Titlu: Revista Dreptul
Nr. 5/2013
Loc: București
Editura: Universul Juridic
Nr. pagini: 278
Din cuprins:
ACTE NORMATIVE NOI
Reprezentarea și asistarea părților prin avocat sau consilier juridic în lumina noului Cod de
procedură civilă - Ioan Leș, Sebastian Spinei
Punerea sub interdicție în reglementarea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă
- Maria Fodor
Contractul de adaptare audiovizuala privit din perspectiva noului Cod civil, precum și a Legii nr.
8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe - Bujorel Florea
Cu privire la caracterul subînțeles al condiției suspensive reglementate de art. 1731 din Codul
civil - Adrian Vargolici
Accidentul de cale ferata în noul Cod penal - Ion Rusu
STUDII – DISCUȚII - COMENTARII
Reductibilitatea clauzei penale în accepțiunea Codului civil din 1864, a noului Cod civil, a
practicii judiciare și doctrinei - Florin Ludușan
Considerații în legătură cu detașarea salariaților în Codul muncii - Emilian Lipcanu
Discuții privitoare la natura juridică a contractului de achiziție publică din perspectiva
modificărilor legislative succesive aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 Emilia Lucia Cătană
Reflecții în legătură cu dreptul la un proces echitabil în materie civilă - Nicolae Pavel
Discuții privitoare la natura juridică a hotărârilor adoptate de catre comisia pentru protecția
copilului și instanța competentă să soluționeze litigiile referitoare la aceste hotărâri
- Ana Vasile

Studiu comparativ introductiv asupra noului Cod penal român și Codului penal român din 1969 Constantin Duvac
Unele reflecții în legătură cu infracțiunea de trădare prin ajutarea inamicului - Nasty Marian
Vlădoiu
Protecția drepturilor omului prin tratate internaționale în sistemele regionale non-europene Titus Corlățean
SINTEZE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ
Sinteză teoretică a jurisprudenței Curții de Apel Iași în domeniul dreptului procesual penal
(semestrul I/2012) - Florin Daniel Cășuneanu
DIN SOLUȚIILE INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI
Practică judiciară (extrase)
VARIA
Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești

