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La data de 13 mai a avut loc tradiţionala sesiune de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. 
Andrei Rădulescu” al Academiei Române, având ca temă generală „Justiţie, stat de drept şi cultură juridică”, temă de o 
stringentă actualitate, înscrisă printre priorităţile lucrărilor planului de cercetare ştiinţifică al Institutului. 

Manifestarea s-a desfăşurat în Sala „Luxemburg“, la Institutul Naţional de Cercetări Economice, cu participarea 
unor personalităţi de seamă ale vieţii sociale, ştiinţifice şi politice româneşti, jurişti de prestigiu, dintre care numeroşi 
membri ai Institutului. 

Sesiunea a început cu alocuţiunea d-lui prof. univ. dr. Emilian Dobrescu, Secretar ştiinţific al Academiei Române, 
care a evidenţiat progresele făcute de Institut de-a lungul existenţei sale, a evocat contribuţiile pe care cercetătorii ştiinţifici 
din Institut le-au adus la păstrarea, afirmarea şi la dezvoltarea sistemului de drept românesc. 

La finalul scurtei alocuţiuni, Secretarul ştiinţific al Academiei Române a urat tuturor cercetătorilor ştiinţifici noi 
succese în activitate de cercetare ştiinţifică, iar comunicărilor sesiunii ştiinţifice, un succes deplin. 

Dezbaterile au continuat, de asemenea, cu luările de cuvânt ale reprezentanţilor Institutului de Cercetări Juridice 
„Acad. Andrei Rădulescu”. Astfel, a luat cuvântul de deschidere a comunicărilor sesiunii ştiinţifice dl. dr. Avrigeanu Tudor, 
CS II, Director interimar al Institutului, de asemenea, a luat cuvântul d-na prof. univ. dr. Dana Tofan, CS I, coordonator 
Departament de drept public „Vintilă Dongoroz”; d-nul lect. univ. dr. Bogdan Pătraşcu, CS II, coordonator Departament 
de drept privat „Traian Ionaşcu”, şi în sfârşit, expunerile în plen s-au încheiat cu dl. conf. univ. dr. Mihai Şandru, CS II la 
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. 

În a doua parte a sesiunii ştiinţifice, a avut loc prezentarea comunicărilor pe secţiuni. 
 

                                                            
∗ Ion Ifrim, cercetător ştiinţific gr. III al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. 
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