Conferinţa internaţională a SRDE 2013
„Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”

Centrul Internaţional de Conferinţe al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative
din Bucureşti a găzduit în zilele de 24 şi 25 octombrie 2013, Conferinţa internaţională a SRDE 2013
– „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”, o manifestare amplă şi complexă, în a
cărei dinamică specifică, dincolo de prezentarea de comunicări ştiinţifice, ca obiectiv primordial al
evenimentului centrat pe relevarea şi dezbaterea asupra punctelor de vedere ale specialiştilor
dreptului UE pe marginea temei sale specifice dedicate cetăţeniei europene şi drepturilor
fundamentale aferente acestei calităţi, a mai inclus şi lansarea volumelor „Jurisdicţia
internaţională. Realităţi şi perspective”, autor dr. Raluca Dinu, consilier la Consiliul Legislativ,
respectiv, „Tratatele încheiate de România ca ultim criteriu de apreciere a politicii sale externe
(scurte consideraţii cu privire la tratatele bilaterale)” şi „Quo vadis, România? (a point of view)”,
autor ambasador, prof. univ. dr. Ion M. Anghel, preşedintele Societăţii Române de Drept European
şi al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa masivă, în cele două zile ale manifestării, a peste 140
de participanţi din domeniile vieţii juridice, dar şi a administraţiei publice, fiind salutat de
reprezentanţi ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Tribunalului UE, Administraţiei
Prezidenţiale, Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, Universităţii de Studii Politice şi
Economice Europene „Constantin Stere” din Chişinău, Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza” din Bucureşti, Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, Ministerului de
Afaceri Externe, Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Universităţii „Titu Maiorescu” din
Bucureşti, Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti,
Universităţii „León” din Spania, şi nu în ultimul rând de reprezentanţi ai Şcolii Naţionale de Studii
Politice şi Administrative din Bucureşti.
Conferinţa a fost deschisă de ambasadorul Ion M. Anghel, preşedintele SRDE, fiind urmat
de prof. univ. dr. Vasile Cândea, Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, de dl.
Răzvan Horaţiu Radu, agentul guvernamental pentru CJUE din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe, de d-na. dr. Inginur Rustem, ofiţer de legătură dintre Ministerul Afacerilor Externe şi
Agenţia UE pentru Drepturi Fundamentale de la Viena şi de prof. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu,
care a susţinut o prelegere pe marginea actualităţii spaţiului politico-juridic al UE şi căruia i s-a
înmânat, cu acest prilej, Placheta pentru Excelenţă pentru meritele deosebite în promovarea
dreptului european, pentru rezultatele importante obţinute în dezvoltarea diplomaţiei româneşti,
precum şi a Şcolii de drept din România.
Tematica dezbaterilor a vizat „Politicile europene în domeniul drepturilor omului:
Cetăţenia europeană – Implicaţiile Cartei Drepturilor Fundamentale a UE asupra spaţiului
juridic din România”, lucrările Conferinţei fiind structurate pe două axe, respectiv „Axa I:
Politici, strategii şi norme europene” şi „Axa II: Implementarea dreptului european şi administraţia
publică”.
Susţinerea lucrărilor şi a dezbaterilor s-au făcut de personalităţi de seamă ale vieţii
universitare şi juridice, precum: prof. univ dr. Ion M. Anghel, ambasadorul Ion Diaconu, prof.
univ. dr. Nicoleta Diaconu, prof. univ. dr. Augustin Fuerea, lect. univ. dr. Cezar Corneliu Manda,
lect. univ. dr. Eduard Călinoiu, conf. univ. dr. Constanţa Mătuşescu, conf. univ. dr. Felicia Maxim,
conf. univ. dr. Mihaela Cărăuşan, conf. univ. dr. Benonica Vasilescu, lect. univ. dr. Roxana Mariana
Popescu, dr. Raluca Dinu, conf. univ. dr. Adrian Crăciunescu etc.
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Lucrările conferinţei au fost publicate în Revista Română de Drept European, Supliment,
octombrie 2013, a Editurii Wolters Kluwer, editură care a asigurat şi mapele, respectiv afişele
conferinţei, într-o prezentare grafică de excepţie, cu care SRDE a încheiat un parteneriat ce
acoperă o perioadă lungă de timp, fiind vizată organizarea în aceeaşi colaborare strânsă şi a altor
evenimente ştiinţifice relevante.
