ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE

Raport anual de activitate ştiinţifică
2007
1. În cursul anului 2007 activitatea Institutului s-a îndreptat spre realizarea unui număr de 22
teme : 11 teme de drept privat şi 11 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.
Teme apropiate strâns legate de viaţa juridică a ţării în perioada post aderării la Uniunea
Europeană vor fi tratate şi în anul 2008 (Anexa II).
În luna martie 2007 Institutul a organizat o sesiune ştiinţifică cu tema „Dreptul românesc în
condiţiile postaderării la Uniunea Europeană” 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 2007 s-au finalizat prin publicare o serie de cercetări efectuate în anii
anteriori, iar alte lucrări au reprezentat rezultatele cercetărilor pe anul 2007. Astfel, în anul 2007 au fost
publicate mai multe cărţi (4) în edituri din străinătate şi 2 cărţi în edituri din ţară (Anexa III şi IV). De
asemenea, au fost publicate în revistele Academiei un număr de 8 articole (Anexa V), şi 36 articole în alte
reviste din ţară(Anexa VI).
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 (20 la manifestări internaţionale şi 17 la
manifestări interne) (anexa VII şi VIII).
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 sau 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 IX).
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, din ţară şi din străinătate, etc.
8. Un număr mare dintre cercetători sunt doctori sau doctoranzi. Faţă de proporţia mare de doctori
şi doctoranzi, 20 din totalul de 22 cercetători (ceea ce revine la 88 % din numărul cercetătorilor) se poate
afirma că Institutul are un valoros colectiv de cercetare. Un membru al Institutului decedat în cursul anului
2007 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. Activitatea Institutului a fost desfăşurată de un număr de 31 de persoane care ocupă 22,5
posturi. Din aceste persoane 22 se ocupă cu cercetarea ştiinţifică: din acestea 7 persoane au norma de bază
în Institut, iar 15 persoane au ½ normă de activitate în Institut.
10. 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.
11. Conducerea Institutului este asigurată de un Director, cercetător ştiinţific gr. I şi profesor
universitar dr, de un Director adjunct ştiinţific, cercetător ştiinţific gr. I, profesor universitar şi conducător
de doctorat, şi un Consiliu Ştiinţific format din 9 membri din care 2 sunt membri de onoare (academician
Ion Dogaru şi Vasile Stănescu).
12. Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în cadrul a două departamente de activitate: drept privat (10
cercetători din care un post a devenit vacant de curând prin decesul unui cercetător) 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.
13. Institutul editează o revistă juridică (Studii de drept românesc) care apare semestrial (numere
reunite) având un colectiv de redacţie şi un redactor şef (Emil Moroianu). 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.
14. 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.
15. principalele greutăţi în activitatea Institutului constau în lipsa de cercetători. De la un număr de
peste 40 de cercetători existent în anul 1990, numărul de cercetători s-a redus treptat încât în prezent munca
de cercetare ştiinţifică este desfăşurată de 7 cercetători cu normă întreagă la Institut (dintre aceştia 2
cercetători gr.I, 1 cercetător gr.II, 2 cercetători gr.III şi 2 cercetători) iar 15 cercetători cu ½ normă (din care
unul a decedat în luna noiembrie 2007).
Ponderea extrem de redusă a cercetătorilor cu normă întreagă în Institut (o treime) face imposibilă
elaborarea de lucrări de mari proporţii şi de mare nsemnătate pentru viaţa juridică. Deşi s-au făcut
numeroase intervenţii, pentru completarea schemei de personal cu noi locuri de cercetător, iar Secţia de
specialitate a Academiei Române cât şi Conducerea Academiei au recunoscut situaţia precară în care se află
Institutul sub aspectul personalului, nu se întrevăd măsuri de remediere. Din această cauză Institutul nu
poate satisface decât parţial solicitările Preşedinţiei, Parlamentului şi Ministerelor de a participa la
elaborarea de noi acte normative sau la perfecţionarea celor existente.
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CONCLUZII
Activitatea ştiinţifică a Institutului, desfăşurată în anul 2007, 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. EMIL MOROIANU

ANEXA I
Teme de cercetare anul 2007
Tema generală: Raportul dintre dreptul intern şi dreptul european
I. Drept Privat
1.

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

2.

Otilia Calmuschi
Consideraţii cu privire la încălcarea dreptului de proprietate industrială

3.

