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Faculty of Law
of the West University of Timișoara

International Biennial Conference
13th Edition
Timişoara, 6 – 7 November 2020
Contact persons:
Senior Lecturer Alexandru Popa, PhD, Vice-Dean, tel. 0723/001.141, e-mail: alexandru.popa@e-uvt.ro
Senior Lecturer Sorina Doroga, PhD, Vice-Dean, tel. 0740/370.650, e-mail: sorina.doroga@e-uvt.ro
Senior Lecturer Alexandra Mercescu, PhD, tel. 0723/154.514, e-mail: alexandra.mercescu@e-uvt.ro
Senior Lecturer Dan Cărămidariu, PhD, tel. 0722/873.173, e-mail: dan.caramidariu@e-uvt.ro
For all correspondence concerning the event: conference@e-uvt.ro.

A conference endorsed by the the West University of Timișoara Foundation.
The 13th edition of the International Biennial Conference will take place online.
The conference proceedings will be broadcast live on www.juridice.ro

An event organized with the support of
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Secţiunea III – Dreptul familiei
Tema secțiunii: Interesul superior al copilului
Section III – Family Law
Topic: The superior interests of the child
Vineri, 6 noiembrie 2020
Friday, November 6th, 2020
Sesiunea I / Session I
9:30-13:00
Moderator:
Conf. univ. dr. Lavinia Tec
Krystyna Niziol

Szczecin University

Dilemele alegerii între
politicile de impozitare a
familieii și instrumentele de
politică socială (cazul
Poloniei)

The dilemmas of choosing
between family tax policy and
social family policy instruments
(the case of Poland)

Călina Felicia Jugastru

Universitatea „Lucian Consimțământul la
Blaga” din Sibiu
prelucrarea datelor cu
caracter personal - o
perspectivă subordonată
interesului superior al
copilului

Marius-Ioan Floare

Universitatea
„Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca

Lavinia Tec

Universitatea de Vest Tensiuni între interesul
din Timișoara
superior și unele drepturi
ale copilului

Tensions between the best
interest of the child and some
of his rights

Emanuel Tăvală

Universitatea „Lucian Interesul superior al
Blaga” din Sibiu
copilului în țări de cultură
juridică musulmană

The best interest of the child in
countries with Islamic legal
culture

Cătălin Lungănașu

Universitatea de Vest Interesul superior… al cui?
din Timișoara

The best interest… of whom?

The consent to processing of
personal data - a perspective
subordinated to the best
interests of the child

Figura juridică a copilului în The legal figure of the child in
istoria dreptului privat
the history of European private
european
law
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Alina Borlianu

Université Paris 1 –
Panthéon Sorbonne

Interesul superior al
The best interest of the child in
copilului în dreptul Uniunii European Union law
Europene

Sesiunea II / Session II
14:00-17:00
Moderator:
Conf. univ. dr. Oana Ghiță
Ioana-Anamaria FiloteIovu

Judecătoria Rădăuți

Aspecte jurisprudențiale în Jurisprudential aspects
materia pensiei de
regarding child support
întreținere datorate
copilului

Oana Ghiță

Universitatea din
Craiova

Divorțul părinților și
interesul copilului

Adina Motica, Oana
Buzincu

Universitatea de Vest Reflexia interesului
din Timișoara
superior al minorului în
acordul parental

The reflection of the best
interest of the child in parental
agreements

Gabriela-Rodica GhileBuzan

Universitatea de Vest Interesul superior al
din Timișoara
copilului prin prisma
instituției reprezentării

The best interest of the child in
the light of representation

Oana Motica

Universitatea de Vest Partajul de ascendent din
din Timișoara
perspectiva interesului
superior al minorului

The ascendent settlement from
the perspective of the best
interest of the minor

Anca Muntean

Universitatea de Vest Repere tradiționale și
din Timișoara
moderne în conturarea
interesului superior al
copilului

Traditional and modern
benchmarks in shaping the best
interest of the child

5

The parents’ divorce and the
interest of the child

Sâmbătă, 7 noiembrie 2020
Saturday, November 7th, 2020
Sesiunea I / Session I
09:00-13:00
Moderator:
Conf. univ. dr. Cristina-Mihaela Nicolescu
Cristina-Mihaela
Crăciunescu

Institutul de
Cercetări Juridice
„Acad. Andrei
Rădulescu” al
Academiei Române

Determinarea interesului The assessment of the best
superior al copilului în
interest of the child in certain
unele cauze privind filiația lineage actions

Stela Stoicescu

Universitatea din
București

Executarea hotărârilor
The enforcement of court
judecătorești referitoare la decisions regarding minors.
minori. Probleme practice Practical issues

Laura CeteanVoiculescu

Universitatea „1
Exercitarea autorității
Decembrie 1918” din părintești în interesul
Alba Iulia
superior al copilului:
dreptul instanței de tutelă
de a cenzura înțelegerea
părților

Exercising parental rights in the
best interest of the child: the right
of the guardianship court to
censor the parental agreement

Cristina-Mihaela
Nicolescu

Universitatea din
București

Concepţia pur biologică în
materia filiaţiei – limită a
principiului interesului
superior al copilului?

The purely biological conception
in lineage issues - a limit for the
principle of the best interest of
the child?

Lucia Irinescu

Universitatea
„Alexandru Ioan
Cuza” din Iași

Criza familiei și
solutionarea conflictelor
părintești: răspunsul
jurisprudenței

The crisis of the family and
decision making in parental
conflicts: the response of the
jurisprudence

Dana Busini

Țuca Zbârcea și
Asociații

Interesul superior al
copilului în contextul
procedurilor executorii în
care este implicat

The best interest of the child in
enforcement procedures involving
them

Ioan Ilieș Neamț

Tribunalul
Maramureș

Principiul interesului
superior al minorului vs.
principiul rolului activ al
judecătorului. Sau despre
universuri paralele, care
totuși se întâlnesc

The principle of the best interest
of the child v. the principle of the
active role of the judge. Or on
parallel universes which
nevertheless do meet
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