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SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DREPT    

EUROPEAN 
 

 
În parteneriat cu: 

   

       

 

SNSPA / Facultatea de Administraţie Publică 
 

 

 

 

 

şi cu Editura Wolters Kluwer România       

 

 

 

Organizează Conferinţa: 
 

„PROBLEME ACTUALE ALE SPAŢIULUI POLITICO-JURIDIC AL UE” 
 

 

Începând cu acest an, Societatea Română de Drept European (SRDE), în 

cadrul preocupărilor sale ce vizează, potrivit Statutului său, analiza şi evoluţia 

Dreptului european cu toate implicaţiile produse, îşi propune să inaugureze un ciclu 

de conferinţe centrate pe actualitatea spaţiului politico-juridic al UE, în contextul 

cărora să se prezinte şi să se dezbată probleme de maxim interes, atât cele cu caracter 

teoretic, ştiinţific, dar şi cele de ordin practic, concret, mai cu seamă în raport de 

impactul normelor europene asupra ordinii juridice naţionale.  

Din aceste considerente, Conferinţa se adresează nu numai membrilor SRDE, ci 

tuturor cercetătorilor, cadrelor didactice universitare cu preocupări în studiul 

domeniului rezervat Dreptului european, persoanelor care exercită funcţii la nivelul 

diverselor instituţii europene, precum şi tuturor practicienilor, de la nivelul 

administraţiei publice centrale şi locale, în a căror activitate apar interferenţe cu 

aplicarea dreptului UE ori cu alte exigenţe europene. 

 Tema propusă în cadrul primei Conferinţe se intitulează „Politicile europene 

în domeniul drepturilor omului: Cetăţenia europeană -  Implicaţiile Cartei Drepturilor 

Fundamentale a UE asupra spaţiului juridic din România”. 

Lucrările primei Conferinţe se vor desfăşura în perioada 24-25 octombrie 

2013, la Centrul Internaţional de Conferinţe al SNSPA, situat pe strada Emanoil 

Bacaloglu nr. 2, sector 2, Bucureşti (Pţa. Universităţii, vis-a-vis de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie). 
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Programul detaliat al manifestării va fi disponibil, începând cu data de 

20.10.2013, după definitivarea acestuia, în funcţie de comunicările ştiinţifice ce vor fi 

susţinute. 

În acest sens, vă rugăm să ne comunicaţi pe adresa de e-mail: 

conferinta.srde@yahoo.com, până cel mai târziu la data de 31 iulie ac, titlul lucrării 

pe care intenţionaţi să o prezentaţi în cadrul sesiunilor Conferinţei, precum şi 

abstractul acesteia în limba română.  

Lucrările in extenso se vor transmite până, cel mai târziu, la data de 16 

septembrie ac, la aceeaşi adresă de e-mail, fiind redactate, în limba română, 

conform exigenţelor anexate. Alături de articol, trebuie trimis şi rezumatul în limba 

română şi engleză, în considerarea formatului cerut.  

Precizăm că subiectele abordate în cadrul lucrărilor dvs. trebuie să se înscrie din 

punct de vedere tematic, în cadrul celor două axe principale ale conferinţei, anume:  

AXA  I: Politici, strategii şi norme europene 

AXA  II: Implementarea dreptului european şi administraţia publică   

 

Lucrările acceptate de comitetul ştiinţific al Conferinţei, notificate ca atare 

autorilor până la data de 21 septembrie ac, prezentate şi dezbătute în cadrul sesiunilor 

Conferinţei se vor regăsi în Volumul Conferinţei, publicat în Revista Română de 

Drept European, revistă de specialitate indexată BDI: EBSCO, Hein Online, 

ProQuest şi în curs de indexare Scopus şi editată de Editura Wolters Kluver 

România. 

Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu 

se încadrează în aria tematică a Conferinţei, care nu se supun exigenţelor de evaluare 

ştiinţifică (nivel ştiinţific corespunzător, actualitatea temei lucrării, noutate faţă de 

doctrina existentă, relevanţa cazuisticii analizate, conţinutul lucrării să fie adus la zi 

cu legislaţia în vigoare în momentul predării) ori pe cele care nu se reconsideră şi nu 

se refac în termen rezonabil, potrivit observaţiilor şi sugestiilor Comitetului ştiinţific. 

 

Taxa de participare: 

 

Categorie 

Pre-înscriere 

(taxă redusă) 

până la 02.09.2013 

Înscriere 

în intervalul 

03.09 - 16.09.2013 
Membri SRDE 225 lei 275 lei 

Non-membri SRDE 275 lei 350 lei 

 

 

Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinţei, ecusonul de 

participare, mapa conferinţei, un exemplar din Volumul Conferinţei, pauzele de cafea, 

Certificatul de Participare şi participarea la ceremonia de închidere a lucrărilor 

conferinţei. 

Taxa de participare se plăteşte în contul Societăţii Române de Drept 

European, RO63BRDE441SV92821564410, deschis la BRD - Groupe Société 

Générale, sucursala Piaţa Constituţiei, cod fiscal 29167490, cu menţiunea ,,Taxă 

participare conferinţă SRDE”. 

