
V. SEMNAL

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
„EFICACITATEA NORMELOR JURIDICE”

Universitatea  Creştină  Dimitrie 
Cantemir,  Facultatea  de  Drept,  Cluj-Napoca  a 
organizat,  în  parteneriat  cu  Institutul  Român 
pentru  Drepturile  Omului şi  Sectorul  de 
cercetări  socio-umane  al  Institutului  de  Istorie 
„George Bariţiu”  al  Academiei  Române,  Cluj-
Napoca,  cu  Asociaţia Ştiinţifică  de Dreptul 
Proprietăţii  Intelectuale,  cu  The  Romanian 
Society of Authors and Publishers of Scientific 
Works, cu Asociaţia Română de  Ştiinţe Penale 
şi  cu  Institutul  de  Ştiinţe  Administrative  din 
Republica Moldova Conferinţa Internaţională 
„Eficacitatea normelor juridice”.

Lucrările  prezentate  în  cadrul  acestei 
manifestări  ştiinţifice  au  tratat  subiecte  din 
dreptul public şi din dreptul privat. Acestea s-au 
referit  la  Noul  Cod  Civil,  la  Noul  Cod  de 
Procedură  Civilă,  la  Noul  Cod Penal,  la  Noul 
Cod  de  Procedură  Penală,  la  reglementările 
constituţionale în materie,  la dreptul comparat, 
astfel încât să se contureze ideea de civilizaţie, 
cultură şi eficienţă prin normele juridice. 

Problematica  drepturilor  omului  a  fost 
analizată  în contextul  caracterului  imperativ  al 
normelor de drept public şi al respectării punerii 
în  aplicare  a  deciziilor  Curţii  Europene  a 
Drepturilor Omului. 

De un real interes s-au bucurat lucrările 
prof. univ. dr. Gheorghe Boboş,  prof. univ. dr. 
Ioana  Vasiu,  prof.  univ.  dr.  Gordana  Gasmi 
(Serbia); conf. univ. dr. Mihaela Fodor, decanul 

Facultăţii de Drept, prof. univ. dr. Maria Orlov 
(Republica Moldova), prof. univ. dr. Gheorghe 
Iancu, Avocatul Poporului, prof. univ. dr. Irina 
Moroianu Zlătescu,  cercetător  ştiinţific,  dr. 
Marian  Enache,  prof.  univ.  dr.  Monna  Lisa 
Magdo-Belu,  lect.  dr.  Alexandru  Fărcaş,  drd. 
Ioana  Cristina  Vida,  cercetător  I.R.D.O.,  lect. 
Sulyok Márton (Ungaria), prof. univ. dr. Elena 
Botnari  (Republica  Moldova),  Peter  Riznik 
(Slovenia),  Michael  Kecht  (Austria),  Barbora 
Minarikova  (  Slovacia),  Natalia  Saitarli 
(Republica  Moldova), Visegrady  Antal 
(Ungaria),  Petra  Perisić  (Croaţia),  Sulyok 
Márton  (Ungaria),  Anita  Volford  (Ungaria), 
Daniela Văcăreţu (Danemarca).

În  acelaşi  cadru,  I.R.D.O.,  având 
concursul  A.N.U.R.O.M.  şi  al  membrilor 
I..D.E.F., a  organizat  masa  rotundă  cu  tema 
„Anul  european  al  îmbătrânirii  active  şi  al 
solidarităţii  dintre  generaţii”,  în  care  s-a 
discutat  despre  drepturile  sociale,  despre 
promovarea îmbătrânirii active în muncă, despre 
promovarea  solidarităţii  dintre  generaţii  şi  a 
demnităţii  tuturor  oamenilor,  prin  combaterea 
sărăciei şi a excluziunii sociale. 

În  acest  context,  s-a  discutat  problema 
eficienţei şi a eficacităţii actualelor reglementări 
legale în domeniu şi au fost făcute recomandări 
şi propuneri de lege ferenda. 

C. I. Vida
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NOTE, CRONICI, RECENZII

• Ioana Vasiu, Lucian Vasiu, Criminalitatea în cyberspaţiu, Universul Juridic, 2011, 
386 pag.

