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REFERITOR LA PARTICIPAREA REPREZENTANŢILOR ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI 
JUSTIŢIE LA SESIUNEA OMAGIALĂ „ŞASE DECENII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

ROMÂNEASCĂ” A INSTITUTULUI DE CERCETĂRI JURIDICE „ACAD.ANDREI RĂDULESCU” 
AL ACADEMIEI ROMÂNE 

 

 

Joi, 6 martie 2014, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecător  dr. Livia 
Doina STANCIU, a participat, alături de vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
judecător Iulia Cristina TARCEA, la Sesiunea omagială „Şase decenii de cercetare ştiinţifică 
românească”, consacrată aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea Institutului de Cercetări 
Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, eveniment ce a avut loc în Aula 
Academiei Române. 

 
La eveniment au mai fost invitaţi reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor publice cu 

atribuţii juridice, institutelor de cercetări şi facultăţilor de drept din ţară şi străinătate, precum 
şi personalităţi ale vieţii publice şi academice din România. 
 

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, luând cuvântul în cadrul acestui 
eveniment, a adresat un mesaj de mulţumire organizatorilor pentru invitaţia de a participa la 
această sesiune omagială organizată de Academia Română, evidenţiind, cu această 
ocazie, privilegiul colaborării instituţionale în plan ştiinţific între cel mai înalt for jurisdicţional 
român, Înalta Curţi de Casaţie şi Justiţie şi prestigiosul for al cercetării academice, Institutul 
de Cercetări Juridice. 

 
În discursul său, preşedintele instanţei supreme a evidenţiat rolul Institutului de 

Cercetări Juridice al Academiei Române, de asigurare a continuităţii tradiţiilor cercetării 
juridice naţionale indiferent de condiţiile istorice în care a activat, cât şi contribuţia proprie, 
de o inestimabilă valoare, adusă Ştiinţei Dreptului, prin studiile şi investigaţiile ştiinţifice de 
înaltă însemnătate, regăsite în lucrări de referinţă ale doctrinei juridice româneşti. A 
remarcat, de asemenea, contribuţia acestei instituţii la asigurarea unui cadru legislativ intern 
coerent şi armonios alcătuit, prin elaborarea proiectelor unor acte normative de o 
importanţă majoră, dar mai ales prin explicaţiile teoretice oferite conţinutului normelor 
elaborate. 
 

Preşedintele a încheiat adresând un mesaj de continuare a importantei misiuni a 
Institutului de Cercetări Juridice, în bunul mers al vieţii juridice şi, prin aceasta, în bunul 
mers al Justiţiei în România, la începutul unei noi ere legislative, care se doreşte a fi de 
natură să schimbe cele mai dificile realităţi ale societăţii româneşti. 
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