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I N V I T A Ț I E / INVITATION		
Vă	invită	să	participați/Invite	you	to	participate	in	the	

	
	Conferința	Internațională	Bienală	„Instituția	Familiei.		Tradiție,	Reformă,	Uniformizare	și	

Perspective”	
Biennial	International	Conference	"Family	Institution.	Tradition,	Reformation,	Standardization	and	

Perspectives"	
	

Ediția	I,	Iași,	1	-	2	noiembrie	2019/	1st	Edition,	Iasi,	November	1-2,	2019	
	
	

SCOPUL,	OBIECTIVELE	ȘI	TEMATICA	CONFERINȚEI	
	
Organizarea	 conferinței	 având	 în	 centrul	 dezbaterilor	 instituția	 familiei	 răspunde	 necesității	 identificării	
fundamentelor	relațiilor	sociale	care	constituie	obiectul	reglementărilor	normelor	juridice	specifice.	
Obiectivele	principale	al	 conferinței	 sunt:	 abordarea	 integrativă	a	 instituției	 familiei	 și	deschiderea	dialogului	
între	reprezentanții	științelor	sociale	pentru	instituirea	unor	norme	juridice	care	să	reflecte	preocuparea	pentru	
dezvoltarea	armonioasă	a	relațiilor	de	familie.	
Conferința	 își	 propune	 să	 reunească	 specialiști	 și	 practicieni	 pe	 domeniul	 relațiilor	 de	 familie	 privite	 din	
perspective	diferite	ce	țin	de:	dreptul	familiei,	dreptul	internațional	privat,	drept	internațional	privat	european,	
procesul	 civil	 internațional,	 drept	 comparat,	 drept	 civil,	 drept	 procesual	 civil,	 drept	 european	 și	 drept	
internațional,	drept	penal,	drept	procesual	penal,	drept	public,	istoria	dreptului	și	științe	conexe.		
Lucrările	conferinței	vor	reflecta	domeniul	relațiilor	de	familie,	se	vor	desfășura	pe	șapte	secțiuni,	menționate	
în	 fișa	 de	 înregistrare	 atașată,	 și	 urmează	 să	 fie	 publicate	 în	 cadrul	 unui	 volum/reviste	monografic	 editat	 de	
organizatorii	conferinței,	cu	participarea	coordonatorilor	pe	secțiuni.	
	

PURPOSE,	OBJECTIVES	AND	TOPIC	OF	THE	CONFERENCE	
	
Having	at	the	heart	of	the	debate	the	family	institution	the	organization	of	the	conference	answers	the	need	of	
identification	of	the	fundamentals	of	social	relations	that	are	the	object	of	regulations	of	specific	legal	norms.	
The	main	objectives	of	the	conference	are:	the	integrative	approach	of	the	family	institution	and	the	opening	of	
dialogue	 between	 the	 social	 sciences	 in	 order	 to	 establish	 legal	 norms	 reflecting	 the	 preoccupation	 for	 the	
harmonious	development	of	family	relationships.	
The	conference	aims	to	bring	together	specialists	and	practitioners	 in	the	field	of	family	relationships	viewed	
from	 different	 perspectives:	 family	 law,	 private	 international	 law,	 European	 private	 international	 law,	
international	 civil	 law,	 comparative	 law,	 civil	 law,	 civil	 procedural	 law,	 European	 law	 and	 international	 law,	
criminal	law,	criminal	law,	public	law,	history	of	law	and	related	sciences.	
The	works	of	the	conference	will	reflect	the	field	of	family	relations,	will	take	place	on	seven	sections,	mentioned	
in	 the	 attached	 registration	 form,	 and	 will	 be	 published	 in	 a	 monograph	 volume	 /	 magazine	 edited	 by	 the	
conference	organizers,	with	the	participation	of	the	coordinators	on	sections.	

	
	 	



 
	

Secțiunea	/Section		
Secțiunea	I.	Drept	civil	și	drept	procesual	civil/	
Section	I.	Civil	law	and	civil	procedural	law	

Persoane	contact/Contact	persons:			
	Nadia-Cerasela	Aniței	-	ncerasela@yahoo.com					
Alexandru	Beloancă	-	alexandru.bleoanca@gmail.com												
	

Secțiunea	II.		Dreptul	familiei/Section	II.	Family	
law	

	Persoane	contact/Contact	persons:				
Nadia-Cerasela	Aniței	-	ncerasela@yahoo.com																					
Lucia	Irinescu	-	lirinescu@yahoo.com																														
	
	

