ACADEMIA ROMÂNÃ
SECŢIA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE
INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE “ACADEMICIAN ANDREI RĂDULESCU”
Al ACADEMIEI ROMÂNE
RAPORTULUI DE ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
pe anul 2008
al Institutului de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Număr
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste
a) publicate în reviste ISI
b) publicate în reviste ale Academiei Române;
c) publicate în reviste din străinătate non-ISI;
d) publicate în alte reviste din ţară.

13
6
39

2. Capitole în cărţi monografice (volume colective)
a) din ţară;
b) din străinătate.

3
4

3. Participare la elaborarea unor lucrări de amploare (atlase, dicţionare,
enciclopedii etc.)
7

4. Cărţi:
a) publicate la edituri din ţară;
b) publicate la edituri din străinătate.

2
1

5. Rapoarte, studii, sinteze etc., la cererea autorităţilor
a) programe prioritare ale Academiei Române;
b) programe prioritare ale ICJ;
c) programe ale MECT (CNMP, ANCS, CNCSIS etc.);
6. Alte studii şi rapoarte. Participări la elaborarea de acte normative
7. Participări la manifestări internaţionale
8. Participări la manifestări naţionale

3
22
15
15
49
75

În cursul anului 2008, activitatea Institutului s-a îndreptat spre realizarea unui număr de 23 teme de cercetare
ştiinţifică. 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.
Specificul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române este acela că
desfăşoară, pe lângă o activitate ştiinţifică de cercetare fundamentală a instituţiilor dreptului, şi o cercetare aplicativă de
participare la elaborarea de acte normative, de explicare ştiinţifică a normei juridice şi de difuzare (prin studii, articole,
monografii, culegeri de studii etc.) a cunoştinţelor juridice spre a înlesni procesul de aplicare corectă a normei de drept în
raport cu cerinţele vieţii sociale şi politice actuale. Această cercetare se desfăşoară în cadrul mai multor ramuri ale dreptului,
fiecare prezentând elemente specifice în raport cu particularităţile relaţiilor sociale pe care le reglementează (teoria generală a
dreptului, drept civil, dreptul penal drept comercial, drept constituţional, drept administrativ, dreptul familiei, drept comunitar,
drept financiar, criminologie, procedură civilă, procedură penală etc.).
Tot ca specific al activităţii Institutului nostru în etapa actuală este şi concentrarea eforturilor tuturor cercetătorilor în
direcţia analizei aprofundate a dreptului comunitar în vederea armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia Uniunii Europene.
Această problematică cu totul nouă a devenit o preocupare hotărâtoare după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană (1
ianuarie 2007) şi a necesităţii armonizării legislaţiei româneşti cu cea comunitară.
De asemenea cercetătorii Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” au desfăşurat o bogată
activitate legată de: realizarea şi coordonarea unor programe de cercetări şi a unor studii fundamentale ale Academiei Române,
organizarea şi funcţionarea doctoratului, granturilor, manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale; realizarea unor studii
individuale şi/sau colective.
Preocuparea principală a Institutului a fost evidenţierea - prin sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, prin lucrări
şi studii ale cercetătorilor contribuţiei cercetării ştiinţifice fundamentale în domeniul ştiinţelor juridice la proiectarea unor programe şi teme de cercetare
corelate cu strategiile de dezvoltare a României, la nivel national si sectorial, răspunzându-se astfel necesitatilor actuale si de

perspectiva ale societatii romanesti in contextul post-aderării Romaniei la Uniunea Europeană.
Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în cadrul a trei departamente de activitate ştiinţifică. Departamentele de activitate
au şedinţe de lucru săptămânal în cadrul cărora se analizează stadiul realizării programelor de cercetare şi problemele
ştiinţifice mai importante care au rezultat din cercetările efectuate.
Pornind de la aceasta realitate, iată câteva măsuri şi rezultate ale acestora în:
I.

Departamentul de Drept Public „Vintilă Dongoroz”:

