teze de doctorat ; 

 -  evaluator CNCSIS. 
 

Dumitra Popescu 

- susţinere a 3 teze de doctorat şi predate la Academie ;   
- referate : 5 referate la doctorat şi 6 examene la doctorat.  
 

Dana Tofan 

- membru în mai multe comisii de doctorat pentru examene şi referate ; 
- membru într-o comisie de susţinere de teză de doctorat, conducător ştiinţific prof. univ. dr. 

Antonie Iorgovan. 
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Silvia Zaharia 

- teza de doctorat susţinută în şedinţa publică în luna aprilie 2006 cu titlul „ Drepturile şi garanţiile   
consumatorului”, 245 pagini; 

  - revizuirea conţinutului tezei de doctorat. 

Flămânzeanu Ion 
- teza de doctorat susţinută în şedinţa publică la data de 17 iulie 2006, cu tema: 
„ Răspunderea juridică ” 

Andrei Constantin 
- pregătire şi susţinere a unui examen de doctorat promovat cu calificativul „foarte bine” la 

Teoria Statului de Drept, iunie 2006, 
- pregătire pentru susţinerea ultimului examen de doctorat la „Drept Constituţional” 

 

Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale  
 
George Antoniu 

- participare la Conferinţa Internaţională „Integrarea Europeană-realităţi şi perspective”, 
Universitatea „Danubius”, Galaţi, 5-6 mai 2006; 

- participare la Seminarul Internaţional „Implicaţii ale integrării europene. Experienţa spaniolă”, 
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, 9 mai 2206; 

- participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Reforma administraţiei publice din perspectiva 
integrării României în Uniunea Europeană”, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Ministerul 
Administarţiei şi Internelor, Bucureşti,16 mai 2006; 

- participare  la Sesiunea Ştiinţifică cu participare internaţională „ Armonizare, convergenţe şi 
inconsecvenţe în dreptul românesc”, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, 18-20 mai 2006. 

 
Raluca Dimitriu  

- participare la lucrările Conferinţei IES (Institut Europeen des Juristes en Droit Social) dedicate 
Modelului Social European, 24-25 martie 2006 ; 

- participare la lucrările Conferinţei IES „Le projet de contribution de l’IES a l’ elaboration du 
Modele Social Europeen: le trajet, la finalité” Roma, 22-24 iunie 2006. 
 
Anca Ghencea 

- participare la cel de-al XVII-lea Congres al Academiei Internaţionale de Drept Comparat, 
Utrecht, Olanda, iulie 2006. 
 
Dumitru Dobrev 

- participare la seminarul « Insolvenţa », organizat de Internaţional Development Law 
Organization şi Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, Bucureşti 9-10 iunie 2006. 

Participări la manifestări ştiinţifice naţionale 
 
George Antoniu 

- participare la Sesiunea Ştiinţifică Anuală „Implicaţiile tratatului instituind o constituţie pentru 
Europa asupra Dreptului Public şi a serviciilor publice”, Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul 
Negulescu”, Sibiu, 19-20 mai 2006; 

- participare la Simpozionul „Perfecţionarea legislaţiei penale în contextul integrării europene”, 
Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Facultatea de Drept „Spiru Haret”, Rm. Vâlcea, 20 mai 2006; 

- participare la lucrările Congresului de Ştiinţe Penale cu tema „Politica şi legislaţia penală din 
perspectiva prevenirii şi combaterii criminalităţii împotriva persoanei şi patrimoniului”, Universitatea 
„Andrei Şaguna”şi Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Constanţa, 25-27 mai 2006; 
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- participare la festivitatea depunerii jurământului militar de către studenţii anului I ai Academiei 
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 15 septembrie 2006; 
  - participare la lansarea oficială a „Centrului de Studii de Drept Umanitar” al Universităţii 
„Nicolae Titulescu, Bucureşti, 16 iunie 2006; 

- participare la Sesiunea Ştiinţifică Anuală „Adaptarea legislaţiei româneşti la exigenţele integrării 
României în Uniunea Europeană”, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 27 mai 2006; 

- participare la Simpozionul Naţional „Criminalitatea financiar-bancară”, Universitatea din 
Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative „Nicolae Titulescu”, Craiova, 17-18 martie 2006; 

- participare la Seminarul Naţional de „Nanoştiinţă şi Nanotehnologie”, CNCSIS şi Academia 
Română, Bucureşti, 2 martie 2006. 
 
Silvia Zaharia 

- participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” cu 
tema: Condiţiile răspunderii producătorului pentru produsele cu defecte 
 
Andrei Consatntin 

- participare şi sprijin la organizarea Sesiunii Ştiinţifice anuale a Institutului de Cercetări Juridice ; 
- participare şi intervenţii în cadrul şedinţelor din sectorul de Drept Public al Institutului de 

Cercetări Juridice cu prilejul discutării tezelor de doctorat, ori cu ocazia susţinerii publice a acestora 
 
Dumitru Dobrev 

- participare la seminarul « Dreptul la un mediu curat » organizat de Centrul de Resurse Juridice şi 
Centrul Regional de Protecţie a Mediului, Sinaia 9-11 martie 2006. 
 
Simona Maya Teodoroiu 

- paricipare şi organizare în calitate de panelist al work-shop-ului din programul Băncii Mondiale 
« Dezvoltarea statisticii judiciare şi a indicatorilor de performanţă a activităţii judiciare » 

 
 
 

ANEXA XIV 

 
Lista granturilor realizate în anul 2006 

 
1) Contract Grant AR nr. 121/2006, responsabil de proiect Alexandrina Şerban 
2)  Contract Grant AR nr. 122/2006, responsabil de proiect Marilena Uliescu 
3) Contract Grant AR nr. 122/2006, responsabil de proiect George Antoniu 

 
ANEXA XV 

 
Lista contractelor extrabugetare realizate în acest an 

 
1) În cadrul Programului “Cercetare de excelenţă” – CEEX – proiectul VIODOM cu titlul “ 

Studiul naţional asupra violenţei domestice în România şi evaluarea caracteristicilor medico-legale, juridice 
şi sociologice: noi direcţii de asistenţă şi acţiune în perspectiva integrării europene” ce se va desfăşura în 
perioada 2006-2008, Institutul având calitatea de partener (P4), alături de Institutul de Medicină Legală, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Institutul de Sociologie şi Asistenţă Socială, CURS.  

Responsabil de proiect din partea Institutului de Cercetări juridice este  Cercetător Ştiinţific 
principal gradul III, dr. Ortansa Brezeanu, iar membru al echipei de cercetare este Cercetător Ştiinţific 
principal gradul III, drd. Aura Constantinescu. 

Fondurile ce vor fi utilizate de I.C.J. sunt în valoare de 99.000 RON. 
Finanţare : Buget de stat 2006, MEC CERES 
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ANEXA XVI 

Lista manifestărilor ştiinţifice organizate în acest an de Institut 
 

1) Sesiunea ştiinţifică anuală cu tema : “Integrarea europeană şi dreptul românesc”, Bucureşti, 24 
martie 2006 

2) Dezbateri lunare în cadrul celor două Sectoare 
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