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Tema primei Conferinţe:

ADMINISTRAREA JUSTIȚIEI ÎN
SPAȚIUL UNIUNII EUROPENE
Societatea Română de Drept European (S.R.D.E.), în parteneriat cu Management Law Consulting S.R.L.
inaugurează un ciclu de conferințe centrate pe susținerea de prelegeri de către personalități de marcă ale dreptului
european.
În acest context se vor prezenta și se vor dezbate probleme de interes major ale actualității juridice din spațiul U.E., atât cu
caracter teoretic, științific, dar și practic, concret, în raport de impactul normelor europene asupra ordinii juridice
naţionale.
Conferinţa se adresează tuturor reprezentanților profesiilor juridice, cu precădere judecătorilor, avocaților,
executorilor judecătorești, cadrelor didactice universitare cu preocupări în studiul domeniului dreptului european,
persoanelor care exercită funcţii la nivelul instituţiilor europene și al celor corespondente la nivel național, precum şi
tuturor practicienilor, de la nivelul administraţiei publice, a căror activitate presupune interacțiunea cu aplicarea
dreptului U.E. ori cu alte exigenţe europene.
Principalele coordonate tematice ale conferinței sunt:





Cooperarea între statele europene și C.J.U.E.;
Rolul jurisprudenței C.J.U.E. asupra sistemelor juridice naționale;
Accesul particularilor la jurisdicția U.E.;
Aspecte practice privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor statelor U.E.

Conferențiază:






Prof. univ. dr. Andrei POPESCU ( Judecător, Tribunalul U.E. )
Prof. univ. dr. Camelia TOADER ( Judecător, Curtea de Justiţie a U.E. )
Prof. univ. dr. Elena Simina TĂNĂSESCU ( Facultatea de Drept - Universitatea București )
Dr. Răzvan Horațiu RADU ( Subsecretar de stat, Agent Guvernamental pentru C.J.U.E.)
Execut. Jud. Bogdan DUMITRACHE ( Formator, I.N.M )

Moderatori:


Prof. univ. dr. Augustin FUEREA și Prof. univ. dr. Nicoleta DIACONU

Înscrierile la eveniment se realizează în baza formularului, ce poate fi descărcat de pe site-urile: www.lawmanagement.ro ,
http://societatearomanadedrepteuropean.wordpress.com, și va fi completat și transmis la adresa: office@lawmanagement.ro
sau prin fax nr. 021.256.81.54. Pentru informații suplimentare și confirmarea înregistrării, o puteți contacta pe dna C.J.
Alina Dumitru, tel.: 0722.709.068, e-mail: alinad@lawmanagement.ro .
Comitetul de organizare,

Vă mulțumim și vă așteptăm !