Roxana Munteanu
Raportul dintre dreptul intern si dreptul european

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Dumitru Dobrev
Acţiunea pauliană în procedura insolvenţei

8.

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

9.

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

10. Silvia Zaharia
Practici de comerţ şi metode de vânzare, în cadrul pieţei unice
11. Mihaela Berindei
Regimul juridic al bunurilor soţilor în perspectiva modificării Codului Civil
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II. Drept Public
1. Sofia Popescu, Emil Moroianu
Teoria generală a dreptului şi filosofia dreptului în sec. 20(contribuţii la vol.11 al Tratatului pentru
filosifia dreptului şi teoria generală a dreptului,coordonatorul volumului Alexander Brostl).
2. Ion Flămânzeanu
Acţiunea normei juridice în timp în contextul dreptului intern şi european.
3. Constantin Andrei
Consideraţii privind problematica interpretării juridice.
4. Serban Alexandrina
Structuri constituţionale europene.
5. Dana Tofan
Organizarea administraţiei publice româneşti în contextul european.
6. George Antoniu
Legislaţia penală română în procesul aderării la Uniunea Europeană.
7. Tudor Avrigeanu
Un program pentru altfel de explicaţii teoretice ale dreptului penal român.
8. Ion Ifrim
Instituţii ale dreptului penal într-o viziune europeană.
9. Versavia Brutaru
Stabilirea daunelor morale de instanţa penală, într-o viziune europeană.
10. Rodica Mihaela Stănoiu, Ortansa Brezeanu (colaborator extern), Aura Constantinescu
Costul crimei (Poliţie).
11. Dumitra Popescu
Spre un veritabil regim al armelor nucleare.
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ANEXA II
Teme de cercetare anul 2008
Tema generală:
Implicaţii în dreptul intern decurgând din Tratatul modificator al
Tratatului asupra Uniunii Europene
Departamentul de Drept Privat “Traian Ionaşcu”
1.

Marilena Uliescu,
Reglementări sectoriale şi reglementări orizontale privind protecţia mediului în dreptul comunitar
şi în dreptul intern.

2.

Simona Maya Teodoroiu
Schimbarile climatice. Aspecte privind legislatia europeana si internationala in acest domeniu.

3.

Roxana Munteanu
Aplicabilitatea dreptului european în ordinea juridică externă.

4.

Raluca Dimitriu
Conceptul de flexisecuritate în dreptul comunitar şi în dreptul intern.

5.
I

Bogdan Pătraşcu, Mihaela Berindei
nstituţii de drept civil între figura clasică şi actualitate.

6.

Anca Ghencea
Aspecte procedurale privind persoana juridică în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului

7.

Flavius Păncescu
Noţiunea şi principiile dreptului procesual civil european.

8.

Dumitru Dobrev
Contractul în relaţiile comerciale şi libera circulaţie a bunurilor.

9.

Mirela Dojană
Reflecţii asupra regimului juridic al imobilelor.
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Departamentul de Drept Public
„Vintilă Dongoroz”
Propuneri de teme de cercetare pe anul 2008

1. Sofia Popescu, Emil Moroianu :
Filosofia dreptului şi Teoria generală a dreptului în sec. 20 (contribuţii la vol.11 B al Tratatului pentru
filosofia dreptului şi teoria generală a dreptului,coordonatorul volumului Alexander Brostl).

2. Emil Moroianu
Impactul Tratatului de reformă a Uniunii Europene asupra dreptului Constituţional român.

3. Ion Flămânzeanu
Elaborarea dreptului. Aspecte actuale
4. Constantin Andrei
Unele probleme ale armonizării dreptului românesc cu dreptul comunitar în perioada postaderării.
5. Serban Alexandrina
Evoluţia conceptului de suveranitate
6. Dana Tofan :
Controlul jurisdicţional asupra administraţiei publice româneşti. Analiză comparativă cu alte state
europene
7. George Antoniu, Versavia Brutaru, Ion Ifrim
Reforma legislaţiei penale în condiţiile postaderării la U.E.
8. Tudor Avrigeanu
Justificare şi exculpare în teoria dreptului penal
9. Rodica Mihaela Stănoiu, Aura Constantinescu
Costul criminalităţii (Partea a II-a Organele de Poliţie)
10. Dumitra Popescu
Identitatea naţională în contextul construcţiei Europene
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Anexa III
1.

