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Prof.dr.Maria Laura Picchio Forlati, Prof.dr.Viorel Paşca (coord.) 

Experienţe româno-italiene în cooperarea juridică internaţională în materie 

penală (Esperienze italo-romene nella cooperazione juridica 
internazionale in materia penale)   

 

Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2010, ISBN-978-973-125-292-6. Volumul 

reuneşte articole şi studii prezentate  de cadrelele şi de la didactice  de la Facultatea de Drept 

şi Ştiinţe Administrative a Universităţii  de Vest şi Università degli Studi di Padova (Centro di 

Ateneo di Ricerca- l’ Università di Padova per l’Europa UPE) în cadrul  Proiectului 

IN.T.E.L.JUST (International Training for European Law and Justice) JLS/2007/JPEN/202 

 

Conferinţa internaţională anuală a doctoranzilor-aprilie 2010 

Devenită o manifestare internaţională recunoscută cea de-a treia ediţie a Conferinţei 

internaţionale a doctoranzilor  s-a desfăşurat în luna aprilie ,în amfiteatrele Facultăţii de Drept 

şi Ştiinţe Administrative prilejuind întâlnirea tinerilor doctoranzi,a tinerilor  cercetători, 

asistenţi şi lectori de la cele mai importante facultăţi de drept din România, Ungaria, 

Polonia,Cehia, Slovenia, Moldova . 

În deschiderea conferinţei au conferenţiat profesorii Maria Laura Picchio Forlati şi 

prof dr. Roberto Kostoris de la Università degli Studi di Padova 

Lucrările conferinţa se-au  desfăşurat pe două secţiuni: Drept Public şi Drept Privat.

 Obiectivul conferinţei este de a oferi doctoranzilor, tinerilor cercetători, asistenţilor şi 

lectorilor posibilitatea de a susţine, dezbate şi publica  realizările lor ştiinţifice, precum şi de a 

stabili noi relaţii de colaborare. 

Conferinţa a constituit un excelent prilej de dezbatere ştiinţifică şi schimb de 

experienţă între participanţi. Lucrările prezentate vor fi publicate  în volum. 

 

Şcoala doctorală. Teze de doctorat susţinute public în  

perioada ianuarie- mai 2010 
 

Conducător de doctorat prof.dr. Viorel Paşca 

CORNEA T.GEORGETA VALERIA - Traficul de droguri şi precursori. Combaterea 

traficului ilicit de droguri prin mijloace de drept penal 

MARINESCU G.CĂTĂLIN - Răspunderea penală a persoanei juridice de la teorie la 

practică 

SABĂU-POP I.AURELIAN OLIMPIU - Corupţia şi combaterea fenomenului prin 

mijloace de drept penal şi procesual penal 
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Conducător de doctorat prof.dr.Radu I.Motica 

MANGU I.FLORIN ION - Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului 

de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice 

POPA V.ALEXANDRU - Valenţele răspunderii civile contractuale ȋn materia 

protecţiei muncii şi securităţii sociale. Răspunderea patrimonială 

Conducător de doctorat prof.dr. Ion Lulă 

NĂSUI G.GABRIEL ADRIAN - Malpraxisul medical. Particularităţile răspunderii 

civile medicale 

TUDORONIU (PEPTAN) P.RODICA - Prescripţia achizitivă în dreptul românesc 

BONA S.SPERANŢA DANIELA MARIA - Stipulaţia pentru altul 

MOROZAN C.FLORINA FLORENTINA - Efectele nulităţii actului juridic civil faţă 

de terţi 

NOŞLĂCAN M.MIRCEA - Efectele juridice ale bunei-credinţe în dreptul civil 

Conducător de doctorat prof.dr. Gheorghe Mihai 

TROE N.MARCELA (PȊRVU) - Buna credinţă în drept 

Conducător de doctorat prof.dr. Ioan Vida 

JĂDĂNEANŢ M. ALEXANDRU - Conceptul de cetăţenie în dreptul constituţional şi 

în dreptul comunitar 

UŞVAT F.LAVINIU FLORIN - Referendumul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


