Cuprins

Partea I. Comunic ri sus inute în cadrul
Sectorului de drept privat „Traian Ionaşcu”
Principii directoare ale dreptului european al contractelor
(Marilena ULIESCU) __________________________________________________3
O breş în teritorialitatea dreptului muncii (Raluca DIMITRIU)________________10
Schimb rile climatice. Legisla ia recent şi jurispruden a la nivel
european şi na ional (Simona-Maya TEODOROIU)_________________________16
Organismele modificate genetic în jurispruden a comunitar (Doina ANGHEL) __26
Precaritatea şi echivocul posesiei. Aspecte critice (Cristian JORA) ______________36
Nedemnitatea succesoral într-o viitoare reglementare
(Bogdan P TRAŞCU, Mihaela-Gabriela BERINDEI) ________________________50
Examen critic al propunerilor de reglementare privind viciile de
consim mânt în Proiectul noului Cod civil (Sache NECULAESCU) __________56
Contribu ia doctrinei şi a jurispruden ei la fundamentarea dreptului
de superficie în Proiectul noului Cod civil (Ionu DOJAN ) _________________76
Aspecte teoretice ale conceptelor de nulitate, de interes şi de interes legitim
(Pavel FILIP) _______________________________________________________83
Institu ia nulit ii în viitoarea reglementare a Codului civil român
(Irina APETREI) _____________________________________________________92
Consim mântul contractantului cedat în Proiectul noului Cod civil
(Gabriela CHIORNI ) _______________________________________________97
Regimurile matrimoniale de lege lata şi în Proiectul Codului civil,
în raport cu exigen ele reglement rilor europene (Aurelian GHERGHE) ______107
Reglementarea divor ului în Proiectul noului Cod civil şi în dreptul
comparat (Cristiana-Mihaela CR CIUNESCU) ___________________________117
Via a privat în Proiectul noului Cod civil, din perspectiv european
(Bogdan BUNECI) __________________________________________________125
Legea aplicabil dup Codul civil spaniol în c s toria mixt
româno-spaniol (Cosmin DARIESCU) _________________________________130
Aspecte privind procedura european a soma iilor de plat
(Smaranda ANGHENI, Gabriela R DUCAN) _____________________________133
Aprecieri cu privire la func ionarea Re elei Judiciare Europene
în materie civil şi comercial (Ioan BINDIU)____________________________143

VIII

Dreptul românesc în contextul exigenţelor Uniunii Europene

Creditorii societari şi creditorii personali ai asocia ilor şi ac ionarilor
societ ilor comerciale. Probleme practice (Emőd VERESS) ________________151
Protec ia consumatorului la încheierea şi executarea contractelor
la distan (Alexandru BLEOANC ) ____________________________________158
Ac iunile în desp gubire pentru cazurile de înc lcare a normelor
concuren iale. O abordare european (Diana UNGUREANU) ______________172
Fuziunea transfrontalier a societ ilor comerciale
(Sorana Lumini a Mara POPA) ________________________________________179
Evolu ii doctrinare şi legislative privind calitatea de salariat
a administratorului societ ii comerciale (Carmen TODIC )________________186
Conceptul de resurse umane în raport cu exigen ele reglement rilor
europene (Lidia SECELEANU) ________________________________________199
Întrebarea preliminar în fa a instan ei de ultim grad (Gheorghe BUTA)_______202
Despre natura juridic a excep iei de neconven ionalitate în procesul civil
(Anca GHENCEA)___________________________________________________214
Sanc iunea civil a înscrisului falsificat. Doctrin şi jurispruden
(Mirela DOJAN ) ___________________________________________________225
Procesul civil interna ional – prezent şi viitor (Flavius George P NCESCU) _____228
Examen teoretic al jurispruden ei instan elor na ionale în materia
recunoaşterii hot rârii arbitrale str ine (Dumitru DOBREV) _______________236
Rolul judec torului na ional în cadrul Uniunii Europene (Maria FODOR) ______242
Ob inerea de probe din str in tate în reglement rile interna ionale,
comunitare şi na ionale (Andreea TABACU) _____________________________251
Competen a instan elor judec toreşti în materie matrimonial
cu un element de extraneitate (Victor MARCUSOHN) _____________________262
Uniunea European – un spa iu de libertate, securitate şi justi ie. Exigen e
juridice na ionale, europene şi universale (Dumitru MAZILU) ______________272
Fundamentul specific şi particularit ile efectului direct al directivelor:
evolu ia jurispruden ei comunitare (Roxana MUNTEANU) _________________279
Aderarea României la Uniunea European (Ioan HUM ) ____________________294
Principiile aplic rii dreptului comunitar în ordinea juridic a statelor
membre (Nicoleta DIACONU)_________________________________________299
Curente de gândire privind construc ia comunitar (M d lina VIZITEU) ______306
Despre posibile coordonate juridice şi ra ionamente ale Cur ii Europene
de Justi ie în cauzele Zurita şi Cabrera. Dreptul la liber circula ie al
resortisan ilor rilor ter e (Nicolae-Dragoş PLOEŞTEANU, Attila KIS) _______309
Dreptul la desp gubire pentru victimele infrac ionalit ii din Uniunea
European . Norme şi m suri (Cristina GAVRIL ) ________________________328
Integrarea european – premis şi mijloc de realizare a integr rii juridice
(Nicolae GAMEN )__________________________________________________338

