
FISA DISCIPLINEI 
2011-2012 

 
  

Facultatea Drept 
 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Catedra Drept privat 
Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură Stiinte juridice 

Domeniul pentru studii universitare de 
licenţă/ master 

Dreptul Uniunii 
Europene 

 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 30 20 10   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 
 
 

Recomandate 

Drept civil. Contracte speciale 
Drept comunitar (european)institutional 
Drept internaţional privat 
Drept procesual civil 

 
 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale  
2. Studiu dupa manual, suport de curs 4  9. Pregatire examinare finală 16 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10  10. Consultaţii 2 

Denumirea disciplinei Dreptul european al contractelor Codul 
disciplinei  

Anul de studiu  V Semestrul*  10 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 
Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} O Numărul de credite 7 
Total ore din planul de învăţământ 30 Total ore studiu individual 45 Total ore pe semestru 75 
Titularul disciplinei Prof.univ.dr. Camelia Toader 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare 
semestru 



4. Documentare suplimentară în bibliotecă 12  11. Documentare pe teren 2 
5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR   12. Documentare pe INTERNET 12 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 6  13. Alte activităţi … 0 
7. Pregatire lucrări de control 0  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =  
 

 
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 
disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei) 
 înţelegerea raţiunii construcţiei europene 
 însuşirea noţiunilor de bază din cadrul dreptului european material 
 
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 
  înţelegerea şi însuşirea mecanismului acţiunii comunitare (europene) de creare a Pieţei 
unice 
 explicarea poziţiei şi rolului cetăţenilor şi a persoanelor juridice la încheierea contractelor  cu 
element de extraneitate în Europa 
 
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 
 analiza şi calificarea normelor de drept comunitar(european) 
 corelarea normelor generale cu normele speciale, a celor de drept civil cu cele de drept 
comercial, international privat, procesual, european 
 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

• Analiza jurisprudenţei CJUE în domeniul contractual şi al cooperării judiciare 
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor 
ştiinţifice / angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 
similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 
 înţelegerea importanţei materiei pentru asigurarea respectării celor patru libertăţi 
 implementarea ideii de libertate contractuala , corelată cu protecţia părţii contractante mai 
slabe 
 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă 
şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei   
europene 

 
 

Tabla de materii 

1. Dreptul privat şi dreptul european: reflexii preliminare 
-dreptul privat naţional al raporturilor economice, o diversitate incomodă 
pentru Comunitatea Economică Europeană(Uniunea Europena) 
- competenţele Uniunii Europene în materia dreptului privat 
crearea unui drept european al contractelor pentru consumatori si 



intreprinderi 
 
2. Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării şi 
garanţiilor bunurilor destinate consumului , modificata prin Directiva 
2011/83/UE privind drepturile consumatorilor 
Jurisprudenta CJUE: 
      -     C-404/06 Quelle,  hotararea din 17.4.2008 
3. Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii: Directiva 
93/13/CEE, modificata prin Directiva 2011/83/UE privind drepturile 
consumatorilor 
Jurisprudenta CJUE: 

- C-412/06 Hamilton , hotararea din 10. 4. 2008 
- C-243/08 Pannon, hotararea din 4.6.2009 
- C-478/99 Comisia/Suedia, hotararea din 7.5.02 
- C-372/99 Comisia/Italia, hotararea din 24.1.02 
- C-541/99 Idealservice, hatararea din 22.11.01 
- C-240-244/98 Oceano Grupo, hotararea din 27.6.2000 
- C- 137/08 VB Pénzugyi Lizing Zrt., hotararea din 9 noiembrie 2010 

 
4. Călătorii, vacanţe şi circuite turistice forfetare: Directiva 
90/314/CEE  
Jurisprudenta CJUE: 

- C-585/08 Pammer si C-144/09 Hotel Alpenhof, hot.7.12.2010 
- C-400/00 Club-Tour, hotararea din 30.4.2002 
- C-168/00 Leitner, hotararea din 12.3.02 
- C-178/94 Dillenkoffer, hotararea din 8.10.99 
- C- 140/97 Rechberger s.a, hotararea din 15.6.99 
- C- 237/97 AFS Intercultural Programs Finland, hot.din 11.2.99 

 
5. Contractele negociate în afara spaţiilor comerciale (Directiva 
85/577/CEE) şi contractele la distantă (Directiva 97/7/CE) – abrogate prin 
Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor 
Jurisprudenta CJUE: 

- C-215/08 E.Fritz GmbH, hotararea din 15.4.10 
- C- 205/07 Gysbrecht si Santurel, hotararea din 16.12.08 

 
6. Directiva 94/47/CE privind folosirea pe durată parţială a bunurilor 
(time-sharing) 
Jurisprudenta CJUE: 
- C-401/98 Comisia/Grecia, hotararea din 14.9.99 
- C-319/98 Comisia/Belgia, hotararea din 25.2.99 