Evenimentul care a încheiat ziua de 24 octombrie 2013 a fost lansarea cărţii „Jurisdicţia
internaţională. Realităţi şi perspective”, autor dr. Raluca Dinu. Volumul, publicat la Editura
„Universul Juridic”, a fost prezentat de prof. univ. dr. Nicoleta Diaconu, şef al Catedrei de Drept
Public şi Relaţii Internaţionale a Academiei de Poliţie şi de prof. univ. dr. Augustin Fuerea, din
cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, în care s-a evidenţiat evoluţia complexităţii
sistemului judiciar internaţional, care se reflectă în intensitatea diferitelor forme de angajamente
adoptate în scopul reglementării conduitei statele şi non-statale, în ceea ce priveşte extinderea
progresivă a problemelor internaţionale. Diferitele subiecte de drept internaţional elaborează şi pun
în aplicare o serie de angajamente internaţionale şi europene, care vizează identificarea punctelor de
convergenţă dintre diferitele instanţe, în vederea asigurării armoniei şi echilibrului relaţiilor
reciproce, o veritabilă obligaţie pentru o colaborare loială.
Dată fiind personalitatea autorului, precum şi subiectul volumelor ambasadorului Ion M.
Anghel, care de asemenea, şi- a lansat cu acest prilej ultimele sale lucrări, respectiv „Tratatele
încheiate de România ca ultim criteriu de apreciere a politicii sale externe (scurte consideraţii cu
privire la tratatele bilaterale)” şi „Quo vadis, România? (a point of view)”, acest eveniment s-a
constituit într-o veritabilă reuniune ştiinţifică, de o mare consistenţă şi profundă reverberaţie
juridică, fiind completat de numeroasele personalităţi ale vieţii juridice prezente la conferinţă.
În cadrul lucrărilor desfăşurate în data de 25 octombrie, o secţiune a manifestării a fost
dedicată dezbaterilor în cadrul unui Focus Grup , organizat în contextul parteneriatului dintre SRDE
şi SNSPA – Facultatea de Administraţie Publică, având ca referinţă proiectul „ Dezvoltarea
sustenabilă: o nouă paradigmă pentru administraţia publică românească. Perspective
interdisciplinare şi dimensiuni europene”, câştigat în cadrul competiţiei de granturi – Cercetători în
formare la SNSPA.
În încheierea manifestării, au luat cuvântul preşedintele SRDE, prof .univ. dr. Ion M.Anghel,
respectiv, ambasadorul Ion Diaconu, prof.univ. dr. Augustin Fuerea şi lect. univ. dr. Cezar Corneliu
Manda, preşedintele executiv al SRDE, care au subliniat importanţa şi consecinţele din punct de
vedere teoretic şi aplicativ ale evenimentului organizat de către SRDE, în contextul studierii
instanţelor internaţionale şi a fenomenului proliferării acestor jurisdicţii, a implicaţiilor juridicoinstituţionale ale Uniunii Europene în respectarea drepturilor omului, importanţa evoluţiei
conceptului de cetăţenie europeană, influenţa jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
asupra competenţelor suverane ale statelor membre în materie de cetăţenie, rolul evaluării
impactului reglementărilor pentru dezvoltarea unei administraţii sustenabile, precum şi necesitatea
asigurării stabilităţii legislative - condiţie a realizării unei administraţii publice eficiente.
În ansamblul său, manifestarea ştiinţifică a SRDE a fost unanim apreciată de către toţi
participanţii ca fiind o reuşită deplină, un succes notabil în contextul evenimentelor organizate în
România pe teme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE, pe coordonatele analizei şi cercetării
aprofundate ale dreptului european, acoperindu-se cu prioritate aspectele teoretice, fără însă a
omite evidenţierea elementelor practice presupuse de implementarea concretă a normelor UE în
ordinea juridică naţională, prin relaţionarea procesului de aplicare cu rolul şi misiunile concrete ce
revin administraţiei publice. Dincolo de opiniile specialiştilor , de cazuistică prezentată de către
practicieni, evenimentul şi-a atins obiectivele propuse, îndeosebi prin oferirea posibilităţilor
cercetătorilor români de a avea un dialog cu tehnocraţii instituţiilor naţionale şi europene, sprijiniţi
de reprezentanţi ai mediul academic, universitar, dar şi de cel al societăţii civile, interesate de
promovarea şi înţelegerea dreptului european.
2|2

