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INFORMAŢII PERSONALE   

Nume APETREI IRINA 

E-mail   ireneapetrei@yahoo.com 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

* Perioada (de la - până la) 1. 2009-prezent: Universitatea “Mihail Kogalniceanu” din 

Iasi,Facultatea de Drept,str.Balusescu nr.2,Iasi; 

2.1993–2009:Universitatea “Petre Andrei” din Iasi,Facultatea de 

Drept,str.Ghica Voda nr.13,Iasi; 

3. 1990 – prezent: Baroul Iaşi; 

4. 1989 – 1990: Baroul Bacău  

* Numele şi adresa angajatorului   

* Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

învăţămant superior, avocatură 

 

* Funcţia sau postul ocupat  

 

* Funcţii anterioare 

-lector universitar,Facultatea de Drept,Universitatea „Mihail 

Kogalniceanu” din Iasi,avocat 

-lector universitar,Prodecan al Facultatii de Drept din cadrul 

Universitatii „Petre Andrei”din Iasi,avocat 

- Cancelar al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Petre 

Andrei “din Iaşi, avocat  

-asistent universitar, Facultatea de Drept,Universitatea”Petre 

Andrei” din Iasi,avocat stagiar 

* Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

activitate didactică: seminarii la disciplina Drept civil-partea 

generală, seminarii la disciplina Dreptul familiei,.seminarii la 

disciplina Dreptul muncii; titular al cursului de Dreptul 

familiei;coordonator Practica Juridica; 

cercetare ştiinţifică 

asistenţă juridică 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 26.05.2011-participant la conferinta “Concurenta si 

complementaritatea sistemelor nationale si europene pentru 

protectia drepturilor fundamentale in Europa” , sustinuta de 

Prof.Dr. Didier Maus , Consilier de stat , Presedinte emerit al 

Asociatiei franceze de drept constitutional , Presedintele 

Asociatiei internationale de drept constitutional; 

12 - 14.04.2010 –participant la conferintele: 

-Falimentul bipolaritatii”model american-model 

European(Kelsian)”in calitate de criteriu analitic al controlului de 

constitutionalitate; 

-Controlul de” comunitaritate” al ordinii juridice interne realizat 

de judecatorul national si consecintele sale asupra sistemului 

constitutional; 

-Demnitatea persoanei in calitate de valoare suprema a ordinii 

juridice spaniole si in calitate de sursa a oricarui drept,sustinute 

de Dr.Francisco Fernandez SEGADO,Profesor la Universitatea 

Complutense din Madrid. 

 



* Perioada (de la - până la) 22 – 23.11.2008 
Curs: Dreptul european al concurenţei (Prof.univ.dr.Davide 

Gallotti, avocat în Baroul din Roma, Italia) sub egida Facultăţii de 

Drept – Universitatea “Petre Andrei”din Iaşi, în colaborare cu 

Centrul Zonal Iaşi al I.N.P.P.A. 

 

18 – 20.05.2005 
Curs: Dreptul european al afacerilor (Prof.univ.dr.Davide Gallotti 

– Universitatea Perugia, Italia) sub egida Facultăţii de Drept – 

Universitatea “Petre Andrei”din Iaşi 

 

31.03 – 01.04.2005 
Curs: Dreptul comunitar al muncii (Prof.univ.dr.Davide Gallotti – 

Universitatea Perugia, Italia) sub egida Facultăţii de Drept – 

Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi 

 

1990 – 2000 
studii de doctorat – Facultatea de Drept a Universităţii 

“Al.I.Cuza” Iaşi; Facultatea de Drept a Universităţii “Babéş-

Bolyai” Cluj Napoca 

 

1985 – 1989 
absolventă a Facultăţii de Drept – Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi 

* Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 

* Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

instituţii de Drept comunitar al muncii,de Drept comunitar al 

afacerilor şi de Drept european al concurentei (în cadrul 

cursurilor postuniversitare) 

instrumentele şi mecanismele internaţionale de protecţie a 

drepturilor omului (în cadrul studiilor de doctorat) 

ştiinţele juridice (în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii 

“Al.I.Cuza” Iaşi) 

* Tipul calificării/diploma obţinută licenţiat în ştiinţe juridice – specializarea drept 

avocat 

lector universitar 

doctor în drept 

absolvent al cursurilor de Drept comunitar al muncii,  de Drept 

european al afacerilor şi de Drept european al concurenţei. 

* Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 - 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE  

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar 

care nu sunt recunoscute neapărat printr-

un certificat sau o diplomă 

aptitudini oratorice, de elaborare, redactare şi îndrumare a 

elaborării unor lucrări ştiinţifice  

Limba maternă limba romană 

Limbi străine cunoscute  limba franceză                        limba engleză 



* abilitatea de a citi 

* abilitatea de a scrie 

* abilitatea de a vorbi 

excelent                                        bine 

 

foarte bine                                     bine 

 

bine                                                bine 

 

Aptitudini şi competenţe artistice  

Muzică, desen, pictură, literatură etc. 

studii de design vestimentar şi ambiental în cadrul Şcolii 

Populare de Artă 

Aptitudini şi competenţe sociale  

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-

un mediu multicultural, ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o activitate în 

care munca de echipă este esenţială, (de 

exemplu cultură, sport, etc.) 

aptitudini de comunicare; 

aptitudini de lucru în echipă 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice  

De exemplu coordonaţi sau conduceţi 

activitatea altor persoane, proiecte şi 

gestionaţi bugete; la locul de muncă, în 

acţiuni voluntare (de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) sau la 

domiciliu. 

 -coordonator al Cercului de Drept civil , Facultatea de Drept 

,Universitatea “Mihail Kogalniceanu” din Iasi; 

-organizator al celei de a-3-a editii a Concursului de procese 

simulate, Facultatea de Drept, Universitatea “Mihail 

Kogalniceanu” din Iasi;  

- în calitate de Cancelar al Facultăţii de Drept din cadrul 

Universităţii “Petre Andrei” Iaşi – organizator al sesiunilor anuale 

de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor 

Facultăţii de Drept din Universitatea “Petre Andrei”din  Iaşi. 

Aptitudini şi competenţe tehnice  

(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

utilizare PC 

Permis de conducere Categoria B, 1998 

Alte aptitudini şi competenţe  

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior 

- 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Cărţi publicate: 
1. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică, Editura 

Ankarom, Iaşi, 1998; 

2. Sisteme internaţionale de protecţie a drepturilor omului, 

Editura Cantes, Iaşi, 2001; 

3. Drept civil. Partea generală, Editura Cantes, Iaşi, 2004; 

4. Drept civil. Partea generală, ediţia a-II-a, revăzută, Casa de 

Editură Venus, Iaşi, 2005; 

5. Dreptul familiei, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2005; 

6. Instituţii de drept civil partea generală. Persoana fizică. 

Persoana juridică, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2006. 

 

Articole publicate în publicaţii naţionale: 
1. “Reflecţii privind semnificaţiile contemporane ale 

cooperării internaţionale în domeniul drepturilor 

omului”, Anuarul Universităţii “Petre Andrei”, tomul II, 



Drept, 1992, pp.240-244; 

2. ”Despre drepturile omului”, Revista “Timpul”, 4 

noiembrie 1993, p.7; 

3. ”Democraţia şi drepturile omului”, Anuarul 

Universităţii “Petre Andrei”, tomul III, Drept şi 

Economie, Iaşi, 1993, pp.110-113; 

4. ”Procrearea medical asistată şi implicaţiile ei juridice 

în materia filiaţiei”, Anuarul Universităţii “Petre 

Andrei”, tomul VIII, Iaşi, 1998, pp.142-158; 

5. ”Efectele juridice şi importanţa politică a Declaraţiei 

Universale a Drepturilor Omului”, Anuarul 

Universităţii “Petre Andrei”, tomul VIII, Iaşi, 1998, 

pp.158-163; 

6. ”Raportul dintre Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului”, Anuarul Universităţii “Petre Andrei”, tomul 

VIII, Iaşi, 1998, pp.163-168; 

7. Filiaţia în cadrul asistenţei medicale a procreării”, 

Revista “Dreptul” nr.9/2001, pp.49-57; 

8. ”Conceptul de drepturi ale omului”, Anuarul 

Universităţii “Petre Andrei”, tomul X, Drept, Iaşi, 2001-

2003, pp.58-66; 

9. ”Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului”, 

Anuarul Universităţii “Petre Andrei”, tomul X, Drept, 

Iaşi, 2001-2003, pp.67-76; 

10. ”O nouă încercare de definire a apelului”, Anuarul 

Universităţii “Petre Andrei”, tomul X, Drept, Iaşi, 2001-

2003, pp.77-81; 

11. Tradiţie şi noutate în materia regimului separaţiei de 

bunuri, Anuarul Universităţii “Petre Andrei”, tomul XII, 

Editura Venus, Iaşi, 2006, p.3-14; 

12. Regimuri matrimoniale alternative regimului 

comunităţii legale de bunuri preconizate de Proiectul 

Noului Cod civil român, Jurnalul de Studii Juridice nr. 

3-4 /2006, pp.84-88; 

13. Modificări legislative preconizate de Proiectul Noului 

Cod civil roman în materia acţiunii în tăgada 

paternităţii, Anuarul Universităţii “Petre Andrei”, tomul 

XIII, Editura Venus, Iaşi, 2007, pp.22-25; 

14. Modificări legislative în materia acţiunii în tăgada 

paternităţii aduse prin legea nr.288/2007,  publicat în 

Jurnalul de Studii Juridice nr. 1-2/2008. 

15. Instituţia nulităţii în viitoarea reglementare a Codului 

civil roman ,  volumul „Dreptul romanesc in contextul 

exigentelor Uniunii Europene” al Sesiunii anuale de 

comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice 

„Academician Andrei Rădulescu”,Editura 

Hamangiu,Bucuresti, 2009,pp.92-97. 

16. Moduri de desfacere a casatoriei potrivit 

reglementarilor noului Cod civil roman , volumul 



„Dinamica dreptului romanesc dupa aderarea la 

Uniunea Europeana”,al Sesiunii anuale de comunicari 

stiintifice a Institului de Cercetari Juridice”Academician  

Andrei Radulescu” , Editura Universul Juridic , 

Bucuresti , 2011 , pp.132-137.  

17. Paternitaty in the legislative vision ofthe new Romanian 

Civil Code,Buletinul stiintific nr.20 al ,Universitatii 

„Mihail Kogalniceanu” din Iasi , Editura „Cugetarea”, 

Iasi , 2011,pp.103-111. 

18. Institutia consiliului de familie in cadrul noului Cod 

civil român , in curs de publicare in Buletinul stiintific 

nr.21 al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi. 

Recenzii: 
1. Recenzie asupra lucrării “Divorţul în tradiţie evreiască”, 

apărută la Editura Lumen, Iaşi, 2007, autor Iulia Andreea 

Moldovan, publicată în Jurnalul de Studii Juridice nr.3-

4/2008, pp.221-223. 

 
2. Recenzie asupra lucrării “Manual de Drept civil.Partea 

generala.Persoanele”, apărută la Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2011, autor Carmen Tamara Ungureanu,  in 

curs de publicare în Buletinul stiintific nr.21 al 

Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi. 

