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RAPORTUL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

în anul universitar 2007-2008  

 

În Faculatea de Drept a Universității Ecologice din București, activitatea de cercetare    științifică, 
proiecte, consultanță și expertiyă, denumită activitate științifică se desfășoară în cadrul 
CENTRULUI DE CERCETARE ȘTIINȚE JURIDICE. 

Facultatea de Drept are în structură două catedre: Drept privat şi Drept public.Activitatea de 
cercetare științifică reprezintă o componentă de bază a misiunii Facultății de Drept. Obiectivele 
facultății în domeniul cercetării științifice sunt următoarele: 

- Desfășurarea unei activități de cercetare științifică performantă în domeniul juridic; 

- Creșterea competivității Universității Ecologice din București pe scara calificărilor de vârf 

în domeniul cercetării științifice; 

- Sprijinirea instituțională a formării elitei performante din rândul tinerei generații de 

studenți și masteranzi; 

- Crearea unui mediu adecvat colaborării în vederea soluționării unor teme reprezentative de 
cercetare; 

- Dezvoltarea unei baze de informare adecvate cercetării; 

- Stimularea și susținerea propunerilor de proiecte și granturi la nivel național și 

internațional; 

- Indentificarea și activarea sruselor de finanțare necesare proiectelor de cercetare 

științifică; 

- Dezvoltarea unui mediu atractiv pentru studenții și masteranzii interesați în activitățile de 

cercetare ale Centrului și stimularea cercetării în procesul de realizare a proiectelor de 

licență și de disertație; oferirea de consultații științifice studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor interesați; atragerea studenților și masteranzilor în granturile și în 

contractele de cercetare ale facultății; 

- Sprijinirea organizațiilor din administrația centrală și locală de asistență /consultanță și 
expertiză la cerere; 

- Dezvoltarea de relații cu structuri similare din țară și străinătate; 

- Publicarea de articole științifice și cărți legate de domeniul de cercetare al Centrului, 

organizarea de manifestări științifice, seminarii și colocvii legate de domeniile de 
activitate ale Centrului. 



În activitatea de cercetare științifică se va folosi baza materială a UEB. Spaţiile  

destinate oferă condiţii pentru studiu şi cercetare ştiinţifică; prin sala de  lectură a 
bibliotecii universitare se asigură condiţii de documentare iar prin laboratoarele didactice 
condiţii de cercetare. 

Prin laboratoarul de criminalistică, dotat cu calculatoare, imprimante, laptop şi videoproiector 
se asigură condiţii pentru prelucrarea unor date din domeniu şi redactarea unor lucrări, iar prin 
laboratorul de Psihologie experimentală, dotat cu produse  soft sub licenţă, recunoscute pe plan 
naţional, se asigură condiţii de testare, prelucrare şi analiză statistică a rezultatelor cercetării. 

 
RESURSA UMANĂ IMPLICATĂ 

  
În cadrul Centrului de cercetare își desfășoară activitatea următoarele categorii: 

- Cadrele didactice universitare ale Facultății de Drept; 
- Personalul auxiliar de la departamentele, catedrele, colectivele din cadrul Universității 

Ecologice din București; 
- Masteranzii și studenții; 
- Specialiști de valoarea din afara Universității Ecologice din București, în calitate de 

colaboratori externi. 
Nr. crt. Grant/Contract 

1. Grantul de cercetare în cadrul Academiei Române: Necesitatea elaborării unui Cod unui 
Cod al mediului în condiţiile post-aderării României la Uniunea Europeană(2007 - 2008). 
Coordonator: prof. univ. dr. Mircea Duţu 

 Grantul de cercetare în cadrul Academiei Române „Incidenţa reglementărilor comunitare 
asupra legislaţiei interne a muncii” (2007-  2008). Coordonator: prof. univ. dr. Alexandru 
Ţiclea 

2. Contract de cercetare nr. 5701/15.03.2007, încheiat între S.C. PRIMOSAL 
S.R.L.(beneficiar) şi Universitatea Ecologică din Bucureşti(prestator) 

3.  Contract de cercetare nr. 5755/23.05.2007, încheiat între Asociaţia Română de Drept 
Umanitar(beneficiar) şi Universitatea Ecologică din Bucureşti(prestator), având ca obiect 
elaborarea unui studiu intitulat „INTERPOL în perioada 1914 – 2006”. 

