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Facultatea de Drept și Științe Administrative 

a Universității „Ovidius” din Constanța 

Secția de drept internațional și drept comparat 

a Academiei de Științe Juridice din România 

 

organizează, 

în colaborare cu ELSA Constanța, 
 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

Dreptul la un trai decent și componentele sale esențiale: 
dreptul la un mediu sănătos, dreptul la educație, dreptul la muncă și la locuință 

 

Constanța, 18 noiembrie 2022 

 

Sala Senatului 

Campus universitar, Corp A, etajul I 

Aleea Universității nr. 1 

 

PROGRAM 

 

900-930 Înregistrarea participanților 

930-1000 Deschiderea lucrărilor conferinței 

• prof. univ. dr. habil. Adrian STOICA, decanul Facultății de Drept și Științe Administrative 

• conf. univ. dr. Dan Marcel ILIESCU, rectorul Universității „Ovidius” din Constanța 

• prof. univ. dr., dr.h.c. Marin VOICU, președintele Secției de drept internațional și drept comparat, 

Academia de Științe Juridice din România 

 

1000-1215 

Panel A: 

Perspectiva doctorilor honoris causa 

și a invitaților speciali 

Moderatori: 
• prof. univ. dr., dr.h.c. Marin VOICU 

• lect. univ. dr. Anca Jeanina NIȚĂ 

 
Speakeri: 
 

Clubul doctorilor honoris causa ai Universității „Ovidius” din Constanța: 
 

1000-1030 
prof. univ. dr., dr.h.c. Marin VOICU 

Academia de Științe Juridice din România 

Drepturile sociale sunt drepturi concrete și eficace 

garantate sau iluzorii, în UE și în România?  

Unele coordonate juridice și sociologice 

1030-1045 
prof. univ. dr., dr.h.c. Mircea DUȚU 

Institutul de Cercetări Juridice „A. Rădulescu” 
Temă în curs de confirmare 

1045-1100 
prof. univ. dr., dr.h.c. Verginia VEDINAȘ 

Universitatea din București 

Reglementarea constituțională a nivelului de trai, între 

aspirația legiuitorului constituant și „barbaria” concretului 

 Invitați speciali:  

1100-1130 

prof. univ. dr., dr.h.c. Tudorel TOADER 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

prof. univ. dr. habil. Marieta SAFTA 

Universitatea „Titu Maiorescu” din București 

Educația înțeleasă ca drept fundamental. 

Garanții constituționale 

1130-1145 
prof. univ. dr. habil. Ștefan DEACONU 

Universitatea din București 
Accesul la educație, premisă a unui nivel de trai decent 

1145-1200 
prof. univ. dr. habil. Claudia Ana MOARCĂȘ 

Universitatea din București 

Asigurarea unui nivel de trai decent – obiectiv principal 

al Strategiei naționale privind incluziunea socială și 

reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 

1200-1215 
prof. univ. dr., dr.h.c. Alexandru ȚICLEA 

Universitatea Ecologică din București 
Dreptul la muncă – drept economic social complex 

  

1215-1315 Pauză de prânz / Lunch 



 

1315-1730 
Panel B: 

Comunicări din mediul academic 
Moderatori: 

• prof. univ. dr., dr.h.c. Verginia VEDINAȘ 

• conf. univ. dr. Flavia Lucia GHENCEA 

 Speakeri: 

1315-1330 
prof. univ. dr. habil. Adrian STOICA 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Gratuitatea justiției civile – fundamentul liberului acces la 

justiție pentru protejarea tuturor drepturilor sociale 

1330-1345 
conf. univ. dr. Andrei DUȚU-BUZURA 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative 

Constituționalizarea dreptului la mediu. 