Lucrarea  abordează  holistic 
criminalitatea  în  cibernetică  şi  contribuie  la 
dezvoltarea unei înţelegeri complete şi efective 
a  principalelor  mijloace  de  prevenire şi 
combatere  a  fenomenului.  Autorii,  prof.  univ. 
dr.  Ioana Vasiu şi  cercetător  ştiinţific  lect.  dr. 
Lucian  Vasiu,  analizează  din  perspectiva 
profesionistului  de  drept  această  problematică, 
structurând  în  trei  părţi  volumul,  astfel  încât 
remarcăm  complexitatea  şi  unitatea  studiului. 
Astfel,  marile  teme  ale  lucrării  sunt  de  mare 
actualitate,  atât  pe  plan  naţional,  cât  şi 
internaţional.

Prima  parte  a  studiului  este  consacrată 
cyberspaţiului,  care  este  definit  ca  fiind 
"domeniul  global  în  mediul  informaţional 
constând  din  reţeaua  interdependentă  de 
infrastructuri  informatice  incluzând  Internet, 
reţelele  de  comunicaţii  electronice,  sistemele 
informatice  şi  procesoarele  şi  controlerele 
incorporate".  În  acest  cadru  sunt  prezentate 
sistemele  informatice,  cerinţele  operaţionale  şi 
legale  privind  prevenirea  criminalităţii 
informatice,  ameninţările  la  adresa  sistemelor 
informatice. 

Partea  a  doua  a  lucrării  priveşte 
mijloacele legale de prevenire a criminalităţii în 

cyberspaţiu.  Sunt  prezentate  infracţiunile  şi 
modalităţile  sub  care  acestea  se  înfăţişează  în 
cyberspaţiu,  precum şi reglementările existente 
în domeniu şi sancţiunile aplicabile.

În  ultima  parte  a  volumului  sunt 
prezentate mijloacele procedurale şi tehnice de 
prevenire  a  criminalităţii.  Sunt  analizate 
politicile privind integritatea datelor informatice 
şi  cele  vizând  disponibilitatea  datelor 
informatice.  Un  loc  aparte  în  cercetarea 
întreprinsă îl ocupă refacerea integrităţii datelor 
informatice  compromise.  În  aceeaşi  parte  a 
lucrării  sunt  analizate  diverse  proceduri.  Este 
vorba  de  "un  sistem  de  paşi  secvenţiali  sau 
tehnici care descriu în detaliu modul în care o 
anumită activitate sau sarcină trebuie realizată".

Sunt  prezentate  în  continuare  mijloace 
tehnice  de  prevenire  a  criminalităţii  în 
cyberspaţiu. Autorii evidenţiază faptul că scopul 
măsurilor  ce  trebuie  luate  este  de  a  proteja 
resursele informaţionale împotriva ameninţărilor 
sau vulnerabilităţilor. 

Scrisă într-un stil clar şi dispunând de o 
bibliografie remarcabilă,  lucrarea reprezintă un 
instrument deosebit de util pentru specialişti.

Irina Zlătescu

• Monna-Lisa Belu Magdo, Locaţiunea în noul Cod Civil, Editura Hamangiu, 2012, 
230 pag.

Lucrarea  ”Locaţiunea  în  Noul  Cod 
Civil”  readuce  în  prim-planul  cercetărilor 
juridice  problematica  dreptului  de  proprietate, 
sub  aspectul  contractului  de  locaţiune, 
contractului  de  încheiere  a  locuinţelor  şi  a 
contractului  de  arendare.  Tema  şi  modul  de 
abordare  a  acestei  lucrări  denotă  faptul  că 
această  problematică  este  de  permanentă 
actualitate,  mai  ales  acum,  în  condiţiile 
prevederilor Noului Cod Civil. Tocmai de aceea 
este necesar ca prevederile Noului Cod Civil, în 
acest  domeniu,  să  fie  aduse  la  cunoştinţa 
publicului de specialitate şi a cetăţenilor, să fie 

explicate  şi  analizate  dintr-o  perspectivă 
accesibilă şi unitară.

