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Participarea echipei Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti la concursul 
internaţional de drept comunitar – European Law Moot Court Competition (ELMC)  

(14-17 februarie 2008, Universitatea din Maribor, Slovenia) 
 
 
Prezentarea generală a concursului 
Concursul ELMC se înscrie în demersurile 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 ţărilor Uniunii Europene, ci şi din 
statele Europei Centrale şi de Est, SUA, Canada şi chiar Australia. 
 
Obiectivul organizării unui asemenea concurs este de a promova, în primul rând în 
cadrul studenţilor, dreptul comunitar, 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 actuale juridice, sociale etc. legate de 
integrarea europeană şi de schimbările politice şi juridice care marchează la această 
etapă Europa. 
 
Concursul se află la a 17-a ediţie, iar România a participat pentru prima dată în anul 
2004, fiind reprezentată de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. La ediţia 
2006-2007, echipa Facultăţii noastre a obţinut rezultate foarte bune la etapa finală de la 
Luxembourg, şi anume un premiu special, care nu este acordat în fiecare an, şi anume 
Premiul pentru cea mai bună pledoarie orală (Best Oral Pleading Prize), care constă 
într-un stagiu de 3 luni la Curte sau la o mare firmă europeană de avocatură. Premiul a 
fost înmânat de Preşedintele Curţii de Justiţie, domnul Vassilios Skouris, iar la festivitate 
a fost prezentă şi doamna Camelia Toader, judecătorul României la Curte. 
 
Ediţia 2007-2008 
La ediţia din anul universitar curent, au depus pledoarii scrise 83 de echipe, dar, potrivit 
regulamentului ELMC, au fost selectate doar 48, câte 12 pentru fiecare dintre cele 4 
locaţii în care au avut loc finalele regionale. Echipa României a făcut parte dintre 
echipele selectate şi a fost repartizată să participe la finala regională de la Maribor, 
Slovenia, în perioada 14 – 17 februarie 2008.  
 
Componenţa echipei (studente în anul IV la Facultatea de Drept, Universitatea din 
Bucureşti şi în anul I la Master în Drept european şi internaţional al afacerilor, în cadrul 
Institutului Franco-Român de Dreptul afacerilor) a fost următoarea: Ioana Laura 
Stoicescu, Oana Viorica Grigore, Lavinia Violeta Ghiţă, Carmen Adriana Korşinszki, iar 
antrenorul echipei – Anais Augereau, Universitatea Montpellier, care organizează 
seminarii în cadrul Colegiului Juridic Franco-Român.  
 



Echipa facultăţii noastre a fost singura dintre cele 12 participante la Finala Regională de 
la Maribor, care s-a calificat în semifinale în formulă completă: reclamant, pârât, avocat 
general.  
 
La Finala Regională – categoria pe echipe, reprezentanta României s-a plasat între 
primele patru echipe, iar la categoria Avocat General, reprezentata Facultăţii de Drept a 
Universităţii din Bucureşti, Ioana Laura Stoicescu, a obţinut locul III. La Maribor, locul I la 
echipe a fost ocupat de Columbia University, iar locul I la categoria Avocat General a 
fost ocupat de reprezentantul Universităţii din Suedia, care vor merge mai departe la 
Finala de la Luxemburg, unde vor concura cu ceilalţi care au ocupat locul I la celelalte 
trei finale regionale (organizate la Dallas – SUA, Valencia – Spania, Ţara Galilor –Marea 
Britanie). 
 
Materialele (cărţi, reviste, documente etc.) necesare pregătirii pledoariilor scrise şi orale 
au fost furnizate prin amabilitatea Colegiului juridic franco-român, iar sponsorii care au 
ajutat echipa în vederea participării la concurs au fost: Universitatea din Bucureşti; 
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti; Serviciul Cultural al Ambasadei Franţei 
la Bucureşti; David & Baias SCPA; SALANS; Asociaţia EUROCOLLEGE, prin contribuţia 
domnului Lucian Bondoc şi a doamnei Gabriela Mercore; domnul conf. univ. dr. Romeo 
Popescu.  
 
Performanţa înregistrată de-a lungul timpul la acest concurs de echipa României, stat 
membru recent al Uniunii Europene, reprezintă un semnal pozitiv din perspectivă 
academică, dovedind nivelul ridicat de interes existent în rândul studenţilor la Facultatea 
de Drept a Universităţii din Bucureşti faţă de cunoaşterea aprofundată a dreptului 
comunitar, în general şi a jurisprudenţei comunitare, în special.    
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