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Gala Premiilor Științifice UJR 2020
Uniunea Juriștilor din România a acordat UNNPR două prestigioase distincții: premiul
„Andrei Rădulescu” în domeniul științelor juridice interdisciplinare și premiul „Gavril
Iosf Chiuzbaian” pentru excelența în domeniul profesiilor și științelor juridice.
Evenimentul a avut loc în cadrul tradiționalei Gale a Premiilor Științifice, organizată de
Uniunea Juriștilor din România în parteneriat cu Editura Universul Juridic și aflată la cea de a
29-a ediție. În cursa pentru premiile UJR s-au înscris cele mai reprezentative lucrări cu caracter
juridic editate pe parcursul anului 2020. În pofida anului dificil care se încheie, competiția a
fost strânsă. În acest sens, președintele UJR, prof.univ.dr.av. Ioan Chelaru, a ținut să sublinieze
seriozitatea concursului, valoarea științifică de înaltă ținută a lucrărilor încrise în concurs și
dificultatea alegerii celor mai bune dintre acestea. Domnia sa a mai precizat faptul că:
„În condiții speciale, în condițiile pandemiei la care trebuie să fim atenți toți, pentru care
trebuie să luăm măsuri speciale de protecție, am hotărât totuși să acordăm și anul acesta, să
răsplătim într-un fel munca celor care transpiră cu sânge pentru a publica, pentru a redacta,
pentru a tipări și pentru a veni cu idei care pot fi puse și în scris și care pot sluji tuturor
semenilor noștri care lucrează în Justiție. Nu a fost un lucru usor, de aceea și comisiile care
au lucrat la alegerea premiilor au avut foarte mult de lucru".
Uniunea Juriștilor din România a acordat următoarele premii:
•

Premiul „Andrei Rădulescu”, în domeniul științelor juridice interdisciplinare pentru
lucrarea monografică în două volume „Regimul juridic al proprietății imobiliare din
1990 până în prezent" și „Dobândirea proprietății imobiliare în România din 1831
până în 1989", redactată de un colectiv de autori coordonați de Doina Rotaru și Doina
Dunca, Editura NOTAROM;

•

Premiul „Gavril Iosif Chiuzbaian”, pentru excelență în domeniul profesiilor și
științelor juridice, acordat Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și
Uniunii Naționale a Barourilor din România;

•

Premiul „Mihail Eliescu”, în domeniul dreptului civil, decernat pentru lