UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE DREPT
CENTRUL DE CERCETARE ÎN
DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE DREPT
are onoarea de a vă invita la conferinţa internaţională bienală cu tema:

„30 ani de la adoptarea Constituției României.
Relația între dreptul intern și dreptul european”
Evenimentul se va desfăşura în perioada 19-20 noiembrie 2021, on line, datorită condițiilor
sanitare din prezent.
Participarea Dumneavoastră la această manifestare ştiinţifică, alături de colegi din mediul
academic juridic şi din profesiile juridice, va constitui un bun prilej de întâlnire a specialiştilor din
domeniul Dreptului şi va contribui la dezvoltarea relaţiilor de colaborare din acest domeniu.
Lucrările prezentate şi acceptate pentru publicare, vor fi incluse numărul 2/2021 al Revistei
Facultății de Drept Oradea, publicat la editura „ProUniversitaria”, conform condiţiilor de
publicare ale revistei.

Decan,
Conf. univ. dr. Cristian Dumitru MIHEȘ

Structura evenimentului (draft):
Data

Interval orar
08.45
09.00 - 09.30
9.30 – 11.30

19
noiembrie
2021

11.30 – 12.00
12 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 18.00

20
noiembrie
2021

Activitatea
Conectare sesiunea ZOOM
Deschiderea evenimentului
Ceremonie acordare Dr. H. C,
Prof.univ.dr. Ovidiu PREDESCU
Pauză de cafea
Prezentarea lucrărilor
(sesiune în plen)
Pauza de prânz
Prezentarea lucrărilor (I)
(sesiuni paralele – Drept Privat,
Drept Public şi Ştiinţe Penale)

10 – 13.00

Prezentarea lucrărilor (II)
(sesiuni paralele – Drept Privat,
Drept Public şi Ştiinţe Penale,
sesiune studenţi)

10 – 13.00

Workshop: „Profesiile juridice la 30 ani de la
adoptarea Constituției României”

13.45

Concluziile şi închiderea conferinţei

Locaţia

Sala Consiliului de
Administrație
Universității din
Oradea
(corpul J) /
on line ZOOM

Facultatea de Drept
– on line ZOOM

Facultatea de Drept
– on line ZOOM

Sala Festivă a
Facultății de Drept on line ZOOM

Pentru buna desfăşurare a evenimentului vă rugăm să aveţi în vedere următoarele aspecte importante:
10 noiembrie 2021 Data limită pentru înscriere, transmiterea titlului lucrării şi a rezumatului
la adresa: conferinta.drept@uoradea.ro
15 noiembrie 2021 Data limită pentru notificarea privind acceptarea lucrării şi plata taxei de
participare*
19 – 20 noiembrie 2021 Desfăşurarea lucrărilor conferinţei
20 ianuarie 2022 Data limită pentru predarea lucrărilor pentru publicare
* Taxa de participare este în sumă de 250 lei/participant (maximum 2 lucrări). Aceasta se va achita în contul
ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA CERCETARII ÎN DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE (APCDSA) :
RO71BTRL00501205562240XX, Cod fiscal 28604325. Taxa de participare include participarea la lucrările conferinţei,
certificatul de participare, precum şi publicarea materialelor.