1. Pluralitatea aparentă de infracţiune;
2. Reforma legislaţiei penale în condiţiile postaderării la Uniunea Europeană;
3. Justificarea şi exculparea în teoria dreptului penal;
4. Regimul circumstanţelor în legislaţia penală română;
5. Infracţiunea continuată;
6. Aspecte procedurale privind persoana juridică atât în jurisprudenţa CEDO, cât şi în ceea ce priveşte cercetarea
aplicativă (unele instituţii ale dreptului penal în condiţiile postaderării la U.E);
(Cercetările în domeniul dreptului public s-au îndreptat, în ceea ce priveşte dreptul penal, spre armonizarea dispoziţiilor penale
naţionale cu cele comunitare în perspectiva unui nou cod penal român modern şi mai cuprinzător în raport cu situaţia
criminalităţii în etapa actuală şi progresul gândirii juridico-penale).
7. Tehnica elaborării normelor juridice;
8. Răspunderea internaţională în dreptul mediului;
9. Regimul juridic al teritoriilor submarine şi resursele lor;
10. Izvoarele formale ale dreptului internaţional;
11. Conceptul de identitate naţională şi a conceptul de identitate europeană;
12. Principiul suveranităţii naţionale şi a conceptului de identitate europeană;
13. Evoluţia conceptului de suveranitate naţională;
14. Studii privind impactul Proiectului de Constituţie al Uniunii Europene asupra dreptului
constituţional român;
15. Problemele elaborării dreptului în condiţiile actuale.
În anul 2008, au fost continuate cercetările în legătură cu costul represiunii penale, abordându-se de pe poziţii
ştiinţifice problematica costului urmăririi penale în perspectiva identificării unor soluţii optime care să corespundă intereselor
actuale etape de dezvoltare a ţării noastre şi să asigure o luptă eficientă cu toate formele de criminalitate în condiţiile unei
folosiri judicioase a fondurilor cu această destinaţie.
În materia dreptului constituţional, s-au făcut cercetări cu privire la regimurile politice (cu privire specială la
regimul politic semiprezidenţial), relevându-se calităţile şi neajunsurile acestui regim în raport cu necesităţile vieţii politice
actuale.
În domeniul teorie generale a dreptului, s-au efectuat cercetări în legătură cu clarificarea conceptelor de drept şi
justiţie în perioada postaderării, cu privire la tradiţiile gândirii juridice româneşti şi cu relaţia dintre unitate-diversitate în
Uniunea Europeană.
În domeniul dreptului administrativ, cercetările sunt îndreptate spre investigarea modului de organizare a
administraţiei publice româneşti în condiţiile post-aderării.
II.
Departamentul de Drept Privat „Traian Ionaşcu”:
În anul 2008, au fost organizate în Departament de Drept Privat dezbateri ştiinţifice cu temele:
1.
Cererea adresată CEDO, drumul parcurs de scrisoarea reclamantului până la hotărârea Curţii – 07 februarie
2008;
2.
Noul concept al flexisecurităţii în raporturile de muncă. Poziţia Comisiei Europene – 10 aprilie 2008;
3.
Consolidarea integrării europene prin Tratatul simplificat semnat la Lisabona – 15 mai 200
4.
Omagiu Yolanda Eminescu – emisiune Realitatea TV – 16 octombrie 2008;
5.
Despre teoriile cu privire la patrimoniu şi despre funcţia patrimoniului de a explica şi permite
transmisiunea universală şi cu titlu universal – 23 octombrie 2008;
6.
Are acţiunea în constatarea nulităţii întotdeauna un caracter imprescriptibil? – 13 noiembrie 2008;
7.
Consultaţie la solicitarea beneficiarului I.S.P.H.-S.A privind dreptul de a efectua lucrări subterane pe
proprietatea unei alte persoane – decembrie 2008.
Departamentul de Drept Privat “Traian Ionaşcu” a acordat o atenţie sporită problemelor de drept determinate contextul
post-aderării României în Uniunea Europeană:
- Studiile privind impactul proiectului de Constituţie al Uniunii Europene asupra dreptului Constituţional român;
- Problemele elaborării dreptului în condiţiile actuale;
- Reforma legislaţiei civile în condiţiile post-aderării la Uniunea Europeană.
În cadrul acestor teme, în anul 2008 s-au emis idei şi teze relevante pentru cercetarea juridică românească.
Membrii Departamentului de Drept Privat sunt invitaţi la întâlnirile cu reprezentanţi ai Consiliului Europei pentru

probleme juridice organizate de Ministerul Justiţiei, Institutul European din România şi de către Institutul Român
pentru Drepturile Omului, la Forumul magistraţilor de mediu, Paris 7-8 oct 2008, la Reuniunea organizată de Comisia
Europeană, 8-9 oct 2008 Paris, în calitate de experţi ai Comisiei Europene,
De asemenea, membrii departamentului de drept privat au fost invitaţi la numeroase conferinţe şi reuniuni
internaţionale de mare prestigiu, cum ar fi:
- Conferinţa Comisiei Europene: „Responding to new social realities. Developing an EU Agenda for Opportunities,
Access and Solidarity” cu tema: “Flexicurity in the New Member States”,
- Conferinţa organizată de ERA (Academia de Drept European) privind aplicarea Directivelor împotriva discriminării
nr. 2000/43 şi 2000/78,
- Conferinţa internaţională European Social Survey – „Comparability of Survey Data Across Countries and Time”, de
la Mannheim, Germany,
- Conferinţa internaţională cu tema: „Quel droit européen des contrats pour l'Union Europeénne?”, Paris-Sorbona 2324 octombrie 2008,
- Prima reuniune a Consiliului ştiinţific al REGES de la Paris-“Forum for the Regulation of Social Europe”, şi
altele.
III.

