
 

 

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE DREPT  

 

 

INVITAȚIE 

 

Facultatea de Drept vă invită să participați, în cadrul festivităților ce 
omagiază înființarea Universității Ecologice din București, la Sesiunea de 

comunicări științifice cu tema „Ecologismul: doctrina politică și juridică a 

secolului XXI – Environmentalism: political and legal doctrine of XXI 

Century”, manifestare ce oferă posibilitatea abordării, din perspectiva evoluției 
procesului legislativ, a unor teme de actualitate în dreptul intern și în dreptul 
internațional.  

Lucrările sesiunii se vor desfăşura în ziua de  3 aprilie 2019, începând cu 
ora 10.00, la sediul  Facultății de Drept din Universitatea Ecologică din 
Bucureşti, situat în B-dul Vasile Milea nr. 1G, sector 6, Bucureşti – Amfiteatrul 
„Prof.univ.dr. Sanda Ghimpu” (Corpul C, etajul I). 

 
 
 

� Comitetul ştiinţific: 
Prof. univ. dr. Mircea DUŢU 
Prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA 
Prof. univ. dr. Maria FODOR 
Prof.univ.dr. Irina MOROIANU-ZLĂTESCU 
Prof. univ. dr. Petre BUNECI 
 



 
 
 

� Comitetul de organizare: 
Conf. univ. dr. Andrei DUȚU-BUZURA 
Conf. univ. dr. Corina POPESCU  
Conf. univ. dr. Irina GRIGORE-RĂDULESCU 
Conf. univ. dr. Andreea RÎPEANU 
Conf. univ. dr. Laura GEORGESCU 
Lector univ. dr. Angelica COBZARU 
Lector univ. dr. Cleopatra DRIMER 
Lector univ. dr. Gabriela MATEI 
Lector univ. dr. Victor MARCUSOHN 
Lector univ. dr. Simona MIHĂILESCU-PENE 
Conf. univ. dr. Sorana POPA 
 
 
 
Condiţii de participare: 

  
Înscrierile la sesiune se pot realiza până la data de 25 martie 2019 la adresa de e-mail: 

av.soranamara@gmail.com. 
Așteptăm trimiterea lucrărilor, însoțite de rezumatul acestora, până la data de            

30 martie 2019, la aceeași adresă. 
 
Condiţii de redactare: 

 
Lucrările vor fi redactate în limba română, Word Document, Justify, la un rând 

distanţă şi la 2 rânduri sub rezumat şi sub cuvintele cheie; margini (sus/jos/stânga/dreapta): 
2,5cm, Times New Roman 12. 

Titlul lucrării trebuie scris cu majuscule, Times New Roman 14, bold, centrat, iar 
numele şi prenumele autorului sau ale autorilor se vor scrie în partea dreaptă, la două rânduri 
distanţă sub titlu, cu Times New Roman 12, italic, bold. 

După nume se vor trece: gradul didactic, titlul ştiinţific (dacă este cazul), instituţia sau 
locul de muncă. 

Rezumatul şi cuvintele-cheie, maximum 10 rânduri, redactate în limba engleză sau 
limba franceză, se scriu la două rânduri distanţă de numele autorului cu caractere Times New 
Roman 10, italic, Justify, iar eventualele note de subsol, numerotate în ordinea utilizării lor în 
text, Times New Roman 10, Justify. 

Rugăm participanţii ca, în vederea susţinerii, lucrările să nu depăşească 10 pagini. 
 
 
        
  

 

 