Secțiunea	III.	Drept	european	și	Drept	
internațional	public/Section	III.	European	Law	
and	Public	International	Law	

Persoane	contact/Contact	persons:					
Nadia-Cerasela	Aniței	-	ncerasela@yahoo.com																							
Ștefania	Mirică	-	stefania_mirica@yahoo.com																																			
	

Secțiunea	IV.	Drept	international	privat	si	Drept	
internațional	privat	european/Section	IV.	Private	
International	Law	and	European	Private	
International	Law	

Persoane	contact	/Contact	persons:				
Nadia-Cerasela	Aniței	-	ncerasela@yahoo.com																														
Carmen	Moldovan	-	carmen.moldovan@hotmail.com																																		
	

Secțiunea	V.	Drept	public/	
Section	V.	Public	Law	

Persoane	contact	/Contact	persons:						
Nadia-Cerasela	Aniței	-	ncerasela@yahoo.com																										
Dan-Constantin	Mâță	-	danconstantin.mata@gmail.com																					
Mădălina-Elena	Mihăilescu	-	
mihailescumadalina@yahoo.com																		
	

Secțiunea	VI.		Drept	penal	și	Drept	procesual	
penal/Section	VI.	Criminal	Law	and	Criminal	
Procedural	Law	

Persoane	contact	/Contact	persons:					
Nadia-Cerasela	Anitei	-	ncerasela@yahoo.com	
Andreea-Călina	Gardikiotis	-	
calinamunteanu@yahoo.com	
Mihaela-Laura	Pamfil	-	michaela_laura@yahoo.com	
	

Secțiunea	VII.		Stiinte	conexe/	
Section	VII.	Related	Sciences	

Persoane	contact/	Contact	persons:			
Nadia-Cerasela	Anitei	-	ncerasela@yahoo.com	
Andreea-Elena	Matic	-	amiricass@yahoo.co.uk	
Iulian	Apostu	-	phdiulian@yahoo.com	
	

	 	



 
	

FORMULAR	DE	ÎNSCRIERE/REGISTRATION	FORM	
	

Se	va	completa	și	returna	prin	e-mail	la	adresele	menționate		până	la	data	de	10	iulie	2019	

To	be	filled	in	and	returned	by	e-mail	to	the	addresses	mentioned	until	July	10,	2019	

	
	
Cerințe	privind	redactarea	lucrării	/	Requirements	for	writing	the	paper	

	
Unde	vor	fi	publicate	articolele	prezentate	la	conferință?	
- Lucrările	 prezentate	 în	 cadrul	 fiecărei	 secțiuni	 urmează	 să	 fie	 publicate	 în	 Supliment	 Jurnalul	 de	 Studii	
Juridice,nr	 3-4/2019,	 http://lumenpublishing.com/journals/index.php/jls	 Editura	 Lumen,	 Iași	 (acreditată	 pe	
domeniul	Drept).	A	se	vedea	acreditarea	la	următorul	link:			
http://www.research.gov.ro/ro/articol/4712/consiliul-na-ional-al-cercetarii-tiin-
ifice?fbclid=IwAR0bLCTM3Pbnk7hJntTxuIt9p79nK8zFD_kcg1r2Cj2rypqvREclOa680ZU	
	
