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sine qua non
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de lege ferenda

 

Prof. dr. VIOREL PA CA
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Motto: 

„L'harmonisation est l'art du possible ”

(Armonizarea este arta posibilului)

                                                            

Chances et malchances de l'harmonisation des legislations 

europeennes, .
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Capitolul I 

Problematic  i ipoteze 
 

1.1. Considera ii introductive i obiectivele de cercetare 

                                                            

Die Idee Europa 1300-1946. Quellen zur Gesichte der politischen 

Einigung

The Changing Structure of International Law (Stevens, 1964), 

 

Praxis des Europarechtes, 

Drept institu ional al Uniunii Europene
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Drept constitu ional european
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Care este punctul de întâlnire dintre dreptul penal na ional i dreptul 

Uniunii Europene?

Suveranitate vs. Integrare. Cooperare sau unificare?

                                                            

Aspecte privind cooperarea judiciar  în materie penal  în lumina Tratatului 

de la Lisabona
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Care este domeniul de aplicare al dreptului penal al UE?

euroinfrac iuni 

Care poate fi con inutul normelor minime ale UE în materie de drept penal?

                                                            

Versiunea consolidat  a Tratatului privind Uniunea European  i a 

Tratatului privind func ionarea Uniunii Europene
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Ce probleme ridic  aplicarea legii penale în timp în lumina unui drept 

penal al UE?
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Cazuri particulare: confiscarea extins

imprescriptibilitatea unor infrac iuni

Exprimarea unui punct de vedere privind corelarea noului art. 12 C. pen. cu 
principiile subsidiarit ii i ale propor ionalit ii astfel enun ate la nivel european.

Exist , totu i, i o influen  direct  a normelor adoptate de Uniunea European  
asupra dreptului penal na ional?

 1.1.1. Planul lucr rii 
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1.2. O abordare pragmatic  a conceptelor i a no iunilor utilizate 

 1.2.1. Considera ii generale despre dreptul Uniunii Europene  

i aplicarea lui 

                                                            

Tratatul de la Lisabona – intrat în vigoare la 1 decembrie 2009



18 |  Ligia-Valentina Miri an 

Stricto 

sensu

acquis

constitu ie, 

 

 

 

 

                                                            

Dreptul Uniunii Europene

op. cit
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efectului direct

hot râri 

Costa

                                                            

Drept comunitar general

Hot rârea CJUE Van Gend & Loos din 5 februarie 1963, 

Les Communautes Europeennes. L’Union Europeeenne

op. cit



20 |  Ligia-Valentina Miri an 

prioritate

s  aplice

s  lase neaplicat

 De lege ferenda

de 

lege ferenda

 1.2.2. Dreptul penal al statelor europene i dreptul penal român. 

Considera ii generale 

                                                            

op. cit


