
FACULTATEA DE DREPT A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI 

CENTRUL DE STUDII INTERDISCIPLINARE 

ÎN DREPT, ETICĂ ȘI RELIGIE  
 

Conferinţa internaţională de drept dedicată aniversării a 10 ani de la promulgarea  

Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul juridic al cultelor 

Regimul juridic al libertății religioase  

în Uniunea Europeană: prevederi legale și 

provocări actuale 

 

P R O G R A M  
vineri, 9 decembrie 2016, Sala Petre Antonescu,  

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti 

 

900 – 930  înregistrarea participanţilor 

930 – 1000 Cuvânt introductiv 

 prof. dr. FLAVIUS BAIAS, Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii din București 

 prof. emerit dr. CORNELIU BÎRSAN, Facultatea de Drept  a Universităţii din București 

 conf. dr. ADRIANA ALMĂŞAN, Facultatea de Drept  a Universităţii din București 

1000 – 1145  sesiunea  I 

 moderator: conf. dr. ADRIANA ALMĂȘAN 

 conf. dr. ADRIAN LEMENI,  „Coordonate referitoare la procesul de elaborare și 

adoptare a Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al 

cultelor” (Universitatea din București) → prezintă în română 

 prof. dr. GIOVANNI CIMBALO, „Legea din România și legile din Balcani referitoare la 

libertatea religioasă: o analiză comparativă ” (Universitatea din Bologna)  

→ prezintă în italiană 

 lect. dr. GEORGE GRIGORIȚĂ,  „Doctrina canonică ortodoxă referitoare la raportul 

dintre Stat și Biserică și situaţia actuală din România” (Universitatea din București) 

→ prezintă în italiană 

1145 – 1200  pauză de cafea 
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1200 – 1345   sesiunea a II-a 

 moderator:  lect. dr. GEORGE GRIGORIȚĂ 

 prof. dr. ALEJANDRO TORRES GUTTIEREZ, „Libertatea religioasă în Spania: Prevederi 

constituţionale și dezvoltări legislative” (Universitatea din Navarra)  

→ prezintă în engleză 

 prof. dr. MARIUS BĂLAN, „Impactul secularizării asupra relaţiilor dintre Stat şi 

Biserică” (Universitatea din Iași) → prezintă în română  

  conf. dr. IEREMIA MARGA, „Câteva consideraţii privind regimul cultelor din România” 

(Universitatea din Sibiu) → prezintă în română 

1345 – 1500  prânz 

1500 – 1645  sesiunea a III-a 

  moderator:  prof. dr. SIMINA ELENA TĂNĂSESCU 

  prof. dr. CORNELIU-LIVIU POPESCU, „Aspecte jurisprudenţiale privind protecţia 

convenţională europeană a libertăţii de religie” (Universitatea din București)  

→ prezintă în română/franceză 

  lect. dr. FEDERICA BOTTI, „Legea privind libertatea religioasă din România în faţa 

CEDO” (Universitatea din Bologna) → prezintă în italiană 

 lect. dr. EMILIAN ROMAN, „Reconsiderarea actuală a drepturilor omului în lumina 

învăţăturii creștin-ortodoxe ” (Universitatea din Iași)  → prezintă în italiană 

1645 – 1700  pauză de cafea 

1700 – 1845  sesiunea a IV-a 

  moderator:  prof. dr. ALEJANDRO TORRES GUTTIEREZ 

 prof. dr. SIMINA ELENA TĂNĂSESCU, „Azilul și identitatea religioasă în Uniunea 

Europeană”  (Universitatea din București) → prezintă în engleză 

 lect. dr. MIHAI CONSTANTINESCU, „Libertatea religioasă și dreptul de asociere. De la 

libertatea sindicală la recunoașterea autonomiei cultelor” (Universitatea din 

Craiova) → prezintă în română  

 lect. dr. DORU TRĂILĂ, „Protecţia libertăţii religioase prin mijloace de drept penal” 

(Universitatea din București) → prezintă în română 

 

Pe parcursul Conferinţei se asigură traducerea în/din limba italiană. 