Centrul de Studii de Drept European:

1. Temeiul juridic al actelor CE/UE. Pertinenţă şi consecinţe;
2. Cauza Jipa. Cetăţenie a Uniunii Europene şi dreptul la liberă circulaţie şi şedere în context românesc.
În cadrul acestor teme, în anul 2008 s-au emis idei importante, reprezentând noutăţi ale gândirii juridice române în
etapa actuală.
În luna aprilie 2008, Institutul a organizat sesiunea ştiinţifică anuală cu tema „Raportul dintre dreptul comunitar şi
dreptul intern”, în cadrul căreia s-au prezentat valoroase intervenţii de către cercetătorii din Institut şi de către alte personalităţi
ale vieţii ştiinţifice juridice din ţară. De asemenea, s-au finalizat, prin publicare, o serie de cercetări efectuate în anii anteriori,
iar alte lucrări au reprezentat rezultatele cercetărilor pe anul 2008.
Astfel, au fost publicate patru (4) cărţi în edituri din străinătate şi trei (3) cărţi în edituri din ţară. De asemenea, au fost
publicate în Revistele Academiei un număr de 13 articole, 39 articole în alte reviste din ţară şi şase (6) articole internaţionale.
Vizibilitatea şi aprecierea externă a Institutului de Cercetări Juridice au crescut, iar cercetătorii din institut au fost
angrenaţi în elaborarea a numeroase studii şi cercetări pe o arie tematică diversă şi au organizat sau participat la seminarii şi
reuniuni internaţionale, derulate inclusiv sub egida unor instituţii europene şi a unor instituţii academice şi universitare din
străinătate. Astfel, în luna iunie s-au desfăşurat ,,Zilele juridice româno-franceze” (cea de-a XXI-a ediţie), în parteneriat cu
Societate de Legislaţie Comparată din Paris, cu Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti şi cu Facultatea de
Drept a Universităţii ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în luna iulie doi cercetători ai Institutului au participat la Sesiunea
de lucru a Comitetului Asociaţiei Internaţionale de Sociologie a Dreptului (Universitatea degli Studi din Milano şi
Universitatea din Como – Italia).
Tot în cadrul valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice, consemnăm participarea unui număr mare de cercetători la
manifestările ştiinţifice interne şi internaţionale, în cadrul cărora au fost prezentate numeroase comunicări şi intervenţii (49 la
manifestări internaţionale şi 75 la manifestări interne).
În anul, cercetătorii ştiinţifici au desfăşurat o bogată activitate legată de: realizarea şi coordonarea unor programe de
cercetări şi a unor studii fundamentale ale Academiei Române, organizarea şi funcţionarea doctoratului, granturilor,
manifestărilor ştiinţifice; evaluarea institutelor; realizarea unor studii individuale şi/sau colective.
Activitatea pentru pregătirea doctoranzilor se află, de asemenea, în centrul atenţiei conducerii Institutului. Aceştia
participă la manifestările ştiinţifice ale Institutului, la şedinţele de departament şi sunt antrenaţi la activităţile de realizare a
programelor de cercetare.
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), Institutul de
Sociologie Juridică din La Mancha (Spania) şi Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei Republicii Moldova (Chişinău),
cu care, de altfel, Institutul nostru menţine, tradiţional, bunele contacte ştiinţifice şi schimburi de publicaţii. Menţionăm şi
bunele relaţii pe care Institutul nostru le are cu Institutul de Sociologie Juridică din Cracovia şi cel din Varşovia (Polonia), ca
şi cu Institutele omoloage din Federaţia Rusă, Bulgaria, Ungaria şi statele ex-iugoslave. De asemenea, Institutul face un amplu
schimb de publicaţii cu peste 50 de beneficiari din afară.
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. Aceste strânse legături cu organele de stat care
elaborează şi aplică actele normative i-au permis Institutului să fie la curent cu problemele 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.
Începând cu luna iulie 2008, în baza unei Hotărâri a Prezidiului Academiei Române, în structura internă a Institutului
funcţionează şi un Centru de Studii de Drept European, care a organizat, din luna septembrie şi până acum, două mese rotunde
la care au participat cercetători din Institut, demnitari din Consiliul Legislativ de pe lângă Parlamentul României, magistraţi de
la Curţile de apel din Bucureşti şi din ţară, magistraţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi redactori de la unele
reviste de specialitate din domeniul dreptului comunitar.