Taxa se achită pe articol şi nu pe autori. Un autor va putea participa cu o 

singură lucrare. 
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Pentru informaţii suplimentare sub aspectul modalităţilor de plată, precum şi al 

plăţii efective a taxei de participare, vă puteţi adresa persoanei de contact, d-nei Ioana 

Andreea Tofan la  tel. nr. 0769.676.351. 

 

Transmiterea studiului in extenso se poate face până la data de 16 septembrie 

ac., iar înregistrarea în conferinţă va fi confirmată numai dupa transmiterea, prin e-

mail (conferinta.srde@yahoo.com) a dovezii de plată a taxei, cu menţiunea ordinului 

de plată TAXĂ PARTICIPARE CONFERINŢĂ SRDE.  

Lucrarea in extenso este supusă unui proces de tip double blind peer review, 

realizat de referenţii ştiinţifici ai Conferinţei, în conformitate cu cele mai înalte 

standarde ştiinţifice internaţionale. 

 

Pentru informaţii suplimentare, persoane de contact: 

Conf.univ.dr. Felicia Maxim – secretar conferinţă; telefon: 0740.901.312 

Lect.univ.dr. Cristina Nicolescu – secretar conferinţă; telefon: 0745.484.521. 

 

Plata taxei de participare nu garantează acceptarea şi publicarea 

articolului şi nici nu va fi returnată în caz de neacceptare a articolului. 

         

 

I. Preşedinte Conferinţă – Ambasador, Prof.univ.dr. ION M. ANGHEL 
(Preşedintele Societăţii Române de Drept European, Preşedintele Asociaţiei 

Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră) 

 

II. Vicepreşedinţi – Lect.univ.dr. DIANA CAMELIA IANCU (Decan 

Facultatea de Administraţie Publică (FAP), Şcoala Naţională de Studii 

Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti) / Lect.univ.dr. CEZAR 

CORNELIU MANDA (Preşedinte Executiv al Societăţii Române de Drept 

European/SNSPA) 

 

 

III. Comitet ştiinţific : 

 Prof.univ.dr. ION M. ANGHEL (Ambasador) 

 Prof.univ.dr. ANDREI POPESCU (Judecător, Tribunalul de Primă 

Instanţă, Curtea de Justiţie a UE) 

 Prof.univ.dr. NICOLETA DIACONU (Academia de Poliţie Alexandru 

Ioan Cuza, Bucureşti) 

 Prof.univ.dr. AUGUSTIN FUEREA (Universitatea Nicolae Titulescu, 

Bucureşti) 

 Prof.univ.dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU (Institutul Român 

pentru Drepturile Omului/SNSPA, Bucureşti) 

 Prof.univ.dr. FLORIN BUCUR VASILESCU 

 Prof.univ.dr. IOAN ALEXANDRU 

 Prof.univ.dr. MIHAI ŞANDRU (Institutul de Cercetări Juridice, 

Academia Română) 

 Prof.univ.dr. MOISE BOJINCĂ (Universitatea Constantin Brâncuşi, Tg. 

Jiu) 
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 Conf.univ.dr. CĂLIN HINŢEA (Universitatea Babeş Bolyai, Cluj) 

 Conf.univ.dr. CONSTANŢA MĂTUŞESCU (Universitatea Valahia, 

Târgovişte) 

 Conf.univ.dr. ION DIACONU (Ambasador) 

 Lect.univ.dr. DIANA IANCU (SNSPA, Bucureşti) 

 Lect.univ.dr. CEZAR CORNELIU MANDA (SNSPA, Bucureşti) 

 ALICE ARŞINEL (Ministerul Afacerilor Externe) 

 

IV. Comitet organizare : 

 

 Lect.univ.dr. CEZAR CORNELIU MANDA – Preşedintele 

Comitetului de Organizare  

 Conf.univ.dr. FELICIA MAXIM (Universitatea Titu Maiorescu, 

Bucureşti) 

 Conf.univ.dr. MIHAELA CĂRĂUŞAN (SNSPA, Bucureşti) 

 Lect.univ.dr. ROXANA MARIANA POPESCU (Universitatea Dimitrie 

Cantemir, Bucureşti) 

 Lect.univ.dr. CRISTINA NICOLESCU (SNSPA, Bucureşti) 

 Lect.univ.dr. CRINA RĂDULESCU (SNSPA, Bucureşti) 

 ANDREEA IOANA TOFAN  

 BOGDAN DOBRESCU 

 CARMEN SILVIA STOICA 

       

V. Secretariat sesiuni ştiinţifice : 

            

 Conf.univ. dr. FELICIA MAXIM (Universitatea Titu Maiorescu, 

Bucureşti) 

 Lector univ. dr. CRISTINA NICOLESCU (SNSPA, Bucureşti) 

 

 

 

 

Comitet de organizare 

          Iunie 2013 

 

 

 

 

ANEXE: 

AXEXA I : Formular de înscriere  

ANEXA II: Formatul şi cerinţele lucrărilor ştiinţifice (Condiţii de editare) 


