
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
Congresul internaţional anual 

INFO APRILIE 2015 

 ASOCIAŢIA “HENRI CAPITANT”  
A PRIETENILOR CULTURII JURIDICE FRANCEZE – ROMÂNIA  

 
             str. Avram Iancu nr. 11, 400089 – Cluj-Napoca, jud. Cluj, România 

                  telefon: (+4)0745.590074                         e-mail: capitantro@gmail.com  
                                    fax: (+4)0264.595504                                               internet: http://www.capitant.ro 

Dragi colegi,  
 
Prima jumătate a anului 2015 este plină de evenimente 
pentru grupul român al Asociației Henri Capitant. Pentru 
a fi la curent cu ultimele noutăți, vă invităm să urmăriți 
situl www.capitant.ro și pagina Facebook a Asociației.   
 
De asemenea, vă reiterăm posibilitatea de a face 
cunoscute pe aceste două căi orice activităţi desfăşurate 
sau în care vă implicaţi şi care au legătură cu cultura 
juridică franceză. Cum reiese şi din Statutul Asociaţiei, 
aceasta este o comunitate ştinţifică, un cadru minim de 
organizare: fiecare aderent este liber să ia iniţiativa de a 
organiza ceva şi este concomitent invitat să facă 
cunoscute intenţiile sau realizările sale, pentru a le 
putea difuza in cadrul reţelei internaţionale Capitant şi 
a-i sprijini, dacă este nevoie, realizarea. 
 

În data de 13 martie a.c., 
a avut loc la Facultatea 
de Drept a Universității 
din Istanbul colocviul 
comun turco-român al 
Asociaţiei Capitant, cu 
tema ”Recodificarea”. 
Invitaţia a fost adresată 
de colegii din grupul turc, 
proaspăt revigorat anul 
trecut după câţiva ani de 
intrare în umbră. Acesta 
va fi urmat de 
organizarea reciproc 
similară a unui colocviu 
similar româno-turc în 
România, în toamna 
anului 2015. Din partea 
grupului român au 
participat asist. univ. dr. 
Andra-Roxana Trandafir, 
asist. univ. dr. Laura 
Toma (ambele de la 
Facultatea de Drept, 
Universitatea din 
București) și asist. univ. 
dr. Mihai David 
(Facultatea de Drept, 
Universitatea Babeș 
Bolyai din Cluj-Napoca). 

Colocvii 

bilaterale 

Congresul internațional anual al Asociației Henri Capitant va 
avea loc în Panama, în perioada 18-22 mai 2015, cu tema 
”Terții”. Lucrările se vor desfășura atât în orașul Panama, cât și 
în Chitre.  
 
Grupul român va participa anul acesta prin redactarea 
rapoartelor naționale de către membrii săi: Paul Vasilescu 
(Tiers et contrat), Laura Toma (Tiers et biens), Sebastian 
Spinei (Tiers et procédure), Ovidiu Podaru (Tiers et droit 
public).  
 
Participarea la congres este liberă pentru orice membru 
doritor, nefiind condiţionată de prezentarea vreunui raport. 
 

 

http://www.capitant.ro/
http://www.capitant.ro/
https://www.facebook.com/pages/Association-Henri-Capitant-de-la-culture-juridique-fran%C3%A7aise-Roumanie/192725160881504?fref=ts


 
 

 

 

 

 

În toamna acestui an a fost iniţiat Cercul de drept francez. Este voba de reuniuni lunare, în cadrul 

cărora sunt atraşi în primul rând studenţii facultăţilor din Hexagon. Cadrul de dezbatere este flexibil, 

propunându-se spre discuţie o temă de actualitate şi de interes comun pentru dreptul francez şi cel 

român. Dezbaterea se realizează în limba franceză sub îndrumarea profesorilor, cu implicarea activă a 

studenţilor şi cu posibilitatea de atragere a practicienilor şi a invitaţilor străini francofoni. Ideea centrală 

este de a porni de la rădăcina legislativă (sau/şi jurisprudenţială ori doctrinară) comună franceză a 

respectivei probleme şi a vedea astăzi care sunt punctele comune sau separate de soluţionare a 

acesteia. Globalizarea juridică actuală permite în final abordarea a cvasi orice temă iar dezbaterea nu 

poate fi decât benefică pentru viitorii şi actualii jurişti.  

După edițiile de anul trecut de la Cluj, București și Timișoara, anul 2015 a adus noi întâlniri în cadrul 

Cercului.  

Astfel, pe 24 martie a avut loc la Cluj dezbaterea cu tema Codificarea civilă în Olanda și în 

România - care e locul influenței franceze?, cu participarea d-nei. prof. Diana Dankers-Hagenaars, 

Universitatea din Amsterdam, iniţiatoarea Cercului de drept francez şi presedinte a grupului olandez al 

Asociaţiei, respectiv a d-lui. Mircea Bob, preşedintele grupului român al Asociației. Totodată, pe data de 

9 aprilie a avut loc Cercul cu tema Răspundere fără culpă și culpă fără răspundere, cu 

participarea prof. Paul Vasilescu, organizatorul dezbaterii.  

Dezbaterile vor continua la București, unde, pe 28 aprilie va avea loc întâlnirea cu tema Exploatarea 

patrimonială a unei persoane vulnerabile - manifestare penală a leziunii civile?, cu 

participarea profesorilor Valerian Cioclei, Ioana Laura Toma, Andra Roxana Trandafir şi Mircea Bob. La 

dezbateri pot participa orice alte persoane - profesori, studenți ori absolvenți, fără înscriere prealabilă. 

 

 

Cercul de drept francez 

 

Colocviul 

„Creditori vs. 

debitori – 

perspectiva 

Hexagonului” 

Pe 24 aprilie, Facultatea de Drept UBB Cluj-Napoca și Asociaţia „Henri 
Capitant” România organizează colocviul cu tema Creditori vs. 
debitori – perspectiva Hexagonului, ce se va desfășura 
concomitent cu competiția Hexagonul Facultăților de Drept.  
 

Colocviul este structurat în două secțiuni paralele. Prima va avea 
titlul ”Creditori vs. debitori, în diversele lor avataruri” și va cuprinde 

prezentările dlor. Mircea Bob, Simona Gherghina, Codrin Macovei, Paul 
Vasilescu, Sebastian Spinei, Daniel Ghiță, Bogdan Dumitrache și Sergiu 
Bogdan.  
 

În cea de-a doua secțiune, cu titlul ”Creditori vs. debitori, la întâlnirea 
cu profesioniştii”, vor fi prezentate lucrările dlor. Oana Ghiță, Mihai 
Selegean, Lucian Săuleanu, Andra-Roxana Trandafir, Lucian Bercea, 
Radu Rizoiu, Radu Catană, Valerian Cioclei.  
 

Prgramul evenimentului și detaliile privind înscrierea pot fi consultate 
aici. 
 

http://evenimente.juridice.ro/2015/03/creditori-vs-debitori-perspectiva-hexagonului.html