Care	sunt	cerințele	de	redactare	ale	articolelor	și	termenele	de	predare	și	de	apariție?	
Respectați	condițiile	de	redactare	precizate	la	adresa:		http://lumenpublishing.com/journals/index.php/jls	
În	vederea	publicării,	lucrarile	vor	contine:		
• Autor/coautor:		
• titlul	 articolului	 în	 limba	 engleză	 și	 limba	 română	 (pentru	 autorii	 români)	 și	 doar	 în	 limba	 engleză	
pentru	autorii	străini,	redactat,	font	Garamond,	caractere	14,	bold,	litere	de	tipar.	
• 	Spre	exemplu:	LEGEA	APLICABILĂ	CĂSĂTORIEI;	
• 	prenume	(cu	litere	mici	si	italic)	si	nume	(cu	litere	mari)	Garamond	12,	bold,	italic,	la	doua	rînduri	de	
titlu.		
• Spre	exemplu:	Nadia-Cerasela	ANIȚEI.			
• După	nume,	un	simbol	asterisc	(*),	cu	o	notă	de	subsol	care	conține	datele	de	identificare	ale	autorului:	
grad	didactic;	instituţie;	adresa	de	e-mail.	
• Abstract	și	cuvinte	cheie:	
• 		abstract/rezumat	redactat	limba	engleză,	la	două	rânduri	distanță	de	titlul	lucrării,	font	Garamond,	
caractere	de	11,	italic,	la	un	rând;	
• 5-10	cuvinte-cheie	redactate	limba	engleză,	font	Garamond	caractere	de	11,	la	un	rând	de	abstract.		
• Textul	integral	al	lucrării:	
• 	redactat	în	limba	română	și	limba	engleză	pentru	autorii	români	(pentru	a	putea	fi	recenzate)	și	doar	
în	 limba	 engleză	 pentru	 autorii	 din	 străinătate,	 va	 fi	 expediat	 pe	 adresa	 de	 e-mail	 (la	 toate	 persoanele	 de	
contact	de	la	secțiunea	la	care	s-a	înscris	autorul/coautorul	la	conferința)	sau	la	adresa	de	e-mail	care	urmează	
să	fie	indicată;	
• font	Garamond,	la	două	rînduri	distantă	de	cuvintele	cheie,	caractere	de	12,	la	1,25	rând.			
• Notele	bibliografice:	
• 	vor	fi	trecute	în	cuprinsul	textului	astfel:	între	paranteze	nume	(spre	ex	daca	sunt	doi	autori:	Anitei,	
Lazar),	an	(2017),	pagina	marcată	prin	două	puncte	(:),	în	cifre	pagina,	paginile(15-25).		
• Spre	exemplu:	(Filipescu,	(1999),:	15-25);	(Anitei,	Lazăr	(2017),	:	15-25).	
• Note	de	subsol:	
• Vor	conține:	explicații	ale	autorului,	informații,	definiții,	spețele,	legislația,	articolele	din	legislație,	pagini	
web	cu	subiectul	la	care	se	referă	și	data	consultării;	
• font	Garamond	caractere	de	10,	la	un	rând.	
• Bibliografie:	
• Va	 fi	 trecută	 la	 sfârșitul	 articolului	 pe	 secțiuni:	 tratate,	 cursuri,	 monografii,	 pagini	 web	 (cu	 data	
consultării)			
• 	autorii	în	ordine	alfabetică,	anul	apariției,	titlul	cărții,	editura,	orasul,	țara.		
• Aniței,	N.C.,	Lazar,	R.,	E.	(2011),	Drept	bancar,	Editura	Universul	Juridic,	Bucuresti,	Romania.	



 
• Pentru	 articolele	 publicate	 în	 reviste	 sau	 volume	 autorii	 în	 ordine	 alfabetică,	 anul	 apariției,	 titlul	
articolului,	titlul	revistei,	nr,	anul	aparitei,	editura,	orasul,	țara.		
Spre	exemplu:	Anitei,	N.,	C.,	 (2010),	Thoughts	 concerning	 the	 formal	 conditions	needed	 for	 the	 contracting	of	
marriage	 from	the	point	of	view	of	 the	stipulations	 in	 the	new	Civil	Code	 in	“Journal	of	 Legal	Studies”	no	1-2,	
Editura	Lumen,	Iasi,	Romania.	
	
	
English	language	
	
Where	will	the	articles	presented	at	the	conference	be	published?	
The	papers	presented	in	each	section	are	to	be	published	in	the	Journal	of	Legal	Studies	Supplement,	3-4	/	2019,	
http://lumenpublishing.com/journals/index.php/jls	Lumen	Publishing	House,	Iaşi	(accredited	in	the	Law	field)	.	
To	be	accredited	to	the	following	link:	
http://www.research.gov.ro/ro/articol/4712/consiliul-na-ional-al-cercetarii-tiin-
ifice?fbclid=IwAR0bLCTM3Pbnk7hJntTxuIt9p79nK8zFD_kcg1r2Cj2rypqvREclOa680ZU	
	
What	are	the	requirements	for	writing	articles	and	the	deadlines	for	submission	and	publishing?	
	