Noul  Cod  civil  instituit  prin  Legea 
287/2009, reglementează la Titlul  IX „Diferite 
contracte speciale”, respectiv art. 1777-1835 din 
Cap.  V  „Contractul  de  locaţiune”.  Noul  Cod 
civil  inovează  prin  faptul  că  preia  anumite 
soluţii  din  practica  judiciară  altele  pentru 
detalierea  sau completarea  textelor  din vechea 
reglementare. 

Autoarea  lucrării  ”Locaţiunea  în  noul  
Cod  Civil”  realizează  o  analiză  comparativă 
complexă a din perspectiva dispoziţiilor Noului 
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Cod  civil,  prevederilor  vechiului  cod, 
raportându-se  şi  la  doctrina  şi  la  practica 
anterioară în această materie.

Astfel,  potrivit  art.  1777 din Noul  Cod 
civil .  “Locaţiunea este contractul prin care o  
parte  numită  Locator,  se  obligă  să  asigure  
celeilalte  părţi  numită  Locatar,  folosinţa  unui  
bun,  în  schimbul  unui  preţ,  denumit  chirie”.  
Una din diferenţele evidenţiate de autoare este 
cea  cu  privire  la  modificarea  obiectului 
contractului de locaţiune a noii reglementări faţă 
de  dispoziţiile  art.  1411  din  vechiul  cod.  De 
asemenea,  contractul  de  închiriere  a  locuinţei, 
varietate  a  contractului  de  locaţiune  este 
prezentat, împreună cu contractul de închiriere a 
locuinţelor  cu  destinaţie  specială,  care 
reprezintă varietăţi ale contractului de închiriere 
a  locuinţelor:  locuinţa  socială,  locuinţa  de 
necesitate,  locuinţa  de  serviciu,  locuinţa  de 
intervenţie, locuinţa de protocol.

O problemă interesantă, pe care o ridică 
autoarea,  se  referă  la  dreptul  de  folosinţă  al 
locatarului,  care  este  distinct  de  categoria 
drepturilor  reale.  În  sprijinul  acestei  idei, 
autoarea  evidenţiază  faptul  că  drepturile  reale 

sunt drepturi absolute, fiind enumerate limitativ 
de  lege,  iar  dreptul  de  folosinţă  este  doar  un 
atribut  al  acestor drepturi,  un drept de creanţă 
care  ia  naştere  prin  manifestarea  de  voinţă  a 
locatorului. Un alt argument ridicat de autoare, 
în acest  sens,  se referă la faptul că dreptul  de 
folosinţă al locatarului asupra unui bun are un 
aspect  particular,  fiind  opozabil  locatorului  şi 
altor terţe persoane. Nu în ultimul rând, autoarea 
evocă practică Curţii  de la Strasbourg, în care 
dreptul  de creanţă  –locaţiunea-  este  considerat 
un bun, care beneficiază de protecţia dreptului 
de proprietate. 

Din  perspectiva  aspectelor  abordate 
lucrarea contribuie la evidenţierea şi elucidarea 
unor  aspecte  controversate  din  practica  coti-
diană,  respectiv  reglementările  legale  actuale, 
caracterele  juridice  ale  contractelor,  condiţiile 
de  validitate  şi  efectele  juridice  ale  încetării 
contractelor de locaţiune, închiriere şi arendare. 

Recomandăm  această  lucrare  tuturor 
specialiştilor  în  domeniu  pentru  asigurarea 
rigorii profesionale.

 
I. C. V.

• Remus  Pricopie  –  Relaţiile  publice:  evoluţie  şi  perspective,  Editura  Tritonic 
Bucureşti; Colecţia Comunicare-media, 249 pag.

Lucrarea,  structurată  în  trei  părţi, 
studiază evoluţia relaţiilor publice şi încearcă să 
preconizeze într-o societate activă, aflată mereu 
în schimbare, tendinţele acestora. 

În prima parte a lucrării, autorul remarcă 
poziţia dificilă de abordare de către un neiniţiat 
a  relaţiilor  publice  într-o  societate  avidă  de 
informaţie, de noutate şi de comunicare. 

