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Acte normative noi
•

Dreptul comercial - intre continuitate si contestare - Stanciu D. Carpenaru

•

Reflectii privind leziunea, viciu de consimtamant, in statornicirea Codului civil (Legea
nr. 287/2009) - Carmen Tamara Ungureanu

•

Conflictul de legi in domeniul regimului matrimonial primar, potrivit Codului civil roman
- Cosmin Dariescu

•

Contractul de inchiriere a unei opere literare, artistice sau stiintifice din perspectiva
Codului civil (Legea nr. 287/2009) - Bujorel Florea

•

Abuzul in serviciu in noul Cod penal - Constantin Duvac

Studii – discuții - comentarii
•

Efectele deciziilor Curtii Constitutionale [pronuntate in temeiul art. 146 lit. d) din
Constitutia Romaniei] in dinamica aplicarii lor - Senia Mihaela Costinescu, Karoly Benke

•

Comentarii si propuneri "de lege ferenda" referitoare la obligatia angajatorului de a
consulta sindicatul sau reprezentantii salariatilor in cazul concedierilor colective - Ovidiu
Tinca

•

Aspecte teoretice si jurisprudentiale privind anularea procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica de catre autoritatea contractanta - Emilia Lucia Catana

•

Discutii privitoare la selectia investitorului privat si la constituirea comisiilor in vederea
atribuirii contractului de parteneriat public-privat in contextul legislativ actual - Oliviu
Puie

•

Modul de interpretare a dispozitiilor art. 38 alin. (2) teza a doua din Codul penal in
vigoare, cu referire si la prevederile noului Cod penal - Ioan Lazar, Andrei Bancila

•

Unele observatii asupra infractiunii de rele tratamente aplicate minorului - Ion Ifrim

•

Unele aspecte in legatura cu infractiunile informatice din perspectiva legislatiei in
vigoare, precum si a noului Cod penal - George Zlati

•

Refuzul recoltarii celei de-a doua probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei Constantin Sima

•

Consideratii referitoare la verificarea regularitatii actului de sesizare a instantei potrivit
art. 300 C.pr.pen. - Anastasiu Crisu, Dominic Pop

Din soluțiile Instanțelor Judecătorești
•

Practica judiciara (extrase)

