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Ministerul Educației 

Universitatea Ecologică din București 

Facultatea de Drept 

 

Conferința națională 

 

Provocări juridice ale unei societăți în tranziție 

(București, 4 aprilie 2023) 

 

 

 Argumentum: Confruntată cu mari crize sistemice și globale societatea contemporană se 

găsește angajată, în depășirea lor, într-o tranziție multidimensională – ecologică, energetică, 

digitală, tehnologică sau cultural-științifică – aflată în diverse etape de afirmare. 

 Rezolvarea numeroaselor și complexelor probleme pe care le ridică aceasta, presupune, 

în mod necesar, implicarea dreptului și formularea unor răspunsuri juridice adecvate, coerente, 

integrate și eficiente. Deopotrivă în plan conceptual, reglementar și practic acțional se așteaptă 

mutații majore și expresii noi, inovante, ce vor marca definitoriu evoluția fenomenului juridic 

național, unional-european și internațional. 

 În acest context general, conferința anuală 2023 de comunicări științifice a Facultății de 

Drept a Universității Ecologice din București, Provocări juridice ale unei societăți în tranziție, 

își propune să abordeze aspecte și să ofere răspunsuri la întrebări, precum: care sunt implicațiile 

tranziției asupra dreptului public, dreptului privat, dreptului UE și dreptului internațional în 

general și a ramurilor de drept în special? Ce impact și dezvoltări speciale pentru instituțiile 

juridice fundamentale? Ce noi concepte și noțiuni? Se prefigurează un drept al tranziției 

ecologice, tranziției digitale sau inteligenței artificiale? Spre un drept global al tranziției? Ce 

inovații și transformări emergente percepem deja? ș.a. 

 

Loc de desfășurare:  Universitatea Ecologică din București, Bvd-ul. Doina Cornea nr. 1G  

   (fostă Vasile Milea), Grozăvești 

 

Formă de organizare: – ON LINE – 

 

Lucrările conferinței se vor desfășura în secțiuni distincte. 

 

Comitet științific: 

• Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Președintele Universității Ecologice din București (UEB); 

• Prof. univ. dr. Bernard Drobenko, profesor emerit, Université du Littoral Côte d’Opale, Franța; 

• Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, Facultatea de Drept, UEB; 

• Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, SNSPA; 

• Prof. univ. dr. Maria Fodor, Decan, Facultatea de Drept, UEB; 

• Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, Director fondator al Publicațiilor „Dreptul”; 

• Prof. univ. dr. Petre Buneci, Facultatea de Drept, UEB; 

• Conf. univ. dr. Andrei Duțu-Buzura, Facultatea de Drept, UEB; 

• dr. Tudor Avrigeanu, M. iur. comp. (Bonn), cercetător științific II, Institutul de Cercetări 

Juridice  

  „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; 

• Conf. univ. dr. Gabriel Manu, Facultatea de Drept, UEB. 
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Comitet de organizare: 

• Conf. univ. dr. Sorana Popa, Facultatea de Drept, UEB; 

• Conf. univ. dr. Gabriela Matei, Facultatea de Drept, UEB; 

• Conf. univ. dr. Corina Popescu, Facultatea de Drept, UEB; 

• Conf. univ. dr. Irina Rădulescu, Facultatea de Drept, UEB; 

• Conf. univ. dr. Simona Pene-Mihăilescu, Facultatea de Drept, UEB; 

• drd. Mircea M. Duțu-Buzura, Facultatea de Drept, UEB. 

 

Calendarul conferinței: 

– 20 februarie 2023 – transmiterea Formularului de înscriere [titlu, rezumat și cuvinte cheie în 

limba engleză (maximum 250 cuvinte, 5 cuvinte cheie)]. 

Formularul de înscriere este activ până la data de 20.02.2023 și se completează – aici; 

 

– 15 martie 2023 – transmiterea textului integral al lucrării, (între 7-10 pagini, font Times 

New Roman, corp 12, spațiere 1,5 cu rezumat și cuvinte cheie în limba engleză – maximum 

250 cuvinte, 5 cuvinte cheie). Lucrările se vor transmite electronic la adresa de e-

mail ueb.pjst@gmail.com; 

 

– 20 martie 2023 – confirmarea lucrărilor ce vor fi susținute în cadrul conferinței; 

Comitetul științific îşi rezervă dreptul de a refuza lucrările care nu se încadrează în aria tematică 

a conferinței, care nu se supun exigențelor de evaluare științifică, ori pe cele care nu se 

reconsideră potrivit observațiilor şi sugestiilor membrilor Comitetului științific şi nu se depun în 

termenul stabilit; 

 

– 29 martie 2023 – publicarea programului conferinței pe site-ul UEB; 

 

– 4 aprilie 2023 – lucrările conferinței. 

 

Lucrările conferinței se vor desfășura în secțiuni tematice determinate și constituite în funcție de 

tematicile intervenienților. Volumul electronic al conferinței va fi trimis spre evaluare și indexare 

în baza de date internațională CEEOL. 

 

N.B.: Participarea este gratuită ! Contează numai calitatea științifică! 

 

 

 

 

 

 

https://www.ueb.ro/files/Formular%20de%20inscriere%20conferinta_2023.docx
mailto:ueb.pjst@gmail.com