Din  acest  motiv,  autorul  încearcă  să 
tempereze  dificultăţile  de  abordare  a  relaţiilor 
publice  sesizate  prin  aducerea  la  cunoştinţa 
publicului interesat a elementelor specifice prin 
care se identifică spaţiul de acţiune şi metodele 
aplicate în gestionarea relaţiilor publice, precum 
şi clarificarea conceptului.

Partea  a  II-a  a  lucrării  reconstituie 
traseul  istoric  al  relaţiilor  publice,  autorul 
urmărind  contextul  acestei  discipline, 
clarificând metodologia de acţiune prin prisma 
unor  personalităţi,  care  au  marcat  evoluţia 
relaţiilor publice în spaţiul american.

Ultima  parte  a  lucrării  este  destinată 
concluziilor,  fiind  sintetizate  modalităţile  de 
definire a conceptului de relaţii publice. 

Autorul  evidenţiază  faptul  că  ştiinţa 
relaţiilor publice este o ştiinţă încă tânără, fiind 
catalogată în literatura de specialitate ca ştiinţă 
de graniţă între dintre ştiinţele sociale şi cele ale 
comunicării.

Carmen Năstase
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• Alexandru  Ţiclea,  Codul  Muncii  Comentat,  Ediţia  a  II-a  revăzută  şi  adăugită, 
Editura Universul Juridic, 355 pag.

Lucrarea  ”Codul  Muncii  Comentat”, 
aflată  la  a  doua  ediţie,  revăzută  şi  adăugită, 
semnată  de  prof.univ.  dr.  Alexandru  Ţiclea,  a 
fost  concepută  sub  forma  unei  analize  asupra 
fiecărui  articol  în  parte,  valorificând  astfel  un 
bogat material doctrinar şi jurisprudenţial. 

Autorul  evidenţiază  modificările  aduse 
Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 şi prin 
Legea  dialogului  social  nr.  62/2011  şi 
întreprinde o analiză comparativă prin referire la 
numeroase  trimiteri  la  articole  din  alte  acte 
normative, care conţin reglementări cu privire la 
instituţia juridică analizată. Lucrarea reprezintă 
un  reper  şi  în  acelaşi  timp  un  instrument  de 
lucru  eficient  atât  pentru  personalul  de 
specialitate, care activează în domeniul juridic, 
cât  şi  pentru  cadrele  didactice,  cercetătorii  şi 
funcţionarii  publici.  De  asemenea  studiul 
privind Codul Muncii asigură indirect accesul la 
noile  modificări  din  legislaţia  aplicabilă 
raporturilor  juridice  de  muncă.  Studenţii, 

masteranzii  şi  doctoranzii  în  ştiinţe  juridice  şi 
economice,  care doresc să aprofundeze studiul 
dreptului  muncii  pot  apela  cu  încredere  la 
această lucrare, care oferă o imagine întregită în 
domeniul  legislaţiei  muncii,  ca  instrument 
deosebit de util pentru toţi practicienii dreptului, 
îndeosebi  prin  faptul  că  prevederile  din  acest 
Cod  sunt  în  concordanţă  cu  reglementările 
Uniunii Europene.

Autorul  a  realizat  o  amplă  analiză 
ştiinţifică  a  instituţiilor  dreptului  muncii, 
amintind  modificările  legislative  pe  care  le-a 
suferit Codul muncii de la adoptarea sa şi până 
în  prezent,  unele  dintre  acestea  prezentând  o 
importanţă deosebită.

Apreciem  valoarea  comentariilor 
prezentate  de  autor  şi  recomandăm  această 
lucrare tuturor juriştilor şi nu numai.

A. B.

• Codul  civil  la  României,  Îndrumar notarial,  Uniunea Naţională  a Notarilor  din 
România, Editura Monitorul Oficial, Vol. I., 600 pag, Vol. II., 565 pag.

Noul  Cod  civil  se  înscrie  în  categoria 
actelor  normative  de  reformare  a  sistemului 
judiciar,  a  instituţiilor  şi  mecanismelor 
fundamentale, ce receptează substanţa relaţiilor 
socio-economice,  valorile  europene 
contemporane  şi  evoluţia  conceptelor 
ideologice.