7. Contractul de credit pentru consum (Directiva 87/102/CEE 
abrogata prin Directiva 2008/48/CE) 

Jurisprudenta CJUE : 
- C-76/10 Pohotovosť, ordonanta din 16.11.2010 
- C-602/10 SC Volksbank Romania - pendinte 



 

8. Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale 
faţă de consumatori   

Jurisprudenta CJUE : 

- C-304/08 Plus, hotararea din 14.01.2010 
 
9. Elemente ale cooperarii judiciare în materie civilă şi comercială  
 ►Convenţia de la Bruxelles 1968 , înlocuită de Regulamentul nr.44/2001 
al Consiliului, privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor în materie civilă şi comercială 

Jurisprudenta CJUE : 
- C-180/06 Renate Ilsinger, hotararea din 14.5.2009 
- C-381/08 Car Trim, hotararea din 25.2.2010 
- C-111/09 Vienna Insurance Group, hotararea din 20.5.2010 
- C-585/08 Pammer si C-144/09 Hotel Alpenhof, hot.7.12.2010 
- C-139/10 Prism Investments, hotararea din 13.10.2011 

►Conventia de la Roma 1980 ; înlocuirea ei cu Regulamentul “Roma I” 
nr.593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale ; 
        Jurisprudenta CJUE : 

- C-133/08 ICF, hotararea din 6.10.2009 
- C-29/10 Koelzsch, hotararea din 15 martie 2011        

 
  ►Alte instrumente ale UE pentru  facilitarea cooperării civile, mai ales în 
materia dreptului persoanelor si al familiei 
Jurisprudenta CJUE : 
- C- 14/07 Ingenieurburo Michael Weiss, hotararea din 8.5.2008 (Reg.1348/2000) 
- C-296/10 Purrucker, hotararea din 9 noiembrie 2010 (Reg.2201/2003) 
 
10. Proiecte europene de armonizare a dreptului privat, mai ales a 
dreptului contractelor 
 Cartea Verde a Comisiei din 1 iulie 2010 privind actiunile posibile pentru crearea unui 
drept european al contractelor pentru consumatori si intreprinderi COM(2010)348 final 



Bibliografia 
- Camelia Toader, Drept civil. Contracte speciale.Studiu al doctrinei şi jurisprudenţei 

române şi străine, cu ample referiri la dreptul comunitar, editia a 3-a, Ed.C.H. Beck, 
Bucureşti, 2008 (şi bibliografia citată în lucrare); 

Cursuri, tratate 

-  C.Toader, Acquisul comunitar în domeniul dreptului privat- o sinteză, Ed.All Beck, 
Bucureşti, 2002 

- Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul european privat al afacerilor, Ed.Junimea,Iaşi,, 
2002 

- A.Fuerea, Manualul Uniunii Europene, editia a 4-a revizuita,  Ed. Universul Juridic 
Bucureşti, 2010 

- Gyula Fàbiàn, Drept institutional comunitar,editia a 3-a, Sfera Juridica, Ed.Hamangiu, 
2010 

- Paul Craig, G.de Burca, Dreptul Uniunii Europene.Comentarii, jurisprudenta, 
doctrina, editia a 4-a, Ed.Hamangiu, 2009 

- T.Stefan, Beatrice Andresan-Grigoriu, Drept comunitar,Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2007 

- C.Toader, Răspunderea pentru produsele defectuoase, în  Revista de drept comercial 
nr.11/1998 

Articole, studii, monografii, acte normative 

- Jozon Monika, Raspunderea pentru produsele defectuoase in Uniunea Europeana, 
Ed.C.H.Beck, 2007 

- Ionut Popa, Conformitatea lucrului vandut, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2010 
- C.Toader, Consideraţii asupra ordonanţei privind contractele încheiate în afara 

spaţilor comerciale, în  Revista de drept comercial nr.12/1999 
- C.Toader, A.Ciobanu, Un pas important spre integrarea europeana: legea 

nr.193/2000 privind clauzele abuzive, ordonanţa guvernului nr.87/2000 privind 
raspunderea producatorilor  si  ordonanţa guvernului nr.130/2000 privind contractele 
la distanta-  în Revista de drept comercial nr.3/2001 

- C.Toader, Despre aplicarea dreptului comunitar de către instanţele naţionale,în 
Revista de drept comercial nr.1/2002, p.21-30 

- C.Toader, Comentariu la Decizia CJCE din 27.6.2000 privind clauzele abuzive, în 
“Pandectele Române”,serie nouă, nr.1/2002 