 

Articole publicate în publicaţii din străinătate: 
1. Remembering the Matrimonial Regime of Separate 

Maintenance in Romania, “Europaisches Forum junger 

Rechtshistoriker, 25-28 mai 2006, Frankfurt am main, 

publicat pe site-ul http: // www.mpier.uni – Frankfurt.de / 

forum 2006 / program. html, pagina de web a Max-

Planck-Institut füer euröpaeische Rechtsgeschichte, 

Abstract 2, pp.4-5; 

2. Consideraţii generale privind regimul matrimonial în 

reglementarea propusă de Proiectul Noului Cod civil 

român, International Conference of Young Researches, 10 

noiembrie 2006, Chişinău, Moldova, publicat în rezumat 

în volumul Conferinţei IV edition Conference of Young 

Researches Scientific Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 

2006, p.209; 

3. Modificări legislative preconizate de Proiectul Noului 

Cod civil român în materia responsabilităţii părinteşti, 

publicat în rezumat în volumul conferinţei V edition 

International Conference of Young Researches Scientific 

Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2007, p.163; 

4. The Settlement of Reproduction Health and Medically – 

assisted Human Reproduction – a Turning Point in the 

Romanian Legislation of Family Law, publicat în volumul 

Conferinţei ”Turning Points and Breaklines”, 14
th

 

European Forum of Young Legal Historians, Pécs, 

Ungaria, 7-11 mai 2008,pp.39-55; 



5. Modificări legislative în materia vârstei matrimoniale în 

România, publicat în rezumat în volumul conferinţei VI 

edition International Conference of Young Researches 

Scientific Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2007; 

6. Reglementări noi în materia consimţământului la adoptie 

in Romania ,   publicat în rezumat în volumul conferinţei 

VI edition International Conference of Young Researches 

Scientific Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2007. 

Comunicări în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale: 
1. “Reflecţii privind semnificaţiile contemporane ale 

cooperării internaţionale în domeniul drepturilor omului”, 

comunicare în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice 

desfăşurată cu prilejul “Zilelor Petre Andrei”, Universitatea 

”Petre Andrei” din Iaşi, mai 1992; 

2. “Democraţia şi drepturile omului”, comunicare în cadrul 

sesiunii de comunicări ştiinţifice desfăşurată cu prilejul 

“Zilelor Petre Andrei”, Universitatea ”Petre Andrei”din 

Iaşi, mai 1993; 

3. “Jurisprudenţa organelor Convenţiei Europene a 

Drepturilor Omului privind intrarea şi ieşirea străinilor pe 

teritoriul statelor”, comunicare în cadrul sesiunii anuale de 

comunicări ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei” din Iaşi, 

iunie 1994; 

4. “Modalităţi de realizare a cooperării internaţionale în 

domeniul drepturilor omului”, comunicare în cadrul 

sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a 

Universităţii”Petre Andrei”din Iaşi, iunie 1995; 

5. “Evoluţie şi conţinut în domeniul cooperării internaţionale 

în materia drepturilor omului”, comunicare în cadrul 

sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a 

Universităţii”Petre Andrei”din Iaşi, iunie 1997; 

6. “Consideraţii privind unele aspecte juridice noi în 

problema concepţiei copilului”, comunicare în cadrul 

sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a 

Universităţii”Petre Andrei” din Iaşi, iunie 1997; 

7. “Procrearea medical asistată şi implicaţiile ei juridice în 

materia filiaţiei”, comunicare în cadrul sesiunii anuale de 

comunicări ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei” din Iaşi, 

iunie 1998; 

8. “Efectele juridice şi importanţa politică a Declaraţiei 

Universale a Drepturilor Omului”, comunicare în cadrul 

sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a 

Universităţii”Petre Andrei” din Iaşi, iunie 1998; 

9. “Raportul dintre Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”, 

comunicare în cadrul sesiunii anuale de comunicări 

ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei” din Iaşi, iunie 1998; 

10. “Filiaţia în cadrul asistenţei medicale a procreării”, 

comunicare în cadrul sesiunii anuale de comunicări 

ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei”din Iaşi, iunie 2001; 



11. “Conceptul de drepturi ale omului”, comunicare în cadrul 

sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a 

Universităţii”Petre Andrei” din Iaşi, iunie 2001; 

12. “Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului”, 

comunicare în cadrul sesiunii anuale de comunicări 

ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei” din Iaşi, iunie 2002; 