Marilena Uliescu, La reserve de la biosphere du Delta du Danube, berceau pour l,homme et la
nature, Pour un droit commun de l’environnement, Melanges en l,honneur de Michel Prieur,
Editura Dalloz, 2007

2.

Sofia Popescu, A Treatse of Legal Philosophy and General Jurisprudence, vol. 11 (b) Legal
Philosophy and General Jurisprudence in the XX-th Century, în Frame Work Programme E.U.
2007, Law Faculty, University of Bologna, 33 pagini.

3.

Raluca Dimitriu, Romanian Industrial Relations Law, Ed. Intersentia, Antwerpen-Oxford,
Belgia, 2007, ISBN: 978-90-5095-703-8, unic autor;

4.

Flavius George Păncescu, Medierea – Element de noutate în peisajul căilor de soluţionare a
litigiilor în România, WGO – Monatszeitschrift für Osteuropäisches Recht, nr. 5/2007.
Anexa IV
Cărţi apărute într-o editură consacrată din ţară

1.
2.

Raluca Dimitriu, Legea privind soluţionarea conflictelor de muncă. Comentarii şi explicaţii, Ed.
CH Beck, Bucureşti, 2007, ISBN: 978-973-115-216-5, unic autor;
Flavius Pancescu, Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea activităţii de mediere –
Comentarii şi explicaţii” Editura C.H. Beck Bucuresti, 2007

Anexa V
Articole apărute într-o revistă a Academiei Române sau un capitol într-o carte publicată de Editura
Academiei Române (inclusiv format electronic)
1.Raluca Dimitriu, Trade union representation of employees in collective bargaining within the firm,
Studii de Drept Românesc nr. 1-2, 2007 pag. 53-72
2.Raluca Dimitriu, Consideratii privind conceptul de pace sociala in dreptul muncii, Studii de Drept
Românesc nr. 1-2, 2007 pag. 93-106
3.Dumitra Popescu, Destrămarea sistemului socialist şi aparitia noilor state independente in Europa de
Sus-Est, Studii de Drept Românesc nr. 1-2, 2007 pag. 117-130
4.Tudor Avrigeanu, Pericol social şi vinovăţie personală. Un program pentru explicarea sistematică a
dreptului penal român, aprox. 80 pagini, Studii de Drept Românesc în curs de publicare
5.Dana Tofan, Regimul juridic aplicabil concesiunii cu specială privire asupra concesiunii bunurilor
publice, Studii de Drept Românesc nr.3-4, 2007.
6.Simona Maya Teodoroiu, Noi aspecte privind regimul juridic al deşeurilor la nivel comunitar
european, SDR, nr.1-2, 2007, pag.79-92
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7.Dumitru Dobrev, Divizarea societatilor comerciale, Studii de Drept romanesc nr.1-2, 2007, pag. 131142
8.Roxana Munteanu, Instrumente juridice ale Uniunii Europene în cadrul Tratatului instituind o
Constituţie pentru Europa, „Studii de Drept Românesc”, nr.3-4, 2007.

Anexa VII
Comunicări prezentate la o manifestare ştiinţifică internaţională şi publicate sub formă de rezumat
în vol. de rezumate

