FACULTATEA DE DREPT – UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
CENTRUL PENTRU STUDII DE DREPT COMPARAT Leontin Jean Constantinesco

Introduction to American Jurisprudence: a Romanian Perspective
- Suită de prelegeri in memoriam prof. Gheorghe Beleiu – EDIȚIA A 2-A

Centrul pentru Studii de Drept Comparat Leontin Jean Constantinesco anunță organizarea, în lunile
aprilie și mai 2022, a celei de-a doua ediții a seriei de prelegeri Introduction to American
Jurisprudence: a Romanian perspective, in memoriam Prof. univ. Gheorghe Beleiu. Cele 4 prelegeri
vor avea loc în zilele de 14 și 21 aprilie, respectiv 5 și 12 mai 2022, în intervalul orar 15.30 – 17.00,
în sistem on-line și vor fi susținute de doamna Dana Neacșu, associate professor la Duquesne
University School of Law, SUA*, în dialog cu prof. univ. Radu Rizoiu.
Prelegerile se vor desfășura în mod interactiv, sub forma unor dezbateri ce vor implica și alte cadre
didactice ale Facultății de Drept, dar și întregul auditoriu și se vor adresa în principal studenților din
anii II-IV de licență, masteranzilor și doctoranzilor facultății. Vor fi abordate teme precum:
✓ Statul de drept – o perspectivă românească și americană
✓ Libertatea de exprimare: adevăr și protecție legală - privire asupra cazurilor Palin și Trump
✓ Statul administrativ și protecția mediului – cazurile Juliana, Massachussets vs. EPA și West
Virginia vs. EPA
✓ Statul administrativ și sănătatea publică: reacția autorităților în fața unei crize sanitare –
recenta experiență a pandemiei COVID.

Doritorii se pot înscrie până la data 12 aprilie 2022, prin completarea următorului formular:
https://forms.gle/9K69TQ7VyzAAVcYv5, utilizând adresa instituțională.

*Dna. Dana Neacșu este în prezent associate professor la Duquesne University School of Law, SUA și lector
în Științe politice la Columbia University, SUA. Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București
– promoția 1989, Dana Neacșu a activat și în cadrul Facultății de Drept a Universității din Bucuresti (19901994), Columbia University – Facultatea de Drept și Colegiul Barnard (2020-2021). Pentru CV și alte
informații: https://www.duq.edu/academics/faculty/dana-neacsu.

