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Din cuprins:
Acte normative noi
•

•
•
•
•
•
•

Considerații în legătură cu efectele caracterului “monist” al Codului Civil român actual
asupra ființării, în continuare, a unui “drept comercial” în România, Serban
Beligradeanu
Reflecții privitoare la modul în care se operează prescripția extinctivă în reglementarea
Codului civil, Ionel Reghini
Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, Lacrima Rodica
Boila
Nulitatea căsătoriei în reglementarea Codului civil, Cristian Mares
Legea aplicabilă fiduciei cu element străin în lumina Codului civil, Nicoleta Diaconu
Confiscarea extinsă – din contencios constituțional, în contencios administrativ și fiscal
spre contencios penal, Mirela Gorunescu, Costin Toader
Reflecții referitoare la actele organelor de urmărire penală în concepția noului Cod de
procedură penală, Nicolae Grofu

Studii – discuții – comentarii
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Discuții privind interpretarea unor dispoziții contradictorii sau neclare din legislația
muncii, Alexandru Ticlea
Observații referitoare la efectuarea de căutări în arhiva electronică de garanții reale
mobiliare potrivit legislației în vigoare, Alin-Adrian Moise
Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice, Oliviu Puie
Sumare reflecții asupra Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile
publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, Vasile
Tiple
Examen de drept comparat privind constituționalizarea ramurilor drepturilor, efect al
drepturilor fundamentale asupra ordinii juridice în dreptul german, francez și roman,
Sonia Draghici
Considerații teoretice și practice referitoare la dispozițiile art. 159 alin. (8) fraza a II-a din
Codul de procedură penală, Leontin Coras
Considerații în legătură cu noțiunea de întrerupere a cursului justiției în procesul penal,
Florin Daniel Casuneanu
Unele puncte de vedere referitoare la paradisurile fiscal, Alina Letitia
Trăsăturile caracteristice ale protecției internaționale a drepturilor omului, Titus
Corlatean

•

Unele considerații referitoare la protecția juridică a vieții private prin mijloace de drept
penal, Georgeta Valeria Sabau, Pantilimon Cioia

Dreptul Uniunii Europene
•
•

Grupurile politice din Parlamentul European
Principiul legalității incriminării și a pedepsei în dreptul Uniunii Europene, Gheorghe
Ivan, Mari-Claudia Ivan

Din soluțiile instanțelor judecătorești
Practică judiciară (extrase)