- C.Toader, Pierderea plăcerii vacanţei trebuie despăgubită, în RDC nr.11/2003, p.110 
- C. Toader, Noi reglementări europene în materia contractelor: Directiva asupra 

anumitor aspecte ale vânzării şi ale garanţiei bunurilor destinate consumului, în 
Curierul judiciar nr.11-12/2004, p.1-17 

- C. Toader, Contractul de time-sharing, acum reglementat şi în România, în Revista de 
drept comercial nr.9/2004 

- C. Toader, Cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială în cadrul Uniunii 
Europene, în Analele Universităţii din Bucureşti,seria drept, nr. II-2005 

- C.Toader, Recent Case-law of the Court of Justice of the European Communities on 
the jurisdiction in insurance matters, Revista română de drept comunitar nr.1/2009 

- Dreptul comunitar si dreptul intern (Lucrarile sesiunii stiintifice a Academiei Romane, 
Institutul de cercetari juridice din 17 aprilie 2008), Ed.Hamangiu, 2009 

- Comunicarea Comisiei Europene către Consiliul şi Parlamentul european privind 
dreptul european al contractelor - JOCE nr.C 255/13.9.2001 

- Comunicarea Comisiei Europene - „Un drept european al contractelor mai coerent - un 
plan de acţiune”, în JOCE C63 din 15.3.2003 

- Cartea verde privind revizuirea acquis-ului comunitar in domeniul protectiei 
consumatorilor din 8.2.2007- JOUE C61/15.3.2007 

- Comisia Europeana- Propunere din 8.10.2008 pentru o directiva-cadru privind 
drepturile consumatorilor COM(2008)614 final 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Cartea verde a Comisiei privind actiunile posibile pentru crearea unui drept european 
al contractelor pentru consumatori si intreprinderi COM(2010)348 final 

-  
- Hugh Collins, The European Civil Code.The Way Forward,Cambridge University 



Lista 
materialelor 
didactice 
necesare 

 
Tratatul Uniunii Europene 

Directivele si regulamentele pertinente 

Jurisprudenţa indicată a Curtii de Justiţie a Uniunii Europene:  

Legislatia română relevantă 

www.curia.europa.eu 

 
 

 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
  
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 70% 
 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  
 
- testarea periodică prin lucrări de control  10% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 15% 
 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 5% 
 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.  
 Lucrare scrisă compusă din 2 părţi: 1) subiect teoretic, de regulă comparaţie sau corelaţie între instituţii (40%); 
2) întrebări practice, de speţă  (60%). 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
 să dovedească însuşirea minimă a materiei 
 lucrarea să nu conţină erori grave 
 activitate minimă în timpul semestrului 

 

 răspuns corect la toate subiectele 
 activitate susţinută în timpul semestrului 
 cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din 
bibliografia indicată 

 
 
 

Data completării:  noiembrie 2011   Titular de curs:  Prof.univ.dr. Camelia Toader 
 
 



FISA DISCIPLINEI


2011-2012

		Denumirea disciplinei

		Dreptul european al contractelor

		Codul disciplinei

		



		Anul de studiu 

		V

		Semestrul* 

		10

		Tipul de evaluare finală (E / V / C)

		E



		Categoria formativă a disciplinei 

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă

		DS



		Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă}

		O

		Numărul de credite

		7



		Total ore din planul de învăţământ

		30

		Total ore studiu individual

		45

		Total ore pe semestru

		75



		Titularul disciplinei

		Prof.univ.dr. Camelia Toader



		* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru





		Facultatea

		Drept

		

		Numărul total de ore (pe semestru) din planul de invatamant

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)



		Catedra

		Drept privat

		

		



		Domeniul fundamental de

ştiinţă, artă, cultură

		Stiinte juridice

		

		



		Domeniul pentru studii universitare de licenţă/ master

		Dreptul Uniunii Europene

		

		Total

		C**

		S

		L

		P



		Direcţia de studii

		

		

		30

		20

		10

		

		



		** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice 





		Discipline 

anterioare

		Obligatorii

(condiţionate)

		



		

		Recomandate

		Drept civil. Contracte speciale

Drept comunitar (european)institutional

Drept internaţional privat

Drept procesual civil







		Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute) 



		1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

		4

		

		8. Pregătire prezentări orale

		



		2. Studiu dupa manual, suport de curs

		4

		

		9. Pregatire examinare finală

		16



		3. Studiul bibliografiei minimale indicate

		10

		

		10. Consultaţii

		2



		4. Documentare suplimentară în bibliotecă

		12

		

		11. Documentare pe teren

		2



		5. Activitate specifică de pregătire 

SEMINAR şi/sau LABORATOR

		

		

		12. Documentare pe INTERNET

		12



		6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

		6

		

		13. Alte activităţi …

		0



		7. Pregatire lucrări de control

		0

		

		14. Alte activităţi …

		0



		TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

		





		Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării)



		Competenţe specifice

disciplinei

		1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei)

