PN-II-ID-PCE-2007-1
RAPORT DE ACTIVITATE
Anul raportarii 2008
Obiectivele proiectului pentru anul de raportare
Obiective prevazute

Obiective ealizate

Gradul de
realizare

Evolutia textelor
constitutionale comunitare
privind superpozitionarea
dreptului comunitar in raport
cu dreptul national si practica
nationala a statelor
comunitare prin asigurarea
preeminentei dreptui
comunitar.
Acte normative de drept
comuniar si ierarhizarea
acestora dupa forta lor
juridica.
Controlul statului asupra
frontierelor si a imigrantilor
in conditiile creari spatiului
european de securitate

Evolutia textelor
constitutionale comunitare
privind superpozitionarea
dreptului comunitar in raport
cu dreptul national si practica
nationala a statelor
comunitare prin asigurarea
preeminentei dreptui
comunitar.
Acte normative de drept
comuniar si ierarhizarea
acestora dupa forta lor
juridica.
Controlul statului asupra
frontierelor si a imigrantilor
in conditiile creeri spatiului
european de securitate

total

Observatii

total

total

Activitatile proiectului pentru anul de raportare
Activitati prevazute

Activitati realizate

Gradul de
realizare

Analiza modelelor
constitutionale federative si
confederative ; influenta
acestora asupra configurari
institutilor comunitare si a
doctrinei transferului de
suveranitate

Seminar-dezbatere Suveranitatea dintre clasic si
modern - desfasurat la
Institutul de Cercetari
Juridice (23 mai 2008)

total

Analiza modului de
racordare a dreptului penal si
dreptului procesual roman la
exigenţele dreptului penal
european
Schitarea unei teori unitare a
izvoarelor dreptului in
perspectiva raportului dintre
ordinea juridica comunitara
si ordinea juridica interna
Legislatia romaneasa privind
circulatia strainilor si dreptul
de azil in contextul
politicilor Uniunii Europene

Documentare

total

Infiintarea in cadrul ICJ a
Centrului de Studii de Drept
European (SCDE).

total

Seminar-dezbatere -Temeiul
juridic al actelor CE/UE.
Pertinenţă şi consecinţe desfăşurat la Institutul de
Cercetări Juridice (25
septembrie 2008);
Documentare

total

Analiza critică a legislaţiei
româneşti în materie cu
propuneri de lege ferenda

total

Observatii

Rezultate livrate in anul de raportare:
Rezultate prevazute

Rezultate livrate

Gradul de
realizare

Conceptul de ordine juridică,
articol publicat în Studii de
drept românesc nr.1-2/2008,
autor: prof.univ.dr. Emil
Moroianu
Drepturile omului între
universalismul juridic şi
dreptul la diferenţă, articol
publicat în Studii de drept
românesc nr.3-4/2008, autor
: prof.univ.dr.Emil Moroianu
O teorie pură a dreptului
penal: Vintilă Dongorz între
Thomas Hobbes şi Hans
Kelsen, pubşlicat în Studii
de drept românesc nr.12/2008; autor : dr.Tudor
Avrigeanu, M.iur.comp.
(Bonn) cercet.şt. gr.III

Conceptul de ordine juridică,
articol publicat în Studii de
drept românesc nr.1-2/2008,
autor: prof.univ.dr. Emil
Moroianu
Drepturile omului între
universalismul juridic şi
dreptul la diferenţă, articol
publicat în Studii de drept
românesc nr.3-4/2008, autor :
prof.univ.dr.Emil Moroianu
O teorie pură a dreptului
penal: Vintilă Dongorz între
Thomas Hobbes şi Hans
Kelsen, pubşlicat în Studii de
drept românesc nr.1-2/2008;
autor : dr.Tudor Avrigeanu,
M.iur.comp. (Bonn) cercet.şt.
gr.III

total

Observatii

total

total

Criterii de performanta:
Criterii de
performanta
Articole
acceptate spre
publicare in
reviste indexate
in baze de date
internationale

Numar
(prevazut)

2

Numar
(realizat)

2

Denumire
1. Le Traite de Lisbonne (2007)
modifiant le Traite sur l'Union
Europeenne et le Traite instant la
Communaute europeenne : son
integration dans l'ordres juridiques
nationaux (publicatia Revue
internationale de droit compare).
2. Grundsatze des Allgemainen
Teils des Strafrescth im Lichte der
rumanischen Strafrechtsreform
(publicatia - Zeitschrift fur die
gesamte Strafrechtswissenschaft baza de date internationala
ReferenceGlobal.

Observatii

