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Cea de-a şaizeci şi şaptea ediţie a Congresului  

internaţional al Asociaţiei Henri Capitant a prietenilor culturii 

juridice franceze va avea loc între 24 şi 28 mai 2010 în România. 

Lucrările şi festivităţile vor fi găzduite de facultăţile de drept din 

Bucureşti (24 şi 25 mai, orele 9-13, Aula Magna a Palatului 

Facultăţii de Drept, Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, Sectorul 5) şi 

Cluj-Napoca (27 şi 28 mai, orele 9-13, Aula Magna a Universităţii 

„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1). 

 

Tema generală a reuniunii este Dreptul succesoral, 

subiect de mare actualitate pentru recodificările naţionale şi 

pentru proiectele de reglementare europene în materie. 

Abordarea se va face pe patru rapoarte generale : Succesiune şi 

familie, Succesiune şi contract, Succesiune şi societăţi societăţi, 

Succesiunile internaţionale. 

Fidel misiunii asumate de către Asociaţie, Congresul are 

ca scop schimburile profesionale şi interacţiunea amicală între 

juriştii ataşaţi culturii juridice franceze şi, în sens mai larg, celei de 

tradiţie romanistă, indiferent de naţionalitate ; o sută douăzeci de 

participanţi proveniţi din douăzeci şi una de ţări vor fi prezenţi. 

 Organizarea pentru prima dată în România a Congresului 

internaţional coincide în mod fericit cu cea de-a 75-a aniversare a 

Asociaţiei. Grupul român (fondat în 1936) şi cele două facultăţi 

organizatoare au onoarea de a va invita să participaţi la acest 

eveniment unic prin calitatea participanţilor şi profunzimea 

semnificaţiilor. 

Anexăm prezentului program lista participanţilor şi 

programul congresului. 
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