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Din cuprins:  

     ACTE NORMATIVE NOI 

 
 Reflecții în legătură cu dreptul la demnitate în concepția Codului civil - Ovidiu Ungureanu, 

Cornelia Munteanu 
 

 Opinii privind "autoritatea părintească" în reglementarea Codului civil - Teodor Bodoașcă 
 

 Paza juridică a lucrurilor și animalelor în lumină Codului civil român actual - Lacrima Rodica 

Boilă 
 

 Amânarea aplicării pedepsei și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere: câteva diferențe 

notabile din perspectiva noului Cod penal – Ionuț Borlan 
 

  STUDII – DISCUȚII - COMENTARII 

 Rolul deciziilor interpretative în procesul de constituționalizare a dreptului - Tudorel Toader, 

Marieta Safta 
 

 Cultura juridică: repere conceptuale și semnificații posibile - Mircea Duțu 
 

 Considerații în legătură cu interpretarea interdicției legale a concedierii salariatei gravide (în 

măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de 

concediere), în lumina Directivei 92/85/CEE - Ovidiu Ținca 
 

 Reglementarea legală recentă a unui nou caz de suspendare a contractului individual de muncă 
din inițiativa angajatorului - Daniela-Georgeta Enache 
 

 Proprietatea comună – condiție sine qua non pentru înființarea unei asociații de proprietari - 

Gabriela Cristina Frențiu 
 

 Discuții cu referire la clauzele neesențiale, neuzuale, standard și externe în procesul încheierii 

contractelor, în reglementarea Codului civil - Adriana Almășan 
 

 Natura juridică a infracțiunii progresive și tratamentul penal al acesteia în lumina noului Cod 

penal - Gavril Paraschiv, Ramona-Gabriela Paraschiv 
 



 Redeschiderea procesului penal în cazul judecării in lipsa persoanei condamnate - Mihaela 

Vasiescu 
 

 Acordul de recunoaștere a vinovăției și implicațiile sale în procesul penal român - Alexandru 

Roman 
 

  DREPTUL UNIUNII EUROPENE 

 Procedurile prejudiciale/preliminare în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene - Ioan I. Bălan 
 

  SINTEZE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ 

 Succinta sinteză de doctrină și de practică judiciară civilă privind motivarea hotărârilor 

judecătorești - Diana Rogozea 
 

  DIN SOLUȚIILE INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI 

 Practica judecătorească (extrase) 
 

  IN MEMORIAM 

 GEORGE ANTONIU 
 

 

 