13. “Concubinajul în literatura juridică şi în practica 

judiciară”, comunicare în cadrul sesiunii anuale de 

comunicări ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei” din Iaşi, 

iunie 2002; 

14. “O nouă încercare de definire a apelului”, comunicare în 

cadrul sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a 

Universităţii”Petre Andrei” din Iaşi, iunie 2002; 

15. Drepturile civile ale persoanelor fizice în reglementările 

interne şi internaţionale”- comunicare în cadrul sesiunii 

anuale de comunicări ştiinţifice a Universităţii”Petre 

Andrei”din Iaşi, iunie 2003; 

16. “Consideraţii privind schimbarea pe cale administrativă a 

numelor persoanelor fizice potrivit Ordonanţei Guvernului 

nr.41/2003”, comunicare în cadrul sesiunii anuale de 

comunicări ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei”din Iaşi, 

iunie 2003; 

17. “Euthanasia şi posibilele ei efecte juridice în dreptul civil”, 

comunicare în cadrul sesiunii anuale de comunicări 

ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei” din Iaşi, iunie 2003; 

18. Adopţia internă şi adopţia internaţională în lumina 

prevederilor legii nr.273/2004, comunicare în cadrul 

sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a 

Universităţii”Petre Andrei”din Iaşi, iunie 2004; 

19. Tradiţie şi noutate în materia regimului separaţiei de 

bunuri, comunicare în cadrul sesiunii anuale de comunicări 

ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei”din Iaşi, mai 2006; 

20. Modificări legislative preconizate de Proiectul Noului Cod 

civil roman în materia acţiunii în tăgada paternităţii, 

comunicare în cadrul sesiunii anuale de comunicări 

ştiinţifice a Universităţii”Petre Andrei”din Iaşi, mai 2007; 

21. Modalitati de desfacere a casatoriei potrivit 

reglementarilor noului Cod civil roman,comunicare in 

cadrul Sesiunii anuale de comunicari stiintifice a Institutului 

de Cercetari Juridice „Academician Andrei Radulescu” din 

cadrul Academiei Romane ,cu tema”Dinamica dreptului 

romanesc dupa aderarea la Uniunea Europeana”,26 

aprilie2010; 

22. Paternitatea in viziunea legislativa a noului Cod civil 

roman,comunicare in cadrul Sesiunii stiintifice anuale a 

Universitatii „Mihail Kogalniceanu”din Iasi , aXVIII-a 

editie, cu tema „Provocarile societatii post-

comuniste.Dimensiuni politico-juridice,institutionale si 

culturale”,22mai 2010.  

23. Institutia consiliului de familie in cadrul noului Cod civil 



român , comunicare in cadrul Conferintei nationale cu 

participare internationala a Universitatii „Mihail 

Kogalniceanu”din Iasi , a XIX-a editie , cu 

tema”Globalizare si identitate nationala.Dimensiuni 

cultural-juridice” , 3-4 iunie 2011. 

Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale: 
1. Conferinţa “Internationalisation of higher education: 

policy and practice”, organizată de International 

Association of Universities, desfăşurată la Universitatea 

Claude Bernard Lyon 1, Lyon, Rhône-Alpes, Franţa, 12-

13 aprilie 2002; 

2. Forumul tinerilor istorici ai dreptului (Forum of Young 

Legal Historians 2006) organizat de Institutul Max-

Planck şi Universitatea Johann Wolfgang Göethe din 

Frankfurt am Main, 25 – 28 mai 2006, cu lucrarea 

Remembering the Matrimonial Regime of Separate 

Maintenance in Romania, publicată în rezumat în limba 

franceză şi în limba engleză pe http://www.mpier.uni-

frankfurt.de/forum 2006/program. html, pagina de web a 

Max-Planck-Institut fuer europäeische Rechtsgeschichte, 

Absract 2, pp.4-5; 

3. Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători 2006 

(International Conference of Young Researches 2006), 

ediţia a IV-a, organizată de Asociaţia Tinerilor Cercetători 

din Moldova “Pro-Ştiinţa”, Academia de Ştiinţe a 

Moldovei şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 

desfăşurată la Chişinău, 10 noiembrie 2006, cu lucrarea 

Consideraţii generale privind regimul matrimonial în 

reglementarea propusă de Proiectul Noului Cod civil 

roman, publicată în rezumat în volumul conferinţei IV 

edition International Conference of Young Researches 

Scientific Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 

Moldova,noiembrie 2006, p.209; 

4. Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători 2007 

(International Conference of Young Researches 2007), 

ediţia a V-a, organizată de Asociaţia Tinerilor Cercetători 

din Moldova “PRO-Ştiinţa”, Academia de Ştiinţe a 

Moldovei şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 

desfăşurată la Chişinău, Moldova, 9 noiembrie 2007, cu 

lucrarea Modificări legislative preconizate de Proiectul 

Noului Cod civil român în materia responsabilităţii 

părinteşti, publicată în rezumat în volumul conferinţei V 

edition International Conference of Young Researches 

Scientific Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2007, p 

163;  

5. 14
th 

European Forum of Young Legal Historians ”Turning 

Points and Breaklines”, Pécs, Ungaria, 7-11 mai 2008, cu 

lucrarea The Settlement of Reproduction Health and 

Medically – assisted Human Reproduction – a Turning 

Point in the Romanian Legislation of Family Law 



publicata in rezumat in volumul Conferintei”Turning 

Points and Breaklines”,14 European Forum of Young 

Legal Historians,Pecs,Ungaria,7-11 mai 2008,pp.39-55. 

6. Conferinţa internaţională a tinerilor cercetători 2008 

(International Conference of Young Researches 2008), 

ediţia a VI-a, organizată de Asociaţia Tinerilor Cercetători 

din Moldova “PRO-Ştiinţa”, Academia de Ştiinţe a 

Moldovei şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 

desfăşurată la Chişinău, noiembrie 2008, cu doua lucrari: 

Modificări legislative în materia vârstei matrimoniale în 

România aduse prin Legea nr.288/200 si Reglementări 

noi în materia consimţământului la adopţie în România, 

publicate în rezumat în volumul conferinţei VI edition 

International Conference of Young Researches Scientific 

Abstracts, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2008; 

7. Conferinţa ştiinţifica anuala cu participare internaţională 

cu tema ”Tradiţie şi reformă în dreptul românesc”, 

organizată de Facultatea de Drept a Universităţii ”Petre 

Andrei” din Iaşi şi Centrul de Cercetări Juridice, ediţia a 

XVIII-a, 29-31 mai 2008, în cadrul Zilelor Universităţii 

”Petre Andrei” din Iaşi, cu lucrarea Modificări legislative 

în materia acţiunii în tăgada paternităţii aduse prin legea 

nr.288/2007,publicata in Jurnalul de Studii Juridice nr.1-

2/2008. 

8. Conferinţa internaţionala ”Realităţi şi perspective ale 

procesului de integrare europeană în era globalizării”, 

organizată de Universitatea ”Lucian Blaga”, Facultatea de 

Drept ”Simion Bărnuţiu”, Sibiu, 16-17 mai 2008, cu 

lucrarea Privire comparativă asupra instituţiei nulităţii în 

reglementarea Codului civil şi în preconizata 

reglementare a Proiectului noului Cod civil român. 

9. Conferinţa internaţională regională a Societăţii 

Internaţionale de Dreptul familiei, organizată de Bar Ilan 

University – Faculty of Law şi Sha’arei Mishpat Law 

College, desfăşurată la Tel Aviv, Israel, 7-9 iunie 2009, 

cu tema: Family Law in a Multicultural Environment: 

Civil and Religious Law. 

Vizite de studii: 
30.10.1999 – 13.11.1999, vizită de documentare în Danemarca, 

organizată şi finanţată de The Royal Danish School of 

Educational Studies 

 

 

 