Dreptul românesc în contextul exigenţelor Uniunii Europene

IX

Tribunalul de Prim Instan al Uniunii Europene
(Ramona-Gabriela PARASCHIV, Elena PARASCHIV) ______________________341

Partea a II-a. Comunic ri sus inute în cadrul
Sectorului de drept public „Vintil Dongoroz”
Unele reflec ii asupra justi iei penale universale (George ANTONIU) ___________349
Andrei R dulescu – istoric şi comparatist al dreptului, predecesor al
sociologiei juridice comparative – despre cultura juridic româneasc
(Sofia POPESCU) ___________________________________________________353
Unitate şi diversitate în dreptul interna ional public (Dumitra POPESCU) ______357
Interac iunea şi ierarhizarea izvoarelor dreptului (Ion FL MÎNZEANU)________364
Democra ia reprezentativ în declin? (Alexandrina ŞERBAN) _________________369
Despre puterea judec toreasc , r spunderea şi judecarea judec torilor
(Geo STROE)_______________________________________________________373
Dreptul social – ramurǎ distinctǎ a dreptului european (Dan OP) ____________393
Este respectat principiul separa iei şi echilibrului puterilor în stat?
(Andrei CONSTANTIN)_______________________________________________396
Rela ia drept-religie din perspectiv istoric (Irina ROGOZ)__________________399
Unele aspecte privind corela ia dintre drept şi moral
(Corina Ramona ALBULESCU) ________________________________________438
Rolul dreptului interna ional în uniformizarea culturilor juridice
(Claudiu D. BUTCULESCU) __________________________________________443
Statul la începutul mileniului trei (Iuliana SAVU, Ştefan ZAINEA)______________451
Interpretarea normelor din Constitu ia României în contextul
exigen elor Uniunii Europene (Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU) ____________454
Miza alegerilor europene din 2009. România în fa a examenului european
de democra ie (Claudia GILIA) ________________________________________457
Tipologia actelor jurisdic ionale ale Cur ii Constitu ionale privind
constitu ionalitatea legilor (Dan CIMPOERU, George COCA) _______________464
Garantarea suprema iei Constitu iei prin controlul judec toresc al actelor
juridice emise cu exces de putere sau neconstitu ionale
(Marius ANDREESCU)_______________________________________________487
Unele considera ii critice privind Legea audiovizualului (Maria N STASE
GEORGESCU) _____________________________________________________496
Despre reorganizarea administrativ-teritorial a rii
(Dana APOSTOL TOFAN) ____________________________________________505
Reglementarea intercept rii şi stoc rii convorbirilor telefonice,
mesajelor, e-mailurilor în legisla ia româneasc – între exigen ele
comunitare şi exigen ele respect rii drepturilor omului
(Alina GENTIMIR) __________________________________________________513

X

Dreptul românesc în contextul exigenţelor Uniunii Europene

Suveranitatea de stat în epoca modern (Vlad Alexandru VOICESCU) __________526
Comunitatea European /Uniunea European – subiect al r spunderii
interna ionale (Felicia MAXIM) _______________________________________532
Dreptul la emigra ie al tinerilor şi evaluarea problemelor globale ale omenirii
(Cristina OTOVESCU-FR SIE, Adrian OTOVESCU, Dan SEMENESCU)_______539
Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European
(Alina-Ştefania GORGHIU) ___________________________________________551
Contram surile în dreptul interna ional şi european
(Daniel-Ştefan PARASCHIV, Gavril PARASCHIV) _________________________559
Aspecte teoretice şi de practic judiciar privind urm rirea penal
efectuat de c tre procuror (Alexandru UCULEANU) ____________________565
Frica, insecuritatea şi atacurile în public – concepte posibile pentru
o nou paradigm în strategia de prevenire a criminalit ii
(Ortansa BREZEANU) _______________________________________________571
Aspecte privind criminalitatea unor cet eni români în spa iul Uniunii
Europene. Repere criminologice (Aura CONSTANTINESCU) _______________585
Traficul de fiin e umane în context na ional şi european (Gheorghe ALECU) ____596
Şedin a preliminar . Aspecte de drept comparat (Versavia BRUTARU) ________603
Importan a distinc iei dintre via a social şi via a intim a persoanei
(Ion IFRIM)________________________________________________________617
Elemente de drept comparat privind institu ia reabilit rii
(Camelia Maria MOR REANU)________________________________________621
Retroactivitatea legii penale – existen sau oportunitate în contextul
apartenen ei la Uniunea European (Mihaela AGHENI EI) ________________626
Procesul armoniz rii în dreptul penal. Mandatul de arestare european
(Denisa TUDORACHE-R DULESCU, C t lin HONCIU) ___________________648
Institu ia amân rii aplic rii pedepsei din perspectiva Proiectului noului
Cod penal (Florentina Olimpia MU IU) _________________________________659
Actele preparatorii. Istoric şi drept comparat (Oana Roxana IONESCU) ________670
Considera ii privind sesizarea organelor de urm rire penal de c tre
organele fiscale (Nadia Cerasela DARIESCU) ____________________________675
Considera ii privind reglementarea probelor în Proiectul Codului de
procedur penal (Mihaela Laura PAMFIL) _____________________________679
Unitatea natural simpl de infrac iune cu pluralitate de acte
contextuale (Constantin DUVAC) ______________________________________684
Involu ii în ap rarea cecului prin mijloace de drept penal
(Tiberiu Constantin MEDEANU) _______________________________________700

