
 
Listă de lucrări publicate 

 
         Prep. univ. drd. Teodora-Maria Bantaş 
 
 

- „Justificarea apariţiei şi efectele contractului de comision, ca varietate a 
contractelor de intermediere, în comerţul intern şi internaţional” – publicat în Analele 
Universităţii din Bucureşti nr. I / 2010, ianuarie - martie, Seria Drept; 

 
- „Legea aplicabilă contractelor în lumina noilor reglementări europene - 

Regulamentul nr. 593/2008 (Roma I)” – publicat în Proceedings of the 4th International 
Conference – volumul Conferinţei Internaţionale "Educaţie, Cercetare şi Progres în 
mileniul III" – organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - 
Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, 20-21 aprilie 2012; 

 
- „Recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor străine pronunţate în 

materie civilă şi comercială” – publicat în Caietele Conferinţei Internaţionale anuale a 
UMK – volumul Conferinţei internaţionale anuală a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” - 
Universality Multidisciplinarity Knowledge, Iaşi, 25-26 mai 2012; 

 
- „Lex voluntatis în lumina noilor reglementări europene – analiză teoretică şi 

implicaţii practice” – publicat în Caietele Conferinţei Internaţionale anuale a UMK – 
volumul Conferinţei internaţionale anuală a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” - 
Universality Multidisciplinarity Knowledge, Iaşi, 25-26 mai 2012; 

 
- „Legea aplicabilă contractelor în lumina noilor reglementări europene - 

aspecte teoretice şi implicaţii practice – publicat în revista Curierul Judiciar nr. 7/2012; 
 

- „Competenţa jurisdicțională în acțiunile privind obligațiile de întreținere" - 
publicat în revista Curierul Judiciar nr. 8/2012; 

 
- „Competenţa jurisdicţională şi efectele hotărârilor străine în materia 

procedurilor de insolvenţă – publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 
6/2012; 

 



- „Legea aplicabilă procedurilor de insolvenţă potrivit dispoziţiilor 
Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1346/2000” - publicat în Revista Română de 
Drept al Afacerilor nr. 6/2012.  
 

 
Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale: 
 
- Conferinţa naţională „Reglementări fundamentale în noul Cod civil şi în noul 

Cod de procedură civilă” – organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din 
București, 17-18 februarie 2012, Bucureşti, Aula Magna, Palatul Facultăţii de Drept. Am 
susţinut, în coautorat cu prof. univ. dr. Dragoş-Alexandru Sitaru, prelegerea cu titlul 
„Consideraţii privind dispoziţiile de drept internaţional privat cuprinse în noul Cod civil”.  

 
- Conferinţa internațională "Educație, Cercetare şi Progres în mileniul III" – 

organizată de Facultatea de Științe Juridice, Sociale şi Politice - Universitatea Dunărea 
de Jos, Galați, 20-21 aprilie 2012. Am susţinut prelegerea cu titlul „Legea aplicabilă 
contractelor în lumina noilor reglementări europene - Regulamentul nr. 593/2008 (Roma 
I)”; 

 
- Conferința internațională anuală a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” -

Universality Multidisciplinarity Knowledge, Iaşi, 25-26 mai 2012, Secţiunea "Drept 
constituţional şi Drept european". Am susţinut prelegerea cu titlul „Lex voluntatis în 
lumina noilor reglementări europene – analiză teoretică şi implicaţii practice”; 

 
- Conferința internațională anuală a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” - 

Universality Multidisciplinarity Knowledge, Iaşi, 25-26 mai 2012, Secţiunea "Aplicarea 
directă a dreptului european în instanţele judecătoreşti naţionale". Am participat cu 
prelegerea cu tema „Recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor străine 
pronunţate în materie civilă şi comercială”; 

 
- Conferinţa Științifică Internaţională Lumen 2012, Iaşi, 21 mai-3 iunie 2012, 

secţiunea Context naţional şi european în ştiinţele juridice" - domeniul Drept european. 
La conferinţă am participat cu prelegerea având tema „Recunoașterea şi executarea în 
România a hotărârilor străine în materie matrimonială şi în materia răspunderii 
părintești”. 
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