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Stimată Doamnă/ Stimate Domn, 
 

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul 
Academiei Române, organizează în Sala de Consiliu de la sediul său, Calea 13 Septembrie, nr. 13, la data 
de 12 noiembrie, ora 14 

 
Masa rotundă „Cauza Jipa. Cetăţenie a Uniunii Europene şi dreptul la liberă circulaţie şi şedere 

în context românesc” 

 
Această a doua manifestare a Centrului doreşte să instituţionalizeze dezbaterile şi schimbul de 

opinii asupra variilor aspecte ale dreptului comunitar, cu relevanţă asupra sistemului juridic românesc.  
Masa rotundă îşi propune abordarea concretă şi totodată aprofundată a cauzei C-33/07 („Jipa”), 

ce reprezintă prima acţiune preliminară adresată de o instanţă românească Curţii de Justiţie a 
Comunităţilor Europene. 
   

În consecinţă, masa rotundă se va centra, în special, pe următoarele probleme (lista nefiind 
exhaustivă): 

- detalii tehnice referitoare la acţiunea preliminară şi la întrebările adresate de către instanţa 
românească; 

- prezentarea litigiului principal în cauza Jipa; 
- jurisprudenţa naţională românească relevantă pentru cauza C-33/07; 
- regimul juridic instituit prin Directiva 2004/38; 
- „ordinea publică” si „siguranţa publică” în dreptul comunitar, circumstanţiate „şederii ilegale”; 
- semnificaţia conduitei personale în raport cu ordinea publică sau siguranţa publică;  
- aplicarea principiului proporţionalităţii pentru o măsură naţională de restrângere a dreptului la 

liberă circulaţie a unui cetăţean al Uniunii Europene;  
- jurisprudenţa CJCE în materie. 

 
Participarea se face numai pe bază de invitaţie, care poate fi obţinută printr-o cerere adresată 

Centrului (inclusiv e-mail la icj.csde@gmail.com) în care solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi 



 
prenumele, afilierea instituţională şi funcţia precum şi domeniul de interes în materia dreptului 
european. Invitaţiile pot fi obţinute în perioada 24 oct-6 noiembrie 2008. 

Lucrările şi prezentările susţinute cu ocazia mesei rotunde urmează a fi publicate, de către 
Centru, într-un volum care va apărea la Editura Universitară – editură recunoscută de CNCSIS. 
  CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. 

 
Cu stimă, 

   Prof univ. dr. Emil Moroianu        Lector univ. dr. Mihai Şandru 
Directorul Institutului de Cercetări Juridice     Director CSDE 
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ARDAE 
 

Parteneri media: euractiv.ro, juridice.ro, infolegal.ro, Editura Universitară, Revista Română de Drept Comunitar, Tribuna Economică, 
Euroconsultanţă, ARDAE (Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene). 
Documente referitoare la această masă rotundă vor fi disponibile la adresa web 
http://eubusinesslaw.wordpress.com/category/romania-la-cjce-si-tpi/ 
Nu se percepte taxă de participare. Ne cerem scuze, dar locurile sunt limitate, înscrierea participării realizându-se în ordinea cronologică a 
cererilor. Sunt aşteptate propuneri de sponsorizare a evenimentului. 
 