( înţelegerea raţiunii construcţiei europene


( însuşirea noţiunilor de bază din cadrul dreptului european material






		

		2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

 ( înţelegerea şi însuşirea mecanismului acţiunii comunitare (europene) de creare a Pieţei unice


( explicarea poziţiei şi rolului cetăţenilor şi a persoanelor juridice la încheierea contractelor  cu element de extraneitate în Europa






		

		3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)

( analiza şi calificarea normelor de drept comunitar(european)


( corelarea normelor generale cu normele speciale, a celor de drept civil cu cele de drept comercial, international privat, procesual, european


( corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică


· Analiza jurisprudenţei CJUE în domeniul contractual şi al cooperării judiciare



		

		4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)

( înţelegerea importanţei materiei pentru asigurarea respectării celor patru libertăţi


( implementarea ideii de libertate contractuala , corelată cu protecţia părţii contractante mai slabe


( manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei   europene





		Tabla de materii

		1. Dreptul privat şi dreptul european: reflexii preliminare


-dreptul privat naţional al raporturilor economice, o diversitate incomodă pentru Comunitatea Economică Europeană(Uniunea Europena)


- competenţele Uniunii Europene în materia dreptului privat


crearea unui drept european al contractelor pentru consumatori si intreprinderi

2. Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării şi garanţiilor bunurilor destinate consumului , modificata prin Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor

Jurisprudenta CJUE:


      -     C-404/06 Quelle,  hotararea din 17.4.2008


3. Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii: Directiva 93/13/CEE, modificata prin Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor

Jurisprudenta CJUE:


· C-412/06 Hamilton , hotararea din 10. 4. 2008


· C-243/08 Pannon, hotararea din 4.6.2009


· C-478/99 Comisia/Suedia, hotararea din 7.5.02


· C-372/99 Comisia/Italia, hotararea din 24.1.02


· C-541/99 Idealservice, hatararea din 22.11.01


· C-240-244/98 Oceano Grupo, hotararea din 27.6.2000

· C- 137/08 VB Pénzugyi Lizing Zrt., hotararea din 9 noiembrie 2010

4. Călătorii, vacanţe şi circuite turistice forfetare: Directiva 90/314/CEE 

Jurisprudenta CJUE:


· C-585/08 Pammer si C-144/09 Hotel Alpenhof, hot.7.12.2010

· C-400/00 Club-Tour, hotararea din 30.4.2002

· C-168/00 Leitner, hotararea din 12.3.02

· C-178/94 Dillenkoffer, hotararea din 8.10.99

· C- 140/97 Rechberger s.a, hotararea din 15.6.99

· C- 237/97 AFS Intercultural Programs Finland, hot.din 11.2.99

5. Contractele negociate în afara spaţiilor comerciale (Directiva 85/577/CEE) şi contractele la distantă (Directiva 97/7/CE) – abrogate prin Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor

Jurisprudenta CJUE:


· C-215/08 E.Fritz GmbH, hotararea din 15.4.10

· C- 205/07 Gysbrecht si Santurel, hotararea din 16.12.08

6. Directiva 94/47/CE privind folosirea pe durată parţială a bunurilor (time-sharing)


Jurisprudenta CJUE:


- C-401/98 Comisia/Grecia, hotararea din 14.9.99


- C-319/98 Comisia/Belgia, hotararea din 25.2.99

7. Contractul de credit pentru consum (Directiva 87/102/CEE abrogata prin Directiva 2008/48/CE)


Jurisprudenta CJUE :


· C-76/10 Pohotovosť, ordonanta din 16.11.2010

· C-602/10 SC Volksbank Romania - pendinte

8. Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale faţă de consumatori  

Jurisprudenta CJUE :


· C-304/08 Plus, hotararea din 14.01.2010

9. Elemente ale cooperarii judiciare în materie civilă şi comercială 

 ►Convenţia de la Bruxelles 1968 , înlocuită de Regulamentul nr.44/2001 al Consiliului, privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

Jurisprudenta CJUE :


· C-180/06 Renate Ilsinger, hotararea din 14.5.2009


· C-381/08 Car Trim, hotararea din 25.2.2010


· C-111/09 Vienna Insurance Group, hotararea din 20.5.2010


· C-585/08 Pammer si C-144/09 Hotel Alpenhof, hot.7.12.2010

· C-139/10 Prism Investments, hotararea din 13.10.2011

►Conventia de la Roma 1980 ; înlocuirea ei cu Regulamentul “Roma I” nr.593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale ;

        Jurisprudenta CJUE :


· C-133/08 ICF, hotararea din 6.10.2009

· C-29/10 Koelzsch, hotararea din 15 martie 2011       


  ►Alte instrumente ale UE pentru  facilitarea cooperării civile, mai ales în materia dreptului persoanelor si al familiei
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