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale
1. Emil Moroianu, Consideraţii mai vechi şi mai noi privind diviziunea dreptului în drept public şi drept
privat, cel de-al 31-lea Congres al Academiei Americano-Române de Arte şi Ştiinţe (Pro-active
partnership in the creativity for the Next Generation), Braşov, Universitatea ,,Transilvania”, 31 iulie - 5
august 2007.
2. Emil Moroianu, Între universalismul juridic şi dreptul la diferenţiere, la Conferinţa Internaţională
,,Navigaţie maritimă şi educaţie – NAVMEDR”, Academia Navală, Constanţa, 15 – 17 noiembrie 2007.
3. George Antoniu, Raport naţional prezentat la Colocviul Internaţional organizat de Asociaţia
Internaţională de Drept Penal, Spania (La Coruna,1-9 sept. 2007) .
4. Sofia Popescu, Ştiinţa juridică istorică anglo-saxonă, în vol. „Pro-active Partnership in Creativity for
the Next Generation” Presses Internationales, Polztechnique, The 31 Annual Congress of the American
Romanian Acadedemy of Arts and Sciences (ARA) Braşov, 2207, în curs de publicare
5. Sofia Popescu, Ştiinţa juridică germană a intereselor, analizată în Italia, comunicare la Întrunirea
anuală a Asociaţiei Române de Filosofia Dreptului din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, aprilie
2007, predată pentru Romanian Review of Philosophy of Law and Social Philosophy
6. Rodica Stănoiu, Violul în conflictele armate”- comunicare prezentată la Congresul Societăţii de Apărare
Socială Toledo, septembrie 2007
7. Marilena Uliescu, Raport naţional privind aplicarea PAC în România publicat pe site-ul Congresului şi
menţionat în Raportul de sinteză (Profesor Paul Richli) La politique agricole commune. L’alignement de la
Roumanie aux pratiques communautaires , XXIV-e Congres Colloque Européens de droit rural, Caserta
(Naples) 26-29 septembre 2007
8. Marilena Uliescu, Raport naţional L’agriculture multifonctionnelle: aspects juridiques et économiques.
L'utilisation agricole des eaux et la désertification, IX Congrès Mondial UMAU 2007 au Maroc,
Marrakech, 26-29 nov 2007
9. Marilena Uliescu, La protection de l’environement par le droit penal, Forumul magistraţilor europeni
pentru mediu, Conferinţă anuală de L’EUFJE, 3-4 decembrie 2007 Luxembourg
10. Marilena Uliescu, Principiile generale ale dreptului mediului, 11ian 2007, Uniunea Juriştilor din
România, Colocviu Internaţional cu tema: Impactul dreptului comunitar al mediului asupra legislaţiei
interne a statelor membre ale U.E. Experienţele Franţei şi României, publicat în Revista Română de Drept
al Mediului
11. Raluca Dimitriu, The Reception of Flexicurity Concept in the New Member States. Focus on the
Romanian Case în cadrul conferinţei: European Platform on Social Dialogue, Belgian Network (epos/be) Workshop on Decent Flexicurity; 21 noiembrie 2007, Brussels,
12. Raluca Dimitriu, Social dialogue and industrial relations: peaceful collective labour relations, în
cadrul conferinţei: Reporting on the evolution on the social dialogue 2005 – 2007, Antwerpen, 19-20
noiembrie 2007;
13. Raluca Dimitriu, Responsibilities of the Origin State for the Protection of the Migrant Workers.
Romania’s Case, în cadrul sesiunii de comunicări: New migration dynamics: Regular and irregular

8

activities on the European labour market, 6-8 Decembrie 2007 University of Nice Sophia Antipolis, France,
publicat pe site: http://www.unice.fr/migractivities/05_EnjeuxOrigine.pdf.
14. Raluca Dimitriu, The employees’ grievances and the possibility to go on strike in comparative labour
law, 21-22 iunie 2007 – a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale „Accounting and Management
Information Systems”,( şi organizator al conferinţei). Publicat în Supliment Accounting and Management
Information Systems, 2007, p. 450 – 456 ISBN 1583 – 4387;
15. Dumitra Popescu, Problema regimului juridic privind armele nucleare, Simpozionul internaţional
organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii “Valahia” din Târgovişte, 02 iunie 2007
16. Dumitra Popescu, Participarea Republicii Moldova la tratate şi organizaţii internaţionale –expresie a
consolidării suveranităţii şi independenţei de stat, Conferinţa ştiinţifică internaţională privind “Statul
Moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării”, consacrată aniversării a 90 de ani de la proclamarea
R.D.M. şi 15 ani de la recunoaşterea intenaţională a R.M. , organizată de Comisia pentru Cultură şi Ştiinţă
a Parlamentului R. Moldova şi Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova , 19 noiembrie 2007
17.Tudor Avrigeanu, Unbedingte Rechtsgeltung und Bedingungen europäischer Identität Conferinţa
„Konstruktionen und Praktiken europäischer Identität“ organizată de Facultatea de Studii Europene a
Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (RO), 19-21 mai 2007
18. Dana Tofan, Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Modelul european, comunicare prezentată la
Sesiunea ştiinţifică anuală a ISA Paul Negulescu, Sibiu, 18-19 mai 2007
19. Alexandrina Şerban, Implicaţiile adoptării Constituţiei Europene asupra Constituţiei Române,
Simpozionul internaţional cu tema: „Globalization, where to”, 20.04.2007, Universitatea Bucureşti, în
colaborare cu Universitz De Paul, Chicago, SUA.
20. Ion Flămânzeanu, Acţiunea normelor juridice în spaţiu şi asupra persoanelor în contextul Uniunii
Europene, a XVII a ediţie a Sesiunii Ştiinţifice Universitare cu participarea internaţională a cadrelor
didactice şi experţilor cu tema „Eficienţa, legalitate, etică în Construirea strategiilor postaderare”
Universitatea „Spiru Haret” Braşov 17-18 noiembrie 2007
21. Flavius George Păncescu, Medierea – Element de noutate în peisajul căilor de soluţionare a litigiilor
în România, WGO – Monatszeitschrift für Osteuropäisches Recht, nr. 5/2007.
22. Mihaela Gabriela Berindei, Raport naţional L’agriculture multifonctionnelle en Roumanie: aspects
juridiques IX Congrès Mondial UMAU 2007 au Maroc, Marrakech, 26-29 nov 2007