4.  Contract de cercetare nr. 5756/23.05.2007, încheiat între Centrul de cercetări ştiinţifice, 
studii şi practică universitară Râmnicu Sărat(beneficiar) şi Universitatea Ecologică din 
Bucureşti(prestator), având ca obiect elaborarea unui studiu intitulat „Consideraţii 
teoretico-practice privitoare la investigaţia publică şi investigaţia privată”. 

5. Contract de cercetare nr. 5748/22.05.2007, încheiat între S.C. BONET INDUSTRIAL 
S.R.L.(beneficiar) şi Universitatea Ecologică din Bucureşti(prestator), având ca obiect 
elaborarea unui studiu intitulat „Răspunderea penală a societăţilor comerciale”. 

6. Contractul de cercetare nr.6 din 23.02.2007 – beneficiar Ministerul Educaţiei şi 
Învăţământului, Inspectoratul Şcolar judeţean Vâlcea, având ca obiect „Justiţia 
restaurativă” – responsabil Conf. univ. dr. Ioan Griga, Asist univ. Monica Ungureanu şi 
colab. 

7. Contract de cercetare încheiat de U.E.B. cu S.C. Publirom S.A.: „Consideraţii privind 
funcţionarea societăţilor pe acţiuni tranzacţionate pe piaţa de capital” (2007) 

8. Contract de cercetare încheiat de U.E.B. – Facultatea de Drept cu Federaţia Mileniului III 
şi cu Sindicatul din Electricitate „Univers”: „Influenţa contractelor colective de muncă, 
încheiate la nivelul ramurilor de activitate, asupra contractelor colective de la nivelul 
angajatorilor” 

9. Acord de colaborare între Universitatea Ecologică Bucureşti şi Institutul de Cercetări 
Juridice (2007) 

10. Contract de cercetare ştiinţifică între U.E.B. şi S.C. Asticontrol. Ro: „Intermedierea 
comercială pe piaţa Uniunii Europene de calculatoare” (conf. univ. dr. Ioan BINDIU) 



11. Contract de cercetare ştiinţifică, încheiat la 9.04.2008 cu Agenţia Naţională Antidrog, 
având ca obiect modificarea Legii nr.143/2000, în sensul elaborării unui set de propuneri 
de lege ferenda şi recomandări referitoare la tratamentul penal al infracţiunii de deţinere 
de droguri pentru consum propriu şi a infracţiunii de consum de droguri  

 
 
 
 
 
 
 

Consultanţă  

Nr. 

crt. 

Consultanţă  

1. Consultanţă oferită Ministerului Mediului în cadrul proiectului „Support to alignment of 
NBSAP with CBD obligations and to development of CHM” („Fundamentarea alinierii 
strategiei naţionale pentru conservarea biodiversităţii la obligaţiile reieşind din Convenţia 
pentru diversitate biologică ”) - 2007 

2. Marilena ULIESCU, Consultanţă juridică cerută de Camera de Comerţ şi Industrie Alba-Iulia 
în problema proiectului Roşia Montană (Alburnus Maior), 2007 

 
 

Articole publicate în reviste de specialitate: 

Nr. 

crt. 
Autor(i) Titlul articolului  Revista ISSN 

1. 
Prof. univ. dr. 
Dutu Mircea 

Procedura trimiterii prejudiciale Revista Dreptul nr. 8/2007 1018-04-35 

2. 
Prof. univ. dr. 
Dutu Mircea 

Excepţia de nelegalitate în dreptul 
comunitar 

Revista Dreptul nr. 9/2007 1018-04-35 

3. 
Prof. univ. dr. 
Dutu Mircea 

Evoluţii ale dreptului mediului în 
ţările central şi est europene în 

contextul aderării şi integrării lor în 
UE. Cazul României 

Revista Română de Drept 
al mediului nr. 1/2006 

1583-5197 

4. 

Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru 

 

Dreptul la pensia de serviciu al 
personalului care a desfăşurat 
activitate de comerţ exterior şi 

cooperare economică internaţională 

Revista Dreptul nr. 1/2007 1018-04-35 

5. 
Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru Concedierea colectivă 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 1/2007 

1582-7534 

6. 
Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru 

Reglementarea comitetului european 
de întreprindere în România 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 2/2007 

1582-7534 



7. 
Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru 

Recurs în interesul legii. Conflicte 
de muncă. Casare cu trimitere. 

Situaţii. 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 2/2007 

1582-7534 

8. 
Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru Măsuri de prevenire a şomajului 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 3/2007 

1582-7534 

9. 
Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru 

Un caz de rea-credinţă din partea 
angajatorului şi o soluţie 
judecătorească eronată 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 4/2007 

1582-7534 

10. 
Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru 

Modificarea Legii nr. 168/1999 
privind soluţionarea conflictelor de 

muncă prin legea nr. 261/2007 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 4/2007 

1582-7534 

11. 

Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru 

Condiţii pentru dobândirea dreptului 
la pensie pentru personalul care a 

desfăşurat activitate în comerţ 
exterior şi cooperare economică 

internaţională 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 5/2007 

1582-7534 

12. 
Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru Flexecuritatea un concept actual 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 6/2007 

1582-7534 

13. 
Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru Noi discuţii privind Flexecuritatea 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 1/2008 

1582-7534 

14. 
Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru Condiţii ale răspunderii patrimoniale 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 2/2008 

1582-7534 

15. 
Prof. univ. dr. 
Ţiclea Alexandru Greva. Legalitate 

Revista Română de 
Dreptul muncii nr. 3/2008 

1582-7534 

16. 

Conf. univ. dr. 
Fodor Maria  

Modificările şi completările aduse 
Codului de procedură civilă prin 

Legea nr. 459/2006 

 

Revista Dreptul nr. 5/2007 1018-04-35 

17. 

Conf. univ. dr. 
Fodor Maria  

Aspecte privind invocarea excepţiei 
de neconstituţiona-litate, 

soluţionarea cererii de sesizare a 
Curţii Constituţionale şi regimul 
juridic al încheierii pronunţate 

asupra acestei cereri 

 

Revista Română de Drept 
privat nr. 6/2007 

- 



18. 

Conf. univ. dr. 
Fodor Maria 

Asist. univ. Popa 
Sorana  

Principalele modificări aduse Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 

Revista Dreptul nr. 1/2008 1018-04-35 

19. 
Conf. univ. dr. 
Fodor Maria 

Privire de ansamblu asupra 
prevederilor O.U.G. nr. 119/2007 

Revista Dreptul nr. 4/2008 1018-04-35 

20. 

Conf. univ. dr. 
Fodor Maria 

Lect. univ. drd. 
Rădulescu Irina 

Comentariu asupra modificărilor şi 
completărilor aduse Legii nr. 4/1953 

– Codul familiei 

Revista Curierul Judiciar 
nr. 3/2008 

1582-7526 

21. 
Conf. univ. dr. 
Griga Ioan 

Specificul activităţii de probaţiune şi 
rolul ei în cursul celor două faze ale 

procesului penal 

Buletinul Casaţiei nr. 
2/2007 

- 

22. 
Lect. univ. dr. 
Matei Gabriela 

In memoriam Edmond Locard  
(1877 – 1966) 

Revista Română de 
Criminalistică 

1454-3117 

23. 

Lect. univ. dr. 
Matei Gabriela 

Prof. univ. dr. 
Emilian Stancu 

Traficul ilicit cu specii protejate, în 
contextul noii legislaţii române şi 

internaţionale 

Analele Universităţii 
Bucureşti/2008 

- 

24. 