Lucrarea  „Codul  civil  al  României”, 
îndrumar notarial, este destinată, în primul rând, 
notarilor  publici,  ca  primi  practicieni  în 
aplicarea Noului Cod civil. Îndrumarul notarial 
privind  Noul  Cod  civil  al  României  este 
structurat  în  două  volume  şi  are  ca  obiectiv 
principal  interpretarea  uniformă  şi  unitară  a 
dispoziţiilor Noului Cod civil şi a modului său 
de  aplicare.  Intrarea  în  vigoare  a  Noului  Cod 
Civil  responsabilizează  personalul  de 

specialitate pentru modul în care noile prevederi 
legale  vor  fi  acceptate  şi  înţelese  de  către 
societate,  iar  activitatea  notarială  nu  face 
excepţie,  tocmai  pentru  că  presupune  contact 
nemijlocit  cu  persoanele  fizice  şi  juridice  în 
constatarea  raporturilor  civile  şi  comerciale 
nelitigioase, în exerciţiul drepturilor şi ocrotirea 
intereselor cetăţenilor.

Îndrumarul  notarial  a  fost  structurat  în 
două  volume,  pe  considerente  de  utilitate  şi 
oportunitate,  dar  şi  pentru  promovarea  unor 
soluţii corecte şi coerente în planul legislativ şi 
jurisprudenţial,  pentru  cazurile  în  care  actele 
notariale  vor  fi  expuse  unor  interpretări 
contradictorii din practica judiciară.

A. Bulgaru
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• Laurenţiu  Şoitu  (coordonator),  Dicţionar  enciclopedic  de  educaţie  a  adulţilor, 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, 288 pag.

Remarcăm  publicarea  în  Editura  Universităţii 
„Alexandru  Ioan  Cuza”  a  unei  lucrări  de  o 
importanţă  deosebită.  Este  vorba  de  primul 
„Dicţionar enciclopedic de educaţia a adulţilor”, 
care apare în România. 

Aşa  cum  subliniază  coordonatorul 
lucrării, prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu, educaţia 
adulţilor,  un atribut  rezervat  iniţial  celor  aleşi, 
dobândeşte  statutul  de acţiune necesară pentru 
şcoli,  universităţi  populare,  şi  apoi  chiar  de 
politică  europeană  şi  mondială.  Conceptul  de 
educaţie  continuă  a  adulţilor  este  impus  de 
complexitatea  şi  rapiditatea  schimbărilor 
societăţii,  de  evoluţia  fenomenelor  economice, 
tehnologice  şi  culturale,  de  necesitatea 
permanentei  adaptări  a  modului  de  viaţă  în 
spaţiul globalizant. 

În  condiţiile  transformărilor  societăţii 
actuale,  educaţia  adulţilor  devine  o  prioritate, 
impunând  atât  acumularea  continuă  de 
informaţie,  cât  şi  actualizarea  şi  restructurarea 
constantă  a  competenţelor  şi  reevaluarea 
valorilor,  cu  menţinerea  celor  fundamentale, 
perene,  esenţiale  şi  definitorii  pentru  fiinţa 
umană.

Lucrarea,  aşa  cum  reiese  chiar  din 
prefaţa  ei,  îşi  propune  să  reunească  într-un 
volum tematic atât noţiunile comune, cât şi pe 
cele distinctive şi individualizante ale educaţiei 
adulţilor.  Pornind  de  la  definiţii  acceptate, 
consultând surse de cunoaştere ale domeniului, 
prezentând natura conflictului  epistemologic şi 
analizând  cercetările  metodologice  asociate 
disciplinelor academice, dicţionarul se doreşte a 
fi o monografie a unui spaţiu incomplet studiat 
însă cu largi perspective.