Anexa VIII
Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale
Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale
1. Marilena Uliescu, Constituţia României şi exigenţele integrării europene. Posibile repere pentru
revizuirea legii fundamentale, Comunicare privind garanţiile constituţionale, 14 mai 2007, Uniunea
Juriştilor din România şi Camera Deputaţilor (Comisia Juridică) Constituţionalizarea dreptului la un mediu
sănătos şi echilibrat ecologic
2. Raluca Dimitriu, Precizări privind informarea şi consultarea părţilor raporturilor de muncă, în
„Revista Română de Dreptul Muncii” nr. 2/2007, p. 11-26, ISSN – 1582-7534
3.George Antoniu, Legea penală română în condiţiile postaderării, în volumul de Comunicări ştiinţifice al
Institutului de Cercetări Juridce „Andrei Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în condiţiile postaderării la
Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la Editura „Tempus Dacoromânia Comterra” SRL, Bucureşti, 2007,
p.5- 30
4. Marilena Uliescu, Politica agricolă comună – alinierea României la practicile comunitare în volumul
de Comunicări ştiinţifice al Institutului de Cercetări Juridce „Andrei Rădulescu” intitulat „Dreptul
românesc în condiţiile postaderării la Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la Editura „Tempus
Dacoromânia Comterra” SRL, Bucureşti, 2007, p.31-42
5. Sofia Popescu, Elaborarea dreptului. Fundamentarea ştiinţifică – aspect principal, în volumul de
Comunicări ştiinţifice al Institutului de Cercetări Juridce „Andrei Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în
condiţiile postaderării la Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la Editura „Tempus Dacoromânia Comterra”
SRL, Bucureşti, 2007, pag. 43-50
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6. Dumitra Popescu, Problema regimului juridic privind armele nucleare, în volumul de Comunicări
ştiinţifice al Institutului de Cercetări Juridce „Andrei Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în condiţiile
postaderării la Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la Editura „Tempus Dacoromânia Comterra” SRL,
Bucureşti, 2007, pag.170-187
7. Dana Tofan, Răspunderea de Republică în state membre ale Uniunii Europene, Analele Universităţii
din Bucureşti, seria Drept, III-IV, 2007, Editura C.H. Beck
Dana Tofan, Excepţie de ilegalitate, comunicare prezentată la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a
Institutului de Cercetări Juridice, Bucureşti, 29 martie 2007
8. Raluca Dimitriu, Informarea şi consultarea salariaţilor, în volumul de Comunicări ştiinţifice al
Institutului de Cercetări Juridce „Andrei Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în condiţiile postaderării la
Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la Editura „Tempus Dacoromânia Comterra” SRL, Bucureşti, 2007,
pag.51-61
9. Raluca Dimitriu, Precizări privind informarea şi consultarea părţilor raporturilor de muncă, în
„Revista Română de Dreptul Muncii” nr. 2/2007, p. 11-26, ISSN – 1582-7534
10. Bogdan Pătraşcu, Reflecţii cu privire la acceptarea tacită a moştenirii, în volumul de Comunicări
ştiinţifice al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în condiţiile
postaderării la Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la Editura „Tempus Dacoromânia Comterra” SRL,
Bucureşti, 2007, pag. 62-70
11.Ortansa Brezeanu, Criza din sistemul penitenciar, în volumul de Comunicări ştiinţifice al Institutului
de Cercetări Juridce „Andrei Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în condiţiile postaderării la Uniunea
Europeană”, vol.V, publicat la Editura „Tempus Dacoromânia Comterra” SRL, Bucureşti, 2007, pag.188221
12. Aura Constantinescu, Sisteme penitenciare – aspecte comparative , în volumul de Comunicări
ştiinţifice al Institutului de Cercetări Juridce „Andrei Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în condiţiile
postaderării la Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la Editura „Tempus Dacoromânia Comterra” SRL,
Bucureşti, 2007, p.222.
13. Aura Constantinescu, Sisteme penitenciare – aspecte comparative, , în volumul de Comunicări
ştiinţifice al Institutului de Cercetări Juridce „Andrei Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în condiţiile
postaderării la Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la Editura „Tempus Dacoromânia Comterra” SRL,
Bucureşti, 2007, pag.222-236
14. Anca Ghencea, Aspecte particulare privind dreptul de opţiune succesorală în reglementările date prin
legile proprietăţii, în volumul de Comunicări ştiinţifice al Institutului de Cercetări Juridce „Andrei
Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în condiţiile postaderării la Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la
Editura „Tempus Dacoromânia Comterra” SRL, Bucureşti, 2007, p.71-82
15. Flavius Păncescu, Observaţii pe marginea Legii 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice
străine, în volumul de Comunicări ştiinţifice al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”
intitulat „Dreptul românesc în condiţiile postaderării la Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la Editura
„Tempus Dacoromânia Comterra” SRL, Bucureşti, 2007, p.384-389
16. Dumitru Dobrev, Unele aspecte particulare ale acţiunii pauliene, în volumul de Comunicări
ştiinţifice al Institutului de Cercetări Juridce „Andrei Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în condiţiile
postaderării la Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la Editura „Tempus Dacoromânia Comterra” SRL,
Bucureşti, 2007, p.83-88
17. Ion Flămânzeanu, Aplicarea normelor dreptului european în contextul recentei aderări a României la
Uniunea Europeană, , în volumul de Comunicări ştiinţifice al Institutului de Cercetări Juridce „Andrei
Rădulescu” intitulat „Dreptul românesc în condiţiile postaderării la Uniunea Europeană”, vol.V, publicat la
Editura „Tempus Dacoromânia Comterra” SRL, Bucureşti, 2007, p.247-252