General	instructions:	The	articles	must	be	written	both	in	English	and	Romanian	for	the	Romanian	contributors.	
All	articles	must	contain	an	abstract	which	needs	to	comply	with	the	following	requests:	it	must	sum	up	concisely	
the	 content	 of	 the	 article;	 it	must	 be	written	 in	 English;	 it	must	 not	 exceed	5-20	 lines.	 The	 abstract	must	 be	
followed	by	5-10	English	key	words.	
Content	instructions:	The	article	must	be	dense,	well-structured,	and	to	represent	a	personal	contribution	of	the	
author	in	the	approached	field,	through	the	rejection	or	admission	of	previous	expert	opinions;	it	must	contain,	
when	the	case	needed,	proposals	of	law	bills;	it	must	contain	a	set	of	conclusions	and	it	must	not	exceed	15	pages.	
Drafting	Conditions:	The	title:	Garamond,	14,	bold,	centred	capital	letters.		
Authors/	Co-authors:	Name:	Garamond,	12,	italic,	bold,	on	the	right	side	at	double	line	spacing	from	the	title;	First	
Name:	Garamond,	12,	 italic,	bold;	After	the	name,	an	asterisk	symbol	with	a	 footnote	containing	the	author’s	
identification	data:	the	academic	degree,	the	academic	title;	institution	
Abstracts	and	key	words:	They	must	be	written	with	Garamond,	11,	 italic,	 justified,	double	 line	spacing	by	the	
author’s	name.	
The	article:	
It	must	be	written	at	single	space	line	by	the	key	words	with	Garamond,	12,	justified,	single	space.	When	titles	
and	subtitles	are	requested	these	must	be	written	in	italics	and	be	centred.		
Bibliographical	notes:	These	will	be	written	in	their	proper	order	in	between	brackets	without	special	characters	
in	Garamond,	12,	in	accordance	with	the	following	example:	(Filipescu,	(year),:	15-25);	(Filipescu,	I.,	P.,.	Filipescu,	
A.,	 (year),:	 15-25).	We	mention	 that	 the	 colons	 represent	 the	 publication	 year	 as	 in	 the	 following	 example:	
Considerăm	că	prin	regim	matrimonial	înţelegem	totalitatea	normelor	juridice,	care	reglementează	relaţiile	sociale	
stabilite	între	soţi,	sau	între	unul	sau	ambii	soţi,	pe	de	o	parte,	şi	terţe	persoane,	pe	de	altă	parte,	relaţii	ce	au	drept	
obiect	bunuri	existente	în	momentul	căsătoriei	sau	dobândite	pe	parcursul	acesteia	precum	şi	obligaţii	contractate	
în	legătură	cu	aceste	bunuri	sau	în	vederea	îndeplinirii	sarcinilor	căsătoriei.(Anitei,	(2007),	:37).	We	also	mention	
that	the	titles	of	the	books	will	not	be	translated	from	Romanian	into	English.	Likewise,	the	Moldavian	authors	
are	requested	to	use	the	Latin	alphabet	for	the	bibliographical	notes.		
The	 footnotes:	 These	must	 be	 written	 without	 special	 characters	 in	 Garamond,	 10.	 They	 will	 contain	 all	 the	
explanations,	commentaries	and	definitions	which	the	author	considers	compulsory	for	the	proper	understanding	
of	the	text.	
The	bibliography:	It	must	be	grouped,	where	necessary,	in	the	following	sections:	treatises,	lectures,	monographs;	
scientific	articles;	bodies	of	 law;	web	pages.	The	references	must	be	written	without	special	characters	and	 in	
alphabetical	 order.	 E.	 g:	 Anitei,	 N.C.,	 Lazar,	 R.,	 E.	 (2011),	Drept	 bancar,	 Editura	 Universul	 Juridic,	 Bucuresti,	
Romania.	When	journals,	reviews	or	conference	papers	are	quoted,	the	authors	will	be	grouped	alphabetically	as	
follows:	Anitei,	N.,	C.,	(2010),	Thoughts	concerning	the	formal	conditions	needed	for	the	contracting	of	marriage	
from	the	point	of	view	of	the	stipulations	in	the	new	Civil	Code	in	“Journal	of	Legal	Studies”	no	1-2,	Editura	Lumen,	
Iasi,	Romania.	



 
The	article	will	be	accompanied	by	a	short	presentation	of	the	author	which	should	highlight:	the	academic	
degree,	the	academic	title,	the	employment	information,	the	professional	or	research	activity	and	also	the	mail	
address	where	he/she	will	receive	the	journal.		
Caution!	
The	Romanian	version	of	the	Journal	of	Legal	Studies	must	observe	the	same	drafting	conditions,	excepting	the	
special	 characters	 in	 the	 text	 (the	 references	 and	 the	 bibliographical	 notes	will	 be	written	without	 special	
characters	as	well	as	in	the	English	version).	The	titles	of	the	articles	must	be	written	both	in	Romanian	and	in	
English.	The	abstract	and	the	keywords	must	be	written	only	in	English.		
	

