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Din cuprins:  

• Profesia de judecător – independență și 

responsabilitate - Rodica Aida Popa 

• Reforma justiției - arc peste timp - Cristi 

Danilet 

• Necesitatea obiectivă ți stringentă a adoptării 

unei noi legislații privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum 

și statutul acestei profesii juridice - Șerban Beligrădeanu 

• Constituirea, organizarea și funcționarea prin lege specială a Corpului de Avocați din 

România - premise fundamentale pentru înfăptuirea justiției - Ștefan Naubauer 

• Aspecte prioritare pentru înfăptuirea actului de justiție din perspectiva profesiei de 

executor judecătoresc - Ioan Gârbuleț 

• Evoluție și perspective notariale în materia procedurii succesorale - Ana-Luisa Chelaru 

ACTE NORMATIVE NOI 

• Strămutarea ipotecii în cazul cesiunii de creanță în temeiul Codului civil - Marian 

Nicolae 

• Discuții asupra unora dintre caracterele juridice ale contractului de ipotecă mobiliară, în 

lumina Codului civil în vigoare - Irina Sferdian 

• Reflecții în legătură cu ipoteca imobiliară legală a arhitectului și a antreprenorului, 

conform actualului Cod civil - Alin-Adrian Moise 

• Discuții referitoare la competența teritorială exclusivă a instanțelor de judecată pentru 

soluționarea litigiilor referitoare la drepturi reale imobiliare în reglementarea noului Cod 

de procedură civilă - Teodor Bodoașcă 

• Elemente de noutate semnificative în domeniul prevenirii insolvenței și al insolvenței 

reglementate prin Legea nr. 85/2014 în raport cu actul normativ anterior în materie 

(Legea nr. 85/2006) - Ioan Adam, Nicolaie Adam 

• Aspecte privitoare la procedura insolvenței reglementată prin Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și unele aspecte 



referitoare la procedura insolvenței reglementată prin acte normative speciale - Oliviu 

Puie 

STUDII – DISCUȚII – COMENTARII 

• Reglementarea legală a muncii personalului casnic - un imperativ de actualitate certă - 

Ion Traian Ștefănescu 

• Urgența reformei învățământului superior juridic și mizele sale - Mircea Duțu 

• Natura juridică a concursului între infracțiunea de lovire sau alte violențe și cea de rele 

tratamente aplicate minorului - Mircea Duțu 

• Natura juridică a concursului între infracțiunea de lovire sau alte violențe și cea de rele 

tratamente aplicate minorului - Valentin-Cristian Ștefan 

• Aspecte procesual penale și tehnice referitoare la percheziția informatică - Gheorghe-

Iulian Ioniță 

• Raportul juridic de drept execuțional penal - Ioan Chiș 

SINTEZE DE PRACTICĂ JUDECATOREASCĂ 

• Discuții în legătură cu natura juridică și fundamentul răspunderii comitentului pentru 

fapta prepusului său în lumina jurisprudenței și doctrinei - Lacrima Rodica Boilă 

 

  

 


