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Acte normative noi 

Un caz de competență alternativă

prevăzut în noul Cod de procedură

Bleoancă 

Necesitatea introducerii în noul Coc penal a unor discrimin

protecția mediului – Daniel-Ștefan Paraschiv

Studii – Discuții – Comentarii 

Din nou despre cauza reală și serioasa

de persoana salariatului (art. 65 din Codul muncii)

Aspecte generale în legătură cu protec

Georgeta Enache 

Sporul de salariu pentru titlul știin

ferenda – Verginia Vedinaș, Mihaela Du

Soluții de lege ferenda în cazul anul

salariatului – Aurelian Gabriel Uluitu

Rolul și semnificația capitalului social, precum 

reglementarea Legii societăților nr. 31/1990 

Soluționarea litigiilor pe calea arbitrajului, alternativ

Discuții cu privire la posibilitatea legal

Țop 

Dreptul de stabilire al avocaților din Uniunea European

statului membru ai cărui resortisan

 alternativă de ordine publică 

zut în noul Cod de procedură civilă – Alexandru 

Necesitatea introducerii în noul Coc penal a unor discriminări cu caracter general privind 

tefan Paraschiv 
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Gabriel Uluitu 

ia capitalului social, precum și regimul juridic al aporturilor sociale, în 

ilor nr. 31/1990 – Sebastian Bodu 

a litigiilor pe calea arbitrajului, alternativă viabilă la justiția de stat – 

ire la posibilitatea legală a minorului de a încheia contract de voluntariat 

ților din Uniunea Europeană care doresc să profeseze pe teritoriul 

rui resortisanți sunt, sub titlul obținut în alt stat membru - Ș

 

ri cu caracter general privind 

cazul concedierii individuale pentru motive care nu țin 

ților – Daniela 

controversate. Propuneri de lege 

 a deciziei de concediere a 

i regimul juridic al aporturilor sociale, în 

 Claudia Roșu 

norului de a încheia contract de voluntariat – Dan 

 profeseze pe teritoriul 

Ștefan Tulbure 



Aspecte controversate privind infracțiunea de furt – Doinel Dinuică, Mioara-Ketty Guiu 

Conținutul condiției recunoașterii în totalitate a faptelor și limitele schimbării încadrării juridice 

în procedura de judecată în cazul recunoașterii învinuirii – Valentin-Cristian Ștefan 

Garantarea procesului echitabil pentru persoanele – altele decât inculpatul – ale căror bunuri, 

pretins provenite din săvârșirea de fapte penale, sunt supuse confiscării speciale ori confiscării 

extinse – Antoniu Obancia 

Unele considerații teoretice și practice referitoare la controlul judiciar și controlul judiciar pe 

cauțiune – Gigel Potrivitu 

Teoria dreptului 

Dreptul suplu: complement, alternativă ori viitor al dreptului? – Mircea Duțu 

Drepturile omului 

Considerații în legătură cu reglementarea internațională a discursului urii ca limită a libertății de 

exprimare – Carmen Moldovan 