Anexa IX
Rapoarte, studii, alte documente întocmite la cererea autorităţilor de stat
Acordarea de consultaţii juridice organelor centrale de stat
George Antoniu
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- La solicitarea Parlamentului şi a Ministerului Justiţiei, participare la lucrările de perfecţionare a
Codului penal şi la elaborarea unui nou proiect de Cod penal. Analiza acestui document s-a făcut şi prin
publicarea unor studii în Revista de Drept Penal nr. 4/2007, pag. 9-39.
- Participarea la avizarea unor acte normative
- Consultaţii acordate organelor legislative şi Ministerului Justiţiei
Marilena Uliescu
- Aviz ştiinţific privind regimul juridic al unor bunuri din patrimoniul Camerei de Comerţ Alba
Iulia
- Lucrare în ţară : Propuneri de modificare a Constituţiei
Sofia Popescu
- Observaţii şi propuneri personale la proiectul Codul eticii în cercetarea ştiinţifică, la solicitarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Academiei Române, şi coordonarea observaţiilor şi propunerilor
celorlalţi membri ai sectorului, la acelaşi proiect.
- Studiu la solicitarea iniţiatorilor “Două aspecte privind elaborarea dreptului: fundamenatrea
ştiinţifică şi codificarea”, pentru volumul Ad honorem Prof. univ. dr. Ion M. Anghel, care urmează să fie
publicat în 2008
Aura Constantinescu
- Studiu şi asistenţă criminologică pentru victimele violenţei domestice în cadrul Programului
CEEX, intitulat “ 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”.
Dumitru Dobrev
- Studiul “Sistemul juridic din România” – raport independent cofinanţat de Fundaţia Konrad
Adenauer, la solicitarea Asociaţiei “Sojust”. Studiul a primit premiul I la secţiunea
“Comportament civic şi participare publică” la cea de-a V-a ediţie a Galei Societăţii civile din 12
iunie 2007

Andrei Constantin
- Răspuns pentru Academia Română privind solicitarea Băncii Naţionale a României de a ne
exprima un punct de vedere cu privire la înţelesul sintagmelor “precum” şi “dacă”, conţinută în
textul art. 18 alin. 3 din Legea 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
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