Institutul editează o revistă juridică - ,,Studii de drept românesc” -, cu apariţie semestrială (câte două numere reunite,
începând cu anii ‘90), având un colectiv de redacţie şi un redactor-şef (Emil Moroianu), precum şi un număr de prestigioase
personalităţi din lumea universitară şi academică juridică din Europa. Revista a fost predată cu regularitate spre apariţie la
Editura Academiei. Revista publică studii, articole, comentarii legislative şi de practică judiciară, cronici, informaţii,
bibliografie juridică selectivă, reflectând în principal problematica nouă abordată în cadrul temei de cercetare. Începând cu
anul 2009, conducerea Academiei Române a aprobat revenirea editării acestui periodic ştiinţific la patru (4) numere pe an,
aşadar revenirea la o apariţie trimestrială. De altfel, începând cu 2008, revista a fost acreditată la CNCSIS în categoria B. Prin
cooperare cu Asociaţia Română de Ştiinţe Penale (asociaţie recunoscută prin lege ca fiind de interes public), Institutul sprijină
şi contribuie (sub aspect ştiinţific) la apariţia periodicului ,,Revista de Drept Penal / Penal Law Reviw” (categoria D în
clasificarea CNCSIS, deocamdată) ; tot astfel, Asociaţia Naţională de Filosofie a Dreptului de pe lângă Institutul de Cercetări
Juridice al Academiei Române editează, în colaborare cu Centrul de Cercetări Juridice al Facultăţii de Drept a Universităţii de
Vest din Timişoara, periodicul ,,Romanian Review of Philosophy of Law and Social Philosophy” (categoria D în clasificarea
CNCSIS, deocamdată).
Activitatea pentru pregătirea doctoranzilor se află, de asemenea, în centrul atenţiei conducerii Institutului. În prezent,
Institutul are un număr de 100 de doctoranzi, cu care se ţin şedinţe periodice pentru a se verifica stadiul pregătirilor; aceştia
participă la manifestările ştiinţifice ale Institutului, la şedinţele de dezbatere ale departamentelor şi sunt antrenaţi la activităţile
de realizare a programelor de cercetare.
Se poate afirma că Institutul are un valoros colectiv de cercetare, deoarece toţi cercetători sunt doctori sau doctoranzi.
Conducerea Institutului este asigurată de un Director, cercetător ştiinţific gr. I şi profesor universitar doctor, un
Consiliu Ştiinţific, format din nouă (9) membri, din care doi (2) sunt membri de onoare (academician Ion Dogaru şi
academician Vasile Stănescu), precum şi doi (2) şefi de Departamente.
Activitatea Institutului a fost desfăşurată de un număr de 30 de persoane care ocupă 23 de posturi. Dintre aceste
persoane, 23 se ocupă cu cercetarea ştiinţifică: din acestea opt (8) persoane au norma de bază în Institut, iar 15 persoane
lucrează cu ½ normă de activitate în Institut. Pe lângă personalul de cercetare, Institutul mai are un număr de şapte (7) salariaţi
care formează personalul ajutător: un (1) economist, un (1) contabil, un (1) redactor tehnic al revistei, o (1) bibliotecară, două
(2) dactilografe şi o (1) secretară (consilier juridic).
Principalele dificultăţi în activitatea Institutului decurg din lipsa cronică de cercetători cu normă întreaga, cu carnetul
de muncă în Institut. De la un număr de peste 40 de cercetători existent în anul 1990, numărul acestora s-a redus treptat, încât,
în prezent, munca de cercetare ştiinţifică este desfăşurată de opt (8) cercetători cu norma întreagă în Institut (dintre care doi (2)
cercetători cu gradul I, doi (2) cercetători cu gradul II, trei cercetători gradul III şi un (1) cercetător), iar 15 cercetători cu ½
normă, cu cartea de muncă în afara institutului (unităţi de învăţământ superior), aşadar în cumul.
Ponderea extrem de redusă a cercetătorilor cu normă întreagă şi cu carnetul de muncă în Institut (o treime) face
imposibilă elaborarea de lucrări de mari proporţii şi de mare însemnătate pentru viaţa juridică. Deşi s-au făcut numeroase
intervenţii, pentru completarea schemei de personal cu noi posturi 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 de
cercetare ştiinţifică, 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.
Departamentul de Drept Public „Vintilă Dongoroz”
- Plan de cercetare pe anul 2008 1. George Antoniu ,CS.gr.I, prof.univ.dr.d.h.c.:
- Reforma legislaţiei penale în condiţiile post-aderării la Uniune Europeană.
2. Sofia Popescu CS.gr. I prof.univ.dr.d.h.c., Emil Moroianu CS.gr.I prof.univ.dr.d.h.c.:
- Teoria generală a dreptului şi filosofia dreptului în secolul 20 (contribuţii la vol.11 B al
Tratatului pentru filosofia dreptului şi teoria generală a dreptului (coord.: prof.univ.dr. Alexander
Brostl)).