Perspective românești 

1345-1400 
conf. univ. dr. Gabriel Dumitru MANU 

Universitatea Ecologică din București 
Interesul public în decizia de mediu 

1400-1415 
arbitru Mădălina Elena GRECU 

Curtea de Arbitraj București  

Dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, 

legătura dintre legislație și realitățile cotidiene 

1415-1430 
drd. Alexandru BAJDECHI 

Academia de Studii Economice din București 

Subiecte de drept cu statut special în garantarea dreptului 

la un nivel de trai decent 

1430-1445 
drd. Mircea M. DUȚU-BUZURA 

Universitatea din Craiova 
Dreptul la climă stabilă în sistemul drepturilor la mediu 

1445-1500 consilier juridic Ana Maria BĂNDOI 
Aplicabilitatea dreptului la un nivel de trai decent în cazul 

tinerilor. O destinație ratată sau doar rătăcită? 

1500-1515 
prof. univ. dr. Flori BRAȘOVEANU 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Considerații asupra dreptului fundamental la sănătate 

în relația indisolubilă om-mediu 

1515-1530 
prof. univ. dr. Gabriel Marcel MIHAI 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Ocrotirea sănătății prin siguranță alimentară –  

condiție sine qua non pentru asigurarea unui trai decent 

1530-1545 
conf. univ. dr. Flavia Lucia GHENCEA 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Pentru o viață mai bună, rămâi la școală! 

Dreptul la educație, temei al traiului decent 

1545-1600 
conf. univ. dr. Marilena MARIN 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 
Educația juridică în școală și dreptul la un trai decent 

1600-1615 
conf. univ. dr. Mădălina BOTINĂ 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Privire de ansamblu asupra dreptului la locuință prin intermediul 

prevederilor din dreptul internațional și european 

1615-1630 
conf. univ. dr. Cristinel IFTENE 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Dreptul la o bună administrare –  

drept ce poate garanta un trai decent 

1630-1645 
conf. univ. dr. Mariana MITRA-NIȚĂ 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Protecția juridică penală a demnității umane 

ca valoare socială 

1645-1700 
lect. univ. dr. Anca Jeanina NIȚĂ 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Statul de drept și social – garanție a unui nivel de trai 

decent, între consacrarea constituțională și realitatea socială 

1700-1715 
lect. univ. dr. Cristina Ramona DUȚĂ 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Dreptul la pensie și provocările acestuia 

în jurisprudența instanțelor constănțene 

1715-1730 asist. univ. dr. Anthony MURPHY 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Garantarea dreptului la un nivel de trai decent 

prin instrumente de drept succesoral 
 

1730-1800 

 

Concluzii-sinteză asupra sesiunii științifice 

1800 Închiderea lucrărilor conferinței 
 

 

Comitet științific 

coordonator științific al conferinței 

lect. univ. dr. Anca Jeanina NIȚĂ 

membri 

prof. univ. dr. habil. Adrian STOICA 

prof. univ. dr., dr.h.c. Marin VOICU 

prof. univ. dr. habil. Ștefan DEACONU 

prof. univ. dr., dr.h.c. Mircea DUȚU 

prof. univ. dr., dr.h.c. Ioan LEȘ 

prof. univ. dr. habil. Claudia Ana MOARCĂȘ 

prof. univ. dr. habil. Marieta SAFTA 

prof. univ. dr., dr.h.c. Tudorel TOADER 

prof. univ. dr., dr.h.c. Alexandru ȚICLEA 

prof. univ. dr., dr.h.c. Verginia VEDINAȘ 

 

Comitet de organizare 
 

prof. univ. dr. habil. Mihaela RUS 

prof. univ. dr. Florica BRAȘOVEANU 

conf. univ. dr. Mădălina BOTINĂ 

conf. univ. dr. Flavia Lucia GHENCEA 

conf. univ. dr. Marilena MARIN 

conf. univ. dr. Mariana MITRA-NIȚĂ 

conf. univ. dr. Adina Laura PANDELE 

lect. univ. dr. Anca Jeanina NIȚĂ 

lect. univ. dr. Tănase TASENȚE 

asist. univ. dr. Anthony MURPHY 
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