Conf. univ. dr. 
Fodor Maria  

Lect. univ. drd. 
Rădulescu Irina  

Aspecte privind cumulul de funcţii 
în cazul administratorilor societăţilor 

comerciale 

Revista Română de 
Dreptul Muncii nr. 6/2007 

1582-7534 

25. 
Lect. univ. drd. 
Mihăilescu 
Simona 

Cooperarea internaţională privind 
protecţia Mării Negre împotriva 

poluării 

Revista de Ştiinţe 
Juridice, Facultatea de 
Drept, Universitatea 

din Craiova nr. 3/2008 

- 

 

Comunicări ştiinţifice susţinute în seminarii, simpozioane, conferinţe naţionale şi 
internaţionale 

Data  Nr. 

crt. 
An Luna  

Autor(i) Titlul lucrării Seminar/Simpozion/Conferinţă 

1. 2007 Iunie Prof. univ. 
dr. Dutu 

Raport Naţional 
Congresul european de drept rural 

Neapole 2007 



Mircea 

2. 2007 Februarie 
Prof. univ. 
dr. Dutu 
Mircea 

Raport Naţional 

Colocviul internaţional “Transpunerea 
directivei-cadru a UE privind apa în 

dreptul naţional al statelor membre UE” 
(Limoges, 8-9 februarie, 2007) 

3. 2007 Martie 
Prof. univ. 
dr. Dutu 
Mircea 

Raport-comunicare 
“Dreptul la apă, drept 
uman fundamental” 

Seminarul internaţional “Dreptul la apă” 
(8-9 martie 2007, Universitatea din 

Zaragoza, Spania) 

4. 2007 martie 
Prof. univ. 
dr. Ţiclea 
Alexandru  

50 ans apres le Traite 
de Rome: Comment 

passer  

d’ une Europe des 
Marchands a une 

Europe de Citoyens? 

Colocviu internaţional, Paris, Franţa 

 

5. 2007 martie 
Prof. univ. 
dr. Ţiclea 
Alexandru  

Reglementarea 
comitetului european 

de întreprindere în 
legislaţia românească 

Sesiunea ştiinţifică a Institutului de 
Cercetări Juridice al Academiei Române, 

Bucureşti, România 

 

6. 2007 martie 
Prof. univ. 
dr. Ţiclea 
Alexandru  

Reglementarea 
comitetului european 

de întreprindere în 
legislaţia românească 

Sesiunea ştiinţifică a Institutului de 
Cercetări Juridice „Dreptul românesc în 

condiţiile post aderării la Uniunea 
Europeană” 

7. 2007 mai 
Prof. univ. 
dr. Suceavă 

Ion 

Ecuaţia lumilor 
paralele 

Simpozion „Influenţa globalizării asupra 
Dreptului internaţional 

umanitar”,Ploieşti 

8. 2007 ianuarie 
Prof. univ. 
dr. Uliescu 
Marilena  

Impactul dreptului 
comunitar al mediului 

asupra legislaţiei 
interne a statelor 
membre ale U.E. 

Cazurile Franţei şi 
României 

Colocviu internaţional. Bucureşti, 
România 

9. 2007  septembrie 
Prof. univ. 
dr. Uliescu 
Marilena  

Raport naţional – „La 
politique agricole 

commune l’aplication 
en Roumanie” 

Al XXIV-lea Congres European de 
Drept Rural, Napoli, Italia 

10. 2007 mai 
Prof. univ. 
dr. Uliescu 
Marilena  

Constituţia României 
şi exigenţele U.E. – 

posibile repere pentru 
revizuirea legii 

Simpozion internaţional privind mediul 
în Europa, Bucureşti, România 



fundamentale 

 

11. 2007 noiembrie 
Prof. univ. 
dr. Uliescu 
Marilena  

Raport naţional – 
„Agricultura şi 

funcţiile agriculturii 
în raport cu procesul 

de deşertificare” 

Simpozion internaţional, Bucureşti 

12. 2007 mai 
Conf. univ. 
dr. Griga 

Ioan 

Reforma procesual - 
penală 

Simpozion ştiinţific privind reforma în 
justiţia penală şi procesual penală, 

organizat de Ambasadele Marii Britanii 
şi a Statelor Unite ale Americii la Alba-

Iulia, cu judecători şi procurori din 
instanţele federale şi de la Curtea 

Supremă S.U.A. 