3. Emil Moroianu CS.gr.I prof.univ.dr.d.h.c.:
- Impactul Proiectului de Constituţie al Uniunii Europene asupra dreptului constituţional român.
4. Rodica Mihaela Stănoiu CS.gr.I prof.univ.dr.d.h.c., Aura Constantinescu CS.gr.III lect.univ.:
- Costul Justiţiei penale - studiu criminologic cu privire la costul organelor de cercetare penală
(II).
5. Dumitra Popescu, CS.gr.Iprof.univ.d.h.c.:
- Identitatea naţională în contextul construcţiei europene.
5. Dana Tofan ,CS.gr.I prof.univ.dr.:
- Controlul jurisdicţional asupra administraţiei publice româneşti. Analiză comparativă cu alte
state europene.
6. Şerban Alexandrina, CS.gr.II conf.univ.dr.:
- Evoluţia conceptului de suveranitate.
7. Tudor Avrigeanu , CS.gr.II dr.:
- Justificare şi exculpare în teoria dreptului penal.
8. Ion Flămânzeanu, CS.gr.III lect.univ.dr.:
- Elaborarea dreptului, cu specială privire asupra aspectelor actuale.
9. Constantin Andrei CS gr.III:
- Unele probleme ale armonizării dreptului românesc cu dreptul comunitar în perioada postaderării.
10. Ion Ifrim CS.gr.III:
- Unele instituţii ale dreptului penal în condiţiile post-aderării la Uniunea Europeană.
11. Versavia Brutaru, CS.gr.III:
- Unele instituţii ale dreptului penal în condiţiile post-aderării la Uuniunea Europeană.
Departamentul de Drept Privat „Traian Ionaşcu”
- Plan de cercetare pe anul 2008 1.

Marilena Uliescu CS.gr.I prof.univ.dr., Simona-Maya Teodoroiu Cs. Gr. III dr.:
- Reglementări sectoriale şi reglementări orizontale privind protecţia mediului în dreptul comunitar şi
în dreptul intern.

2.

Gheorghe Buta CS.gr. I dr.:
- Contribuţia practicii judiciare la instituţia concilierii directe.

3.

Roxana Munteanu CS.gr. II:
- Aplicabilitatea dreptului european în ordinea juridică internă a statelor membre.

4.

Raluca Dimitriu CS.gr.I prof.univ.dr.:
- Conceptul de flexicuritate în dreptul comunitar şi în dreptul intern.

5.

Bogdan Pătraşcu CS.gr.II lect.univ.dr., Mihaela Berindei CS.:
- Instituţii de drept civil între figura clasică şi actualitate.

6.

Anca Ghencea CS.gr.III:
- Aspecte procedurale privind persoana juridică în jurisprudenţa CEDO.

7.

Flavius Păncescu CS.gr.III:
- Noţiunea şi principiile dreptului procesual civil european.

8.

Dumitru Dobrev CS.gr. III:
- Rolul contractului în relaţiile comerciale şi libera circulaţie a bunurilor.

9.

Mirela Dojană CS.III:
- Reflecţii asupra regimului juridic al imobilelor.

Lucrări mai importante ale Institutului în anul 2008
Sinteză
În anul 2008, în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române a continuat elaborarea şi publicarea
unui amplu comentariu al noului cod penal, lucrare care va cuprinde patru volume. În cursul anului 2008 s-au finalizat lucrările
pentru apariţia volumului II din Noul cod penal comentat, coordonat de prof.univ.dr.d.h.c. George Antoniu, care este şi autorul
unui studiu din cuprinsul volumului.
De asemenea, este de remarcat multitudinea de studii şi articole publicate în revistele de specialitate juridică de
cercetătorii institutului (13 articole în revista ,,Studii de drept românesc”, peste de 39 de articole în alte reviste din ţară şi şase
(6) articole în reviste internaţionale) cu privite la armonizarea legislaţiei penale române cu cea comunitară, necesitate
stringentă legată de aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană .

Director,
prof.univ.dr. Emil Gheorghe Moroianu

