Baze de date internaþionale recunoscute pentru domeniul ºtiinþelor
juridice conform ordinului ministrului ECTS nr. 4691/2011
Revista „Dreptul”, revistã încadratã în categoria B+, este indexatã în
bazele de date internaþionale de mai sus

CUPRINS
ACTE NORMATIVE NOI
ILIOARA GENOIU: Acceptarea moºtenirii în Codul civil (Legea
nr. 287/2009, republicatã) ...................................................................
RADA POSTOLACHE: Închirierea casetelor de valori în reglementarea
Codului civil (Legea nr. 287/2009) ......................................................
MARIA FODOR, CORINA FLORENÞA POPESCU: Procedura administrãrii probelor de cãtre avocaþi sau de cãtre consilieri juridici în
reglementarea noului Cod de procedurã civilã....................................
GAVRIL PARASCHIV: Consideraþii asupra unei noi incriminãri:
„Folosirea abuzivã a funcþiei în scop sexual” .....................................

11
30

40
57

STUDII – DISCUÞII – COMENTARII
VERGINIA VEDINAª: Aspecte teoretice ºi practice privind competenþa
materialã a instanþelor judecãtoreºti în soluþionarea litigiilor rezultate
din activitatea Curþii de Conturi .......................................................... 64
VALENTINA BÃRBÃÞEANU: Influenþa jurisprudenþei Curþii Constituþionale asupra ansamblului normativ, cu privire specialã la problema
omisiunilor legislative .......................................................................... 87
CRENGUÞA LEAUA: Raporturile juridice comerciale ºi implicaþiile
actualului Cod civil cu privire la aplicabilitatea, în România, a
Convenþiei de la New York (1958) privind recunoaºterea ºi executarea
hotãrârilor arbitrale strãine ................................................................. 102
2

ALEXANDRU-DANIEL ON: Un concept nou: rãspunderea civilã
preventivã .............................................................................................
ADRIAN-CONSTANTIN TATAR: Consideraþii cu privire la unele
completãri ºi modificãri de datã recentã ale regimului juridic al liberei
circulaþii pe teritoriul României a cetãþenilor statelor membre ale
Uniunii Europene, spaþiului economic european ºi a cetãþenilor
Confederaþiei Elveþiene ........................................................................
ELENA PARASCHIV: Diplomaþia preventivã, ca mijloc de respectare a
dreptului internaþional ºi de preîntâmpinare a diferendelor în relaþiile
dintre state ............................................................................................
REMUS IONESCU: Reflecþii în legãturã cu infracþiunile prevãzute în Legea
nr. 205/2004 privind protecþia animalelor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare .........................................................................
DANIEL VALE, NICOLAE-DRAGOª PLOEªTEANU: Aspecte referitoare
la incompatibilitatea în faza actelor premergãtoare ºi situaþia prevãzutã
în art. 48 alin. (1) lit. d) din Codul de procedurã penalã ....................
GHEORGHE BIOLAN: Consideraþii referitoare la obligaþia de verificare,
în cursul judecãþii, a legalitãþii ºi temeiniciei mãsurii arestãrii
preventive a inculpatului în lipsa acestuia ...........................................
LIVIU-ALEXANDRU LASCU: Tragerea la rãspundere penalã a liderilor
politici ºi a comandanþilor militari în jurisprudenþa instanþelor penale
internaþionale – de la participarea la o „întreprindere criminalã
comunã” la „comiterea indirectã” a infracþiunilor .............................

111

126
143
150
162
176

181

DREPTUL UNIUNII EUROPENE
ALEXANDRU ÞICLEA: Reflecþii privind contractul individual de muncã
încheiat pe duratã determinatã în lumina reglementãrilor Uniunii
Europene .............................................................................................. 197
MINODORA-IOANA BALAN-RUSU: Recunoaºterea condamnãrilor în
cadrul unui nou proces penal într-un stat membru al Uniunii
Europene .............................................................................................. 210
ION RUSU: Lupta împotriva crimei organizate în Uniunea Europeanã ...... 218
DIN SOLUÞIILE INSTANÞELOR JUDECÃTOREªTI
Practicã judiciarã (extrase) ........................................................................... 228

3

