
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE DREPT 
Catedra de Drept public 

 
 

DECANULUI FACULTĂŢII DE DREPT 
 

- domnul conf. univ. dr. Flavius A. BAIAS - 
 
 

Subsemnatul, prof. univ. dr. Augustin FUEREA, titularul disciplinei Drept comunitar 
european, cu privire la participarea echipei Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti la 
concursul internaţional de drept comunitar - European Law Moot Court Competition ELMC (19-22 
februarie 2009, Universitatea de Economie Naţională şi Mondială, Sofia, Bulgaria, finala regională) vă 
prezint următoarele: 

 
În primul rând, doresc să vă mulţumesc dumneavoastră, personal, şi, prin intermediul 

dumneavoastră, conducerii Facultăţii pentru sprijinul acordat ca, şi în acest an, echipa noastră să 
reprezinte România la Concursul internaţional de drept comunitar - European Law Moot Court 
Competition - ELMC. 

 
 
Prezentarea generală a concursului 

European Law Moot Court Competition (ELMC) este un prestigios concurs de procese simulate 
organizat sub patronajul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, care se adresează studenţilor din 
statele membre ale Uniunii Europene, din statele candidate, precum şi din alte state din Europa 
Centrală şi de Est, SUA, Canada şi Australia. 
 

Competiţia se înscrie între preocupările Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE), 
încă din anul 1983, de a organiza concursuri internaţionale simulate pentru studenţi, în domeniul 
dreptului comunitar. De-a lungul timpului, paleta de participanţi s-a extins foarte mult, studenţii fiind 
cetăţeni nu doar ai statelor membre ale UE. 
 

Şi în acest an, obiectivul organizării unui asemenea concurs a fost acela de a promova, în primul 
rând la nivelul studenţilor, dreptul comunitar european, mai ales din perspectiva aspectelor ce ţin de 
practica în materie. Concursul reprezintă, astfel, un forum în care studenţii obţin experienţă practică în 
pregătirea şi susţinerea argumentelor juridice în faţa CJCE, precum şi un cadru de dezbatere a 
problemelor juridice şi sociale actuale legate de integrarea europeană şi de schimbările politice şi 
juridice care marchează, în această etapă, Europa. 
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Echipa Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti 
România a participat, cu rezultate meritorii, pentru prima dată, în anul 2004, fiind reprezentată 

de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.  
 
La ediţia din acest an, valoarea pledoariilor, depuse de numeroasele echipe participante, a fost 

foarte ridicată, dovadă fiind media generală a notelor obţinute, respectiv – 16,40, dar, potrivit 
regulamentului ELMC, au fost selectate numai 48 de echipe, câte 12 pentru fiecare dintre cele 4 centre 
în care s-a desfăşurat etapa regională. 

 
Echipa României a făcut parte dintre echipele selectate care, în urma depunerii pledoariilor 

scrise, a obţinut un rezultat foarte bun şi a fost repartizată să participe, alături de alte 11 echipe, 
aparţinând unor state diferite, la etapa regională de la Sofia, Bulgaria, în perioada 19-22  februarie 
2009. 

 
În urma procesului intern de selecţie a rezultat următoarea componenţă a echipei: Alexandra 

Lupu, Luana Piciarca, Alina Tufescu (studente în anul IV la Facultatea de Drept, Universitatea din 
Bucureşti şi în anul I la Master la Colegiul juridic franco-român de studii europene) şi Roxana Stoica 
(studentă în anul IV la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti). Antrenorul echipei, pentru 
această etapă, a fost d-ra drd. Oana SALOMIA (consilier pentru afaceri europene la Ministerul Justiţiei 
şi Libertăţilor Cetăţeneşti, doctorand în Drept comunitar şi colaborator pentru susţinerea seminarelor la 
disciplina Drept comunitar european în cadrul Catedrei de Drept public), sub îndrumarea titularilor 
disciplinei Drept comunitar european, prof. univ. dr. Augustin FUEREA şi lect. univ. drd. Augustina-
Mihaela DUMITRAŞCU. 

 
 

Rezultatele obţinute la etapa regională 
Echipa României s-a calificat în semifinala etapei regionale, alături de echipele următoarelor 

universităţi: Universitatea din Copenhaga (care s-a calificat pentru etapa finală de la Luxembourg), 
Universitatea Columbia şi Universitatea din Heidelberg. 
 

Celelalte echipe participante, la etapa regională de la Sofia, au reprezentant următoarele state: 
Marea Britanie (Universitatea din Bristol), Elveţia (Universitatea din Geneva), Belgia (Universitatea 
din Bruxelles), Slovenia (Universitatea din Ljubljana), Suedia (Universitatea din Stockholm), Letonia, 
Olanda (Universitatea din Utrecht). 

 
Menţionăm că performanţa obţinută de echipa Facultăţii noastre, la etapa regională din acest an, 

a fost notabilă, fiind apreciată  pozitiv de judecătorii (profesorii universitari, avocaţi) care au format 
cele două Curţi de Justiţie în faţa cărora s-a desfăşurat concursul. În acest sens, cunoscuta firmă de 
avocatură din Spania – Garrigues, la care unul dintre judecători este partener, urmează să-şi deschidă 
un birou şi în România, motiv pentru care, cu acest prilej, a precizat că va acorda prioritate, la angajare, 
studenţilor care au reprezentat, la un nivel foarte bun, România şi în acest an, la concursul ELMC. 

 
Experienţa asimilată o vom valorifica în cadrul Cercului ştiinţific de Drept comunitar european 

şi o vom concretiza în selecţia următorilor studenţi care vor intra în componenţa echipei reprezentative 
pentru a participa la concursul din anul universitar 2009-2010, etapă care va începe în luna mai a 
acestui an (selecţia). 

 
Conform punctajului, pe care îl anexez, echipa Facultăţii noastre s-a clasificat pe locul al treilea 

din 12 echipe participante, după echipele Universităţii din Copenhaga, Universităţii Colombia şi 
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înaintea echipei Universităţii din Heidelberg, obţinând un punctaj foarte bun pentru pledoaria orală 
susţinută de către studenta Luana Piciarca, în calitate de pârât. 

 
Adaug faptul că organizatorii concursului şi-au arătat disponibilitatea ca etapa regională 2009-

2010 să se desfăşoare la Bucureşti, date fiind rezultatele constant foarte bune obţinute de echipa 
Facultăţii noastre, din anul 2004 şi până în  prezent. 

 
Pentru a completa fondurile băneşti necesare participării la această etapă a concursului, echipa a 

fost sponsorizată de firmele de avocatură: Salans şi Dragomir şi Asociaţii.  
 
Reiterez mulţumirile pe care vi le adresez, dumneavoastră şi conducerii Facultăţii, în nume 

personal şi în numele echipei reprezentative. 
 
                                                                                                 Cu deosebită consideraţie,  

03.03.2009 Prof. univ. dr. Augustin FUEREA  
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