13. 2007 iunie 
Conf. univ. 
dr. Griga 

Ioan 

Fondurile europene – 
o ţintă a 

infracţionalităţii 
transfrontaliere 

Simpozion organizat de Cancelaria 
Primului – ministru şi Direcţia de Luptă 

Antifraudă privind modul de acţiune 
împotriva infracţionalităţii ce are ca 

obiect fondurile europene, Cluj-Napoca 

14. 2007 octombrie 
Lect. univ. 
dr. Matei 
Gabriela 

Particularităţi ale 
investigării 

criminalistice în cazul 
accidentelor produse 
în cursele ilegale de 

maşini  

Simpozionul Internaţional de 
Criminalistică, “Investigaţia 

criminalistică a accidentelor rutiere. 
Rolul mass-mediei în prevenirea 

acestora” 

15. 2007 mai 
Lect. univ. 
drd. Manu 

Gabriel 

Protocolul de la 
Kyoto 

Zilele ştiinţifice francofone de drept al 
mediului, ediţia a V-a, Bucureşti 

16. 2007 mai 

Lect. univ. 
dr. 

Zamfirescu 
Neculai 

Procedura normativă 
şi operaţională în caz 
de crime sau delicte 

grave ai căror 
făptuitori nu sunt 

cunoscuţi 

European Perspectives in Forensic Cluj 
Napoca International Conference 

17. 2007 noiembrie 

Lect. univ. 
drd. 

Rîpeanu 
Andreea  

 
Simpozion internaţional Maraches 

 

18. 2007 aprilie Lect. univ. 
dr. Matei 

Comerţul electronic 
cu artefacte 
arheologice, 

Simpozion  „Contribuţia criminalisticii 
la investigarea terorismului şi a altor 
infracţiuni cu consecinţe deosebit de 



Gabriela potenţială sursă de 
finanţare a unor 

activităţi teroriste 

grave” 

19. 2008 Septembrie  
Prof. univ. 
dr. Ţiclea 
Alexandru 

Raportor:„Termenul 
de prescripţie a  

acţiunii în executarea 
antecontractului de 
vânzare-cumpărare, 
conform dreptului 

românesc” 

Moderator al celei 
de-a IV-a sesiuni 

„Aspecte teoretico-
practice ale dreptului 

obligaţional şi ale 
dreptului succesoral” 

Conferinţa internaţională a ştiinţifico-
practică „Codul civil al Republicii 

Moldova: 5 ani de aplicare – realizări, 
rezerve şi perspective”, 19 septembrie 
2008, Chişinău, Republica Moldova 

20. 2008 aprilie 
Conf. univ. 
dr. Fodor 

Maria 

Întrebarea 
preliminară(prejudici

ală) în aplicarea 
uniformă a dreptului 

comunitar 

Sesiunea ştiinţifică a Institutului de 
Cercetări Juridice al Academiei Române 

cu tema „Raportul dintre dreptul 
comunitar şi dreptul intern” 

21. 2008 iunie 
Conf. univ. 
dr. Fodor 

Maria 

Întrebarea 
preliminară(prejudici

ală) în aplicarea 
uniformă a dreptului 

comunitar 

Simpozionului internaţional „Probleme 
ale aplicării dreptului în spaţiul 

european” 

22. 2008 aprilie 
Lect. univ. 
dr. Gherghe 

Aurelian  

The Draft Commun 
Frame of Reference 

Seminar organizat de Preşedinţia 
Sloveniei şi Consiliul Europei la 

Liublijana, Slovenia 

23. 2008 iunie 

Prof. univ. 
dr. Uliescu 
Marilena 

Lect. univ. 
dr. Gherghe 

Aurelian 

Raport naţional 
Simpozionului internaţional „Probleme 

ale aplicării dreptului în spaţiul 
european” 

24. 2008 iunie 

Lect. univ. 
drd. 

Rădulescu 
Irina  

Aspecte privind 
Codul european de 

etică a 
poliţiei(Recomandare

a Rec(2001)10) 

Simpozionului internaţional „Probleme 
ale aplicării dreptului în spaţiul 

european” 



25. 2008 iunie 

Lect. univ. 
drd. 

