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ACTE NORMATIVE NOI
•

•

•
•
•
•

Contractul de stagiu în lumina Legii nr.
335/2013 privind efectuarea stagiului
pentru absolvenții de învățământ
superior - Ion Traian Ștefănescu
Unele considerații referitoare la cererea
de apel potrivit noului Cod de procedură civilă și altor acte normative recente - Gabriela
Cristina Frențiu
Regimul juridic al superficiei sub forma dreptului de a construi pe terenul altuia în noul
Cod civil - Irina Sferdian
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de
comunitate - Teodor Bodoașca, Aurelia Drăghici
Discuții privitoare la unele aspecte ce au generat sau pot naște controverse referitoare la
opțiunea succesorală - Bogdan Pătrașcu, Ilioara Genoiu
Unele considerații referitoare la infracțiunea de ucidere la cererea victimei - Radu Bodea

STUDII – DISCUȚII - COMENTARII
•
•
•
•
•
•
•

Eseu asupra existentei nulităților atipice ale actelor de procedură civilă - Ion Deleanu
Clauza penală. Conexiuni și diferențe în raport cu alte clauze contractuale - Florin
Ludușan
Aspecte privind arbitrabilitatea litigiilor în domeniul drepturilor de proprietate
intelectuală - Sonia Florea
Transpunerea directivelor Uniunii Europene în ordinea juridică a României. Principii ale
dreptului Uniunii Europene și experiențe românești - Marian Enache
Fațetele teoretice ale fenomenului juridic. Dreptul ca doctrină, știință și jurisprudență Mircea Duțu
Discuții în legătură cu infracțiunea prevăzută în art. 370 din noul Cod penal - Gavril
Paraschiv, Daniel-Stefan Paraschiv
Regula ce se desprinde din Decizia nr. 42/2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Secțiile Unite, pronunțată în recurs în interesul legii și aplicarea ei în practică - AndreiDorin Băncilă

•
•

Considerații asupra prevenirii și combaterii terorismului - Mioara-Ketty Guiu
Aspecte referitoare la aplicarea procedurii "Plea agreement" în jurisprudența instanțelor
penale internaționale - Liviu-Alexandru Lascu

SINTEZE DE PRACTICĂ JUDECATOREASCĂ
•

Sinteză de practică a Curții de Apel București privind interdicțiile temporare, când
concedierea salariaților nu poate fi dispusă - Romeo Glodeanu

TEORIA DREPTULUI
•

Reziliență - victimologie – justiție penală sau o succintă introducere în reziliența juridică
- Ovidiu Predescu, Mihaela Tomiță

