
Lect. univ. dr. Raluca Papadima primește premiul Simion Bărnuțiu al Academiei Române 

 

Astăzi, 3 decembrie 2020, a avut loc ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române 

pentru cele mai reprezentative creații științifice și culturale realizate în anul 2018. Pentru anul 

2018 au fost acordate 63 de premii din cele 81 prevăzute de regulament. 

 

Raluca Papadima, lector universitar la Facultatea de Drept a Universității din București, a obținut 

premiul Simion Bărnuțiu la secțiunea Științe Juridice, pentru cartea Droit européen et comparé 

des sociétés et des affaires, publicată la Editura Hamangiu în 2018. Lucrarea sa a fost singura 

lucrare din domeniul științelor juridice distinsă cu un premiu al Academiei Române. 

 

Lucrarea Droit européen et comparé des sociétés et des affaires este bazată pe teza de doctorat a 

autoarei, intitulată Convergenta în materia dreptului aplicabil societăților cotate la bursă din 

Uniunea Europeană, redactată în co-tutelă între Universitatea Paris 2 Panthéon-Assas 

(conducător de doctorat, prof. Hervé Synvet) și Universitatea din București (conducător de 

doctorat, prof. Gheorghe Piperea). Teza de doctorat, susținută în 2017 la Paris, fusese distinsă cu 

premiul II la categoria „Cea mai bună teză de doctorat” (secțiunea Științe Sociale) în cadrul 

Premiilor anuale ale Senatului Universității din București, ediția I (2017).  

 

Lucrarea Droit européen et comparé des sociétés et des affaires prezintă, dintr-o perspectiva 

comparatistă, dreptul societăților și dreptul afacerilor (dreptul concurenței, dreptul fiscal, dreptul 

muncii și dreptul protecției consumatorilor) în Uniunea Europeana. Autoarea pornește de la 

dispozițiile europene în aceste materii, pentru a sublinia apoi particularitățile naționale care 

persistă în ciuda armonizării europene, în cinci state membre ale Uniunii Europene: România, 

Franța, Germania, Anglia și Olanda. De asemenea, compară frecvent cadrul european cu cel 

existent în Statele Unite ale Americii. Lucrarea cuprinde o bibliografie internațională exhaustivă 

și analizează cele mai recente modificări legislative în domeniile abordate. 

 

Detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt 

disponibile la adresa: https://academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.  

 

Lista completă a Premiilor Academiei pentru anul 2018 poate fi consultată la adresa: 

https://acad.ro/premiileAR/liste/2018.pdf.  
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