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Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” 
din cadrul Academiei Române are deosebita plăcere de a 
vă invita la tradiţionala Sesiune  anuală de comunicări 
ştiinţifice, cu tema  
 
 
 

„Justiţie, Stat de drept şi cultură juridică” 
 

ce se va desfăşura la data de 
 

13 Mai 2011 
Bucureşti 

 
 
La această sesiune ştiinţifică vor participa, ca şi la ediţiile 
anterioare, pe lângă cercetătorii Institutului şi cadre 
didactice, specialişti din diverse domenii ale ştiinţelor 
juridice, precum şi practicieni ai dreptului.  
 
 
  

Lucrările sesiunii se vor desfăşura la sediul 
Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei 
Rădulescu” din Casa Academiei, Calea 13 
Septembrie nr. 13, Bucureşti, sectorul 1,  
începând cu ora 930 . 
 
 
 
Al doilea anunţ 

COMITET ŞTIINŢIFIC 
 
Preşedinte: 
  dr.TudorAVRIGEANU, 
   cercetător ştiinţific gr.II 
 
Referenţi ştiinţifici: 
 

- prof.univ.dr. George ANTONIU, 
         cercetător ştiinţific onorific; 

- prof.univ.dr. Sofia POPESCU, 
         cercetător ştiinţific gr.I; 

- prof.univ.dr. Dumitra POPESCU, 
cercetător ştiinţific gr.I; 

- prof.univ.dr. Rodica STĂNOIU, 
cercetător ştiinţific gr.I; 

- prof.univ.dr. Marilena ULIESCU, 
cercetător ştiinţific gr.I; 

- prof.univ.dr. Raluca DIMITRIU, 
cercetător ştiinţific gr.I; 

- prof.univ.dr. Dana TOFAN, 
cercetător ştiinţific gr.I; 

- conf.univ.dr.Alexandrina ŞERBAN, 
cercetător ştiinţific gr.II. 

- dr. Bogdan PĂTRAŞCU, 
cercetător ştiinţific gr.II. 

- conf.univ.dr. Mihai Daniel ŞANDRU 
cercetător ştiinţific gr.II; 

- dr.Ortansa BREZEANU 
cercetător ştiinţific gr. III; 

- Roxana MUNTEANU, 
cercetător ştiinţific gr.II; 

 
 
 
 
 

COMITET DE ORGANIZARE 
 
Preşedinte: 
dr. Tudor  AVRIGEANU 
 
Vicepreşedinte: 
prof.univ.dr. George ANTONIU 
Membrii: 

 
- dr.Bogdan PĂTRAŞCU, 

          cercetător ştiinţific gr.II 
 

- dr.Tudor AVRIGEANU, 
cercetător ştiinţific gr.II 
 

- Andrei CONSTANTIN, 
cercetător ştiinţific gr.III 
 

- Versavia BRUTARU, 
cercetător ştiinţific gr.III 
 

- Ion IFRIM, 
cercetător ştiinţific gr.III 
 

- Mihaela BERINDEI, 
cercetător ştiinţific 
 

- ec. Adriana DIACONESCU, 
contabil şef 
 

- Rozalia FLĂMÂNZEANU, 
consilier juridic 
 

- Iolanda VASILE, 
consilier juridic 
 



Comunicările ştiinţifice vor putea fi prezentate 
pe următoarele secţiuni: 
 
 Drept public: 

 Teoria generală a dreptului; 
 Filosofia dreptului; 
 Drept Constituţional; 
 Drept internaţional public; 
 Drept penal. 

 Drept privat: 
 Drept civil; 
 Dreptul afacerilor. 

 Drept european. 
 
 
PROGRAMUL SESIUNII 
 

 9.30 – 10.15   
Înregistrarea participanţilor; 
 

 10.15 -10.40  
Ceremonia de deschidere; 
 

 10.40 – 12.30 
           Prezentări în plen; 
 

 12.30 -13.30 
  Pauză de cafea; bufet suedez 
             (etajul 4 – I.C.J.) 
 

 13.30 – 18.00 
     Prezentare lucrări pe secţiuni 

 
 
 

Limba oficială a lucrărilor sesiunii este limba 
română 

Taxa de participare 
 
Taxa de 
participare,  
RON/participant 

Prima lucrare A doua  lucrare 

100 RON 50 RON 
 
Aceasta de va  plăti în contul Institutului de 
Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, 
RO52TREZ7055003XXX000085, Trezoreria 
Sector 5 Bucureşti, Cod Fiscal 4433910, cu 
menţiunea „Înscriere sesiune ştiinţifică, 13 mai  
2011” urmat de numele participantului. 
 
Dovada de plată a taxei de participare se va 
scana şi se va trimite prin e-mail 
icj_juridic@yahoo.com, avînd ca titlu numele 
complet al autorului, salvat ca fişier„pdf”  
(ex:Popescu_Carmen_taxa.pdf), termen limită 
20 aprilie 2011. 
 

 Taxa de participare include: mapa 
participantului, coffe-break şi bufet 
suedez. 
 

Informaţii se pot obţine: 
 Accesând pagina web a Institutului de 

Cercetări Juridice „Acad.Andrei 
Rădulescu” – www.icj.ro 

 La telefon: 021.318.81.06 int. 2400 
 E-mail: icj_juridic@yahoo.com 

Persoană de contact : Iolanda Vasile 
 
NOTA: 

- Lucrările acceptate în baza Rezumatelor 
prezentate la înscriere, se vor afişa pe site 
www.icj.ro; 

- Lucrările in extenso care nu au caracter 
ştiinţific, nu vor fi publicate. 

INSTRUCŢIUNI  DE  REDACTARE  A 
LUCRĂRILOR 
 
Format pagină: A4; 
Margini: sus/jos/stânga/dreapta 2 cm; 
Font: Times New Roman, 12; 
Titlul lucrării: scris cu majuscule, Times New 
Roman, caractere de 14, bold, centrat; 
Autor/co-autor: numele şi prenumele 
autorului/autorilor se scrie în dreapta, la două 
rânduri distanţă sub titlu. Prenumele se scrie cu 
Times New Roman, caracter 12, italic, bold, iar 
NUMELE DE FAMILIE se scrie cu Times New 
Roman, caracter 12, cu majuscule, italic, bold. 
După numele de familie se va trece un asterix () şi, 
ca notă de subsol, se va trece afiliere autor [gradul 
didactic, titlul ştiinţific (dacă este cazul), instituţia 
sau locul de muncă (pentru fiecare autor separat, 
dacă este cazul)]; 
 
Rezumatul : se va  redacta atât în limba română, 
cât şi în limba engleză, în limita a 100 cuvinte,  
Times New Roman, caractere de 10, italic, Justify; 
Cuvintele cheie: 5-10 cuvinte sau expresii; 
Conţinut lucrare: Times New Roman, 12, la un 
rând, Justify, poziţionat la 2 rânduri distanţă sub 
rezumat şi cuvintele cheie; 
Notele de subsol: se numerotează în ordinea 
utilizării lor în text, Times New Roman, caractere 
de 10, Justify, potrivit exemplului de mai jos : 
M.Cantacuzino, Elemente de drept civil, Ed.Cartea 
Românească, Bucureşti, 1921, p.68. 
 
Lucrările se trimit în format electronic pe adresa de 
e_mail icj_juridic@yahoo.com, având ca titlu 
numele complet al autorului, salvat ca fişier „doc” 
(exemplu: Popescu_Carmen_lucrare.doc). 
 


