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La data de 20 mai a avut loc Colocviul de comunicări ştiinţifice al Centrului 
de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice 
„Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, având ca temă generală 
Interpretarea şi aplicarea regulamentului comunitar în dreptul naţional. Condiţii 
şi elemente. Studiu de caz: Regulamentul (CE) nr. 1408/71, temă de o strigentă 
actualitate, înscrisă printre priorităţile  planului de cercetare al Centrului de Studii 
de Drept European. Manifestarea s-a desfăşurat în Sala „Centrului de Studii de 
Drept European“ din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, cu participarea unor 
personalităţi de seamă ale vieţii sociale, ştiinţifice şi politice româneşti, jurişti de 
prestigiu, printre care, numeroşi membri ai Institutului. În deschidere, dl. 
conf.univ.dr.Mihai Şandru, cercet. şt. gr. II (şef al Centrului)  a rezumat activitatea  
Centrului de Studii de Drept European,  contribuţia acestuia  la dezvoltarea 
cercetării ştiinţifice româneşti în domeniul dreptului comunitar european. 

Dezbaterile s-au desfăşurat  pe două secţiuni. Astfel,  în cadrul Secţiunii I 
(moderator – conf. univ. dr. Mihai Şandru, cercet. şt. gr.II (I.C.J.) s-au prezentat 
următoarele comunicări: Principiul autonomiei procedurale (Dragoş Călin şi dr. 
Diana Ungureanu, magistraţi CAB); Ce se ascunde în spatele sintagmei 
„regulamentul, la fel ca legea naţională...” (lect. univ. dr. Raluca Bercea, 
Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara); Regulamentul – un act 
de drept comunitar predictibil (lect. univ. dr. Anamaria Groza); Interpretarea 
dreptului conform dreptului comunitar. Autonomia procedurală a instanţelor 
naţionale în aplicarea dreptului comunitar (magistrat dr. Marius Andreescu). În 
cadrul secţiunii a II-a (moderator – magistrat Dragoş Călin,  CAB) s-au prezentat 
următoarele comunicări: Egalitatea de tratament – principiu călăuzitor al 
securităţii sociale europene (drd. Cristina Gavrilă,  lect. univ. drd. Iulia Boghirnea 
de la Universitatea din Piteşti); Protecţia lucrătorilor migranţi (av. Cleopatra 
Marin); Dreptul procesual civil european – norme procesuale direct aplicabile în 
România  (lect. univ. dr. Emod Veress).  

Comunicările susţinute au fost urmate de dezbateri şi discuţii antrenante.   

Ion Ifrim∗ 
 

∗ Ion Ifrim, cercetător ştiinţific gr.III la Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei 
Rădulescu” (Centrul de Studii de Drept European) al Academiei Române. 

 
ST. DE DREPT ROMÂNESC, an 21 (54), nr. 2, p. 193, BUCUREŞTI, aprilie–iunie 2009 



 