În  lucrare  se  regăseşte  un  volum 
impresionant  de  informaţii  naţionale  şi 
internaţionale  din domeniul  educaţiei  adulţilor, 
care  ia  în  considerare  diversele  paradigme  şi 
practici  din  domeniu,  privite  în  contexte 
culturale,  politice  şi  socio-economice  diferite. 
Autorul  valorifică  remarcabila  tradiţie 

românească  din  perioada  interbelică  printr-un 
studiu  comparativ  cu  rezultatele  altor  ţări, 
identificând  direcţiile  de  dezvoltare  pentru 
România, în contextul noilor structuri europene 
de  învăţare.  Remarcăm  că  printre  noţiunile  şi 
instituţiile  explicate  se  regăsesc  şi  „Institutul 
Român  pentru  Drepturile  Omului”  şi  revista 
editată de acesta „Drepturile omului”.

Activitatea desfăşurată pentru realizarea 
acestui  dicţionar  s-a  bazat  pe:  studii 
monografice asupra învăţării  pe durata  întregii 
vieţi,  argumente  ce  susţin  ideea  că  educaţia 
adulţilor  este  un  imperativ  european  adresat 
tuturor  ţărilor,  identificarea  principiilor 
fundamentale  ale  educaţiei  continue  şi  a 
adulţilor,  cuprinzând educaţia de gen şi pentru 
vârsta a treia, documente şi studii internaţionale, 
nevoia  implicării  ONG-urilor  în  dezvoltarea 
educaţiei  adulţilor,  importanţa  reţelelor 
naţionale,  regionale,  transnaţionale  şi 
internaţionale  de  organizare  a  învăţării 
permanente,  rolul  educaţiei  adulţilor  în 
dezvoltarea societăţii civile, rolul cercetării şi al 
practicii în promovarea educaţiei adulţilor, rolul 
noilor metode, instrumente şi tehnici de formare 
şi  evaluare  în  educaţia  adulţilor,  aportul 
universităţilor în educaţia adulţilor, noile direcţii 
de dezvoltare ale educaţiei adulţilor.

Autorul  remarcă  în  lucrare  că  deşi, 
principiul educaţiei continue inspiră majoritatea 
reformelor  din  educaţie  în  întreaga  lume,  din 
păcate, educaţia permanentă este încă un proiect 
educativ,  care are  un caracter  prospectiv,  care 
vehiculează  sisteme  de  valori  orientate  spre 
construcţii  durabile  şi  care  implică  dimensiuni 
ale dezvoltării personale, comunitare şi globale.

Conceput ca un instrument  util  fiecărui 
cercetător, practician, decident sau beneficiar al 
politicilor  educaţionale,  „Dicţionarul  Enciclo-
pedic de Educaţie al Adulţilor” este recomandat 
tuturor celor interesaţi de educaţia adulţilor.

Irina Moroianu
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• Migration  and  International  Human  Rights  Law,  Practitioners  Guide  No.  6, 
International Commission of Jurists, 298 pag.

Lucrarea  se  adresează  persoanelor  cu 
preocupări în domeniul migraţiei şi a protecţiei 
drepturilor omului, atât avocaţilor, judecătorilor, 
funcţionarilor  publici,  cât  şi  migranţilor  în 
vederea unei mai bune cunoaşteri a drepturilor 
garantate  şi  a  mijloacelor  legale  care  trebuie 
implementate la nivel naţional. 

În partea de început sunt făcute precizări 
asupra  fenomenului  migraţiei  evidenţiindu-se 
drepturilor  omului,  aşa  cum  sunt  acestea 
garantate  prin  legea  naţională  şi  cea 
internaţională,  în  ceea  ce  priveşte  protecţia 
migranţilor. Este prezentat în continuare cadrul 
legal,  accentuându-se  importanţa  principiului 

egalităţii  şi  nediscriminării.  În  cele  şapte 
capitole din lucrare sunt analizate şi prezentate 
aspecte  privind  statutul  migranţilor,  precum şi 
impedimentele  care  intervin  odată  cu  luarea 
deciziei  expulzării,  detenţia  migranţilor, 
drepturile economice, sociale şi culturale ce li se 
cuvin şi dreptul la muncă.

Realizarea acestei lucrări a avut la bază 
o laborioasă activitate de cercetare, evidenţiind 
problemele  actuale  ce  privesc  drepturile 
migranţilor  şi  propunând  soluţii  de  incluziune 
socială, economică şi culturală.

 Adrian Bulgaru
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