Rîpeanu 
Andreea 

Personalul didactic 
Simpozionului internaţional „Probleme 

ale aplicării dreptului în spaţiul 
european” 

26. 2008 mai 
Lect. univ. 
dr. Matei 
Gabriela 

Particularităţi ale 
investigării 

criminalistice în cazul 
accidentelor produse 
în cursele ilegale de 

maşini 

Seminarul „Investigaţia criminalistică a 
accidentelor rutiere. Rolul mass-mediei 

în prevenirea acestora” 

27. 2008 mai 
Asist. univ. 
Ungureanu 

Monica 

Comentariu asupra 
cauzelor României la 

CEDO  

Seminarul naţional „C.E.D.O. - Aspecte 
penale” 

 

Sesiuni ştiinţifice seminarii, conferinţe organizate de Universitatea Ecologică din 

Bucureşti la nivelul Facultăţii de Drept 

Nr. 

crt. 
Titlul sesiunii 

Nivelul 

sesiunii 

Nr. total 

lucrări 

Nr. lucrări 

cadre 
didactice 

proprii 

1. Simpozion internaţional - CRIDEAU – 
Facultatea de Drept a Universităţii din Limoges 
şi Centrul de Drept al Mediului - Facultatea de 
Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti, 
cu tema „Impactul dreptului comunitar al 
mediului asupra dreptului intern. Aspecte de 
drept comparat” – 10-12 ianuarie 2007 

Internaţional 30 21 

2. Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice şi 
studenţilor „Profesiile juridice în spaţiul juridic 
european” – februarie 2007 

Facultate 50 50 

3. Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice 
„Probleme noi în dreptul public românesc ca 
urmare a aderării României la Uniunea 
Europeană” 

Facultate 40 40 

4. Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a 
Universităţii Ecologice KT – mai 2007 

Naţional 64 45 

5. Sesiunea anuală organizată cu ocazia Zilei 
Mondiale a Mediului – iunie 2007 

Naţional 150 123 

6. Seminarul „Litigii de mediu pentru Roşia 
Montană” organizat de Universitatea Ecologică 
din Bucureşti – 12 mai 2008 

Naţional  7 3 

7. Seminarul bilateral româno-spaniol 
„Transpunerea în dreptul intern a Directivei 
cadru privind apa. Cazurile Spaniei şi 
României”,  organizat de Universitatea 
Ecologică din Bucureşti şi Universitatea din 
Zaragoza, 27 mai 2008 

Internaţional  6 2 

8. Simpozionul „Spre un drept al urbanismului în Naţional  15 4 



România”, organizat de Universitatea Ecologică 
din Bucureşti în colaborare cu Uniunea 
Juriştilor din România, Bucureşti, 23 iunie 2008 
 

9. A XIV-a Sesiune a zilelor juridice franco-
române cu tema „Influenţa dreptului comunitar 
asupra dreptului naţional”, organizată de 
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei 
Române, Societatea de legislaţie comparată, 
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj şi 
Universitatea Ecologică din Bucureşti, 
Bucureşti, Cluj, 25-29 iunie 2008 

Internaţional  34 3 

 

 Sesiuni ştiinţifice ale studenţilor 

 

Nr. 

crt. 
Titlul sesiunii Nr. total lucrări 

1. Sesiunea ştiinţifică a studenţilor „Conceptul de respectare a 
drepturilor omului şi a normelor dreptului umanitar în dreptul 
internaţional public”; „Principalele organizaţii internaţionale 
existente în societatea contemporană” – 7 mai 2006 

30 

2. Sesiunea ştiinţifică studenţească „Mari probleme umanitare 
contemporane”organizată în colaborare cu Asociaţia Română de 
Drept Umanitar – 21 ianuarie 2007 

20 

3. Sesiunea ştiinţifică studenţească „Rolul organizaţiilor internaţionale 
în societatea contemporană” – 28 mai 2007 

17 

4. Masa rotundă cu tema „Votul uninominal şi asumarea răspunderii 
Guvernului” – 21 martie 2007 

25 

5. Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Problematica 
contemporană de Drept internaţional umanitar şi drepturile omului” 
– 24 mai 2008 

21 

 

 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Petre BUNECI 


