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Către:

domnul prof. dr. Viorel Mihai CIOBANU, Decanul Facultății de Drept

Participarea echipei Facultății de Drept a Universității din Bucureşti la concursul
internațional de drept comunitar – ELMC (etapa finală, 14 ‐ 18 martie 2007, Luxemburg)

La concursul European Law Moot Court Competititon – ELMC, organizat sub egida Curții de
Justiție a Comunităților Europene, România a participat pentru prima dată în anul 2004, fiind
reprezentată de Facultatea de Drept a Universității din Bucureşti.
La ediția din anul acesta, în urma depunerii memorandumurilor scrise, echipa Facultății s‐a
calificat la Regional Finals (Maastricht, Olanda, 1 ‐ 4 februarie 2007), în cadrul etapei destinate
pledoariilor orale. Astfel, echipa României a câştigat pentru prima oară premiul I la categoria
Avocat General, calificându‐se pentru faza finală de la Luxemburg (14 ‐ 18 martie 2007), unde a
concurat împotriva Avocatului General selectat la regionala de la Pecs (Ungaria).
Juriul, alcătuit din judecători şi avocați generali de la Curtea de Justiție a Comunităților
Europene şi din judecători de la Tribunalul de Primă Instanță de la Luxemburg, a acordat
reprezentantei Facultății de Drept (Georgiana Ianuş, studentă în anul IV) 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.
Celelalte premii acordate au fost după cum urmează: la categoria Echipe – locul I a fost ocupat
de Colegiul Europei (Bruges) şi locul II – Universitatea Harvard, la categoria Avocat General,
premiul a fost câştigat de reprezentantul Universității din Copenhaga, iar la categoria
Reprezentant al Comisiei Europene – locul I a fost obținut de reprezentata Universității Aix
Marseille, iar locul II ‐ reprezentata Universității din Suedia.
Premiile au fost înmânate de Preşedintele Curții de Justiție, domnul Vassilios Skouris, iar la
festivitate a fost prezentă şi doamna Camelia Toader, judecătorul României la Curte.
Informări cu privire la participarea la concurs vor fi prezente în Revista Analele UB – Seria
Drept, nr. 1/2007 şi pe site‐ul Universității din Bucureşti.
Cu această ocazie, vreau să vă mulțumesc, în numele echipei, pentru ajutorul constant pe care cu
generozitate l‐ați acordat pentru participarea sa la acest prestigios concurs.
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