Dreptul
Nr. 2/2013
Loc: București
Editura: Universul Juridic
An: 2013
Nr. pagini: 284
Din cuprins:
ACTE NORMATIVE NOI
Comentariu - teoretic și practic - cu privire la textele noului Cod civil referitoare la formarea
contractului - Lacrima Bianca Luntraru
Discuții privind procedura specială a ordonanței de plată în reglementarea noului Cod de
procedură civilă - Cristina Gheorghe
Regimul juridic al executării pedepsei închisorii prin suspendare sub supraveghere în
reglementările noului Cod penal - Costel Niculeanu
Reflecții asupra infracțiunii de camătă în concepția noului Cod penal - Nicolae Grofu
STUDII – DISCUȚII - COMENTARII
Reflecții asupra conținutului normativ al Constituției - Marius Andreescu
Suveranitatea de stat în lumea contemporană – tendințe și opțiuni în procesul integrării și
globalizării - Dumitru Mazilu
Considerații cu referire la forma statului - Dumitru Brezoianu
Discuții privitoare la răspunderea civilă pentru încălcarea obligației medicului de informare a
pacientului - Lacrima Rodica Boilă
Daunele cominatorii și regimul lor juridic în materia contenciosului administrativ - Ioan I. Bălan
Discuții privind caracterul consensual sau real al contractului de transport de mărfuri - Aurelia
Cotuțiu
Aspecte privind alegerea și eliberarea din funcție a viceprimarilor consiliilor locale și
vicepreședinților consiliilor județene - Ana Vasile

Considerații referitoare la revizuirea pensiilor militare din perspectiva jurisprudenței române și a
Curții Europene a Drepturilor Omului - Dimitrie-Dan Raiciu, George Coca, Anca Raiciu
Dimensiuni, particularități și semnificații ale unui drept penal al mediului - Mircea Duțu
Regimul sancționator al infracțiunii de trafic de influență în comparație cu cel al infracțiunii de
înșelăciune și necesitatea corelării acestuia cu gravitatea urmărilor materiale, inclusiv pentru
celelalte infracțiuni de corupție - Marcel Sandu
Infracțiunea de trădare – considerații de lege lata și de lege ferenda - Nasty Marian Vlădoiu
Considerații în legătură cu practicile anticoncurențiale - Alina Leția
DREPTUL UNIUNII EUROPENE
Autonomia Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Oana-Mihaela Salomia
DIN SOLUȚIILE INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI
Practică judiciară (extrase)
VARIA
Propuneri de lege ferenda extrase din articolele publicate în revistele de drept românești (2011).
Bibliografie indexată și adnotată.