	
Repere	generale	orientative	privind	programul	conferinței/	

General	guidelines	for	the	conference	program:	
Vineri/Friday,	1.11.2018	
	
9,00	–9,30							Înregistrarea	participanților/		
																								Registration	of	participants	
9,30	–	10,00					Deschiderea	conferinței/		
																										Opening	of	the	conference	
10,15	–	13,00				Lucrări	pe	secțiuni/	
																										Works	on	sections	
13,00	–	14,00				Prânz/	
																												Lunch	
14,00	–	16,00				Lucrări	pe	secțiuni/	
																													Works	on	sections	
16.00-16.30							Pauza	de	cafea/	
																								Coffee	Break	
16,30-19,00							Lucrări	pe	secțiuni/	
																									Works	on	sections	
19.00-19.30							Încheiere	conferință/	
																												Concluding	conference	

Sâmbătă/Saturday,	2.11.2018	
	
9,30	–11,00						Lucrări	pe	secțiuni	/																														
																							Works	on	sections	
11,00	–	11,30					Pauza	cafea/	
																							Coffee	Break	
11,30	–	13,00				Lucrări	pe	secțiuni/	
																								Works	on	sections	
13,00	–	13,30				Încheiere	conferință/	
																														Concluding	conference	
	
	Doar	 dacă	 numărul	 participanților	 este	mai	mare	 și	 necesită	
continuarea	conferinței	și	pe	aceasta	dată.	
	
Only	 if	 the	number	of	participants	 is	higher	and	requires	 the	
continuation	of	the	conference	on	this	date	too.	

Timpul	alocat	fiecărei	lucrări	este	de	10-15	minute	prezentare	și	5	minute	discuții.		
Programul	conferinței	va	suferi	modificări	în	funcție	de	numărul	participanților.	
Programul	conferinței	va	fi	finalizat	pe	data	de	25	septembrie.	
	
English	language	
The	time	allocated	to	each	paper	is	a	10-15	minutes	of	presentation	and	5	minutes	of	discussion.	
The	conference	program	will	be	subject	to	change	based	on	the	number	of	participants	
The	conference	program	will	be	finalized	on	september	25th		
	
	
	
Taxa	de	participare	200	lei/50	euro	indiferent	dacă	se	participă	cu	o	lucrare	sau	cu	două	lucrări.		
Participation	fee	is	50	Euro	regardless	of	whether	they	participate	with	a	paper	or	with	two	papers.	
Taxa	de	participare	va	fi	virată	în	contul	prin	virament	bancar	în	contul	bancar	al	Societății	de	Știinte	Juridice	și	
Administrative:	RO03BTRLRONCRTOPC6040501	–	RON	deschis	la	Banca	Transilvania		
The	participation	fee	will	be	paid	by	bank	transfer	in	the	bank	account	of	the	Society	of	Legal	and	Administrative	
Sciences:	RO03BTRLRONCRTOPC6040501	-	RON	opened	at	Banca	Transilvania	
Dovada	plăţii	(ordin	de	plată,	chitanţă	etc.)	se	va	scana	şi	se	va	trimite	până	pe	25	iulie	2019	la	adresa	de	e-
mail	corespunzătoare	fiecărei	secțiuni.		
The	proof	of	payment	(payment	order,	receipt,	etc.)	will	be	scanned	and	sent	by	July	25,	2019	to	the	e-mail	
address	of	each	section.	
	



 
Cheltuielile	de	cazare,	masa	și	transport	vor	fi	suportate	de	participanți.		
The	accommodation,	meals	and	transport	costs	will	be	borne	by	the	participants.	
Hotel	Iași:	Hotel	Moldova/	Hotel	Unirea/Hotel	Astoria/	Hotel	Train/Hotel	Select/	Hotel	Ramada/	
Pensiunea	„Casa	Oana”	https://www.booking.com/hotel/ro/casa-oana.ro.html?label=gen173nr-
1FCAEoggI46AdIM1gEaMABiAEBmAEguAEHyAEN2AEB6AEB-
AELiAIBqAIDuALTkeHjBQ%3Bsid&&fbclid=IwAR2bzDwImQhQ94w8W_hCJqCqeJJwSo0bqPyE11SrM8fnNOVCAuTKk0
ylXgk#hotelTmpl	
Mijloc	de	transport	public	Aeroport,	Iași-Gara-Aeroport:		Autobuz	nr	50.	
Public	transport	means	Airport,	Iasi-Gara-Airport:	Bus	no	50.	

	
	

Persoane	de	contact/Contact	persons:	
	

Prof.	univ.	dr.	Nadia-Cerasela	Aniței	-	0745	589	142,	e-mail:	ncerasela@yahoo.com	
C.S.	III	Mihai	Lupu	-	0742	056	155,	e-mail:	avmlupu@gmail.com	

Website:	https://aidsc.home.blog/ 
	

	
	


