Temele participanților și programul la Conferința on-line URGENȚA ÎN DREPT – 30-31
martie 2020. Crearea secțiunii electronice FORUM JURIDIC a AUBD
După cum am anunțat într-un comunicat anterior, Facultatea de Drept va organiza, în
perioada 30-31 martie 2020, conferința URGENȚA ÎN DREPT, prima conferință profesională
desfășurată exclusiv în mediul on-line și care tratează, din perspectivă juridică, subiectul ce
captează, prin importanța și gravitatea sa, atenția întregii opinii publice - pandemia generată
de noul coronavirus SARS-CoV-2.
Conferința reunește, în secțiuni distincte, prezentările a 34 de specialiști, cadre
didactice, cercetători și doctoranzi ai Facultății de Drept a Universității din București, acoperind
toate domeniile științei dreptului relevante pentru situația de urgență epidemiologică cu care
ne confruntăm în prezent: drept civil și procesual civil, drept penal și procesual penal, drept
constituțional, drept administrativ și fiscal, drept internațional și drept internațional al
drepturilor omului, dreptul Uniunii Europene.
Temele care vor fi prezentate în cadrul conferinței vor fi următoarele:
Prof. univ. dr. Adriana Almășan - Este compatibil dreptul concurenței cu urgența?
Prof. univ. dr. Traian Briciu - Modalități de recunoaștere a urgenței
Prof. univ. dr. Valerian Cioclei - Impactul stării de urgență asupra fenomenului criminal
Prof. univ. dr. Răzvan Dincă - Distincții între impreviziune și forța majoră în situații de
urgență
Prof.univ.dr. Simona Gherghina - Banii publici și starea de urgență
Prof. univ. dr. Marian Nicolae - Despre regimul prescripțiilor și decăderilor în lumina art.
41 din Decretul nr. 195/2020
Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea - Asigurarea continuității întreprinderii comerciale pe
timp de criză economică
Prof. univ. dr. Corneliu Liviu Popescu - Proclamarea oficială a unei stări excepționale,
condiție a limitării excepționale a drepturilor omului
Prof. univ. dr. Valeriu Stoica - Libertatea și siguranța persoanei în vreme de pandemie
Conf. univ. dr. Ion Gâlea - Urgența în dreptul internațional: clauze în tratate, starea de
primejdie, starea de necesitate
Conf. univ. dr. Radu Rizoiu - Urgența în contractele de servicii (bancare)
Lector univ. dr. Daniela-Anca Deteșeanu - Despre dreptul internațional în caz de urgențe
epidemiologice: de la soft law la hard (harsh ?) law
Lector univ. dr. Bogdan Dima - Natura juridică a decretului Președintelui României pentru
instituirea stării de urgență
Lector univ. dr. Augustina Dumitrașcu, Asist. univ. dr. Oana Salomia - Eficacitatea
măsurilor adoptate de Uniunea Europeană pentru sprijinirea statelor membre aflate în stare de
urgență
Lector univ. dr. Marilena Ene - Măsurile fiscale de urgență
Lector univ. dr. Elena Lazăr - Datele personale în carantină
Lector univ. dr. Andra-Roxana Trandafir - Tăcerea în dreptul penal. Valențe ale
obligațiilor urgente de sesizare a autorităților
Lector univ. dr. Liviu Zidaru - Perspectivele reluării treptate a activității de judecată în
materie civilă, în condițiile epidemiei și stării de urgență

Asist. univ. dr. Vladimir Diaconiță - Neexecutarea cauzată de forța majoră este lipsită de
culpă, dar și de justificare
Asist. univ. dr. Cristina Cornelia Feurdean - Administrația publică locală în stare de
urgență
Asist. univ. dr. Cristian Paziuc - Urgența - rațiune și limită a prescripției extinctive
Asist. univ. dr. Dragos Pârgaru - Scândura lui Carneades - variațiuni contemporane
(ne)imaginare în crize epidemiologice
Dr. Ionuț Nefliu - Noțiunea de acte urgente în procedura penală
Dr. Dan Petrache - Impactul Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României asupra contractelor guvernate de o lege străină
Drd. Ștefan Bogrea - Întrebările preliminare pe timp de urgență: mai sunt judecători la
Luxembourg?
Drd. Ionuț Cofaru - Impedimentul fortuit e aici, dar nu a venit ca să rămână. Soarta
obligației afectate și soarta contractului
Drd. Dorel Herinean - Considerații privind cauzele justificative pe perioada stării de
urgență
Drd. George Lazăr - Antrenarea răspunderii penale pentru răspândirea Covid-19. Raportul
dintre infracțiunea obstacol de zadarnicirea combaterii bolilor și infracțiunile contra persoanei
Drd. Paula Maria Marin - Protejarea drepturilor fundamentale în cazul omisiunilor
legislative. Ipoteza în care lacunele legislative și situația de urgență sunt cauzate de același
eveniment
Drd. Alexandru Stan - Condițiile de validitate specifice testamentelor privilegiate
Exec. jud. Bogdan Dumitrache - Urgența (suspendării) executării silite
Invitat: Prof. univ. dr. Marian Preda, Rectorul Universității din București - Managementul
situației de criză
Rezultatele lucrărilor conferinței „Urgența în Drept” vor fi publicate în revista Analele
Universității din București – Seria Drept.
Înscrierile se pot face până la data de 28 martie 2020, prin completarea acestui formular,
iar conferința va putea fi urmărită de persoanele care s-au înscris prin accesarea acestui link,
potrivit instrucțiunilor primite prin email.
Programul detaliat al conferinței poate fi accesat la această adresă.
Cu această ocazie, vă informam că principala publicație a Facultății de Drept, ANALELE
UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI – SERIA DREPT (AUB – DREPT), care apare neîntrerupt din
anul 1939, are, începând cu data de 20 martie 2020, o secțiune electronică, dedicată publicării
unor articole de mai mică întindere, dar cu relevanță imediată pentru lumea juridică.
Secțiunea se numește AUBD - Forum juridic, este vizibilă pe prima pagină a paginii web
a Facultății de Drept și reprezintă, așa cum îi spune denumirea, o adunare de idei a profesorilor,
doctoranzilor și colaboratorilor externi din Facultatea de Drept. Articolele vor putea fi preluate
de pe această pagină și de alte publicații.
La acest moment, AUBD - Forum juridic reunește deja contribuții a trei specialiști în
drept – cadre didactice și doctoranzi ai facultății -, subsumându-se temei de actualitate a
momentului – pandemia provocată de noul coronavirus SARS – CoV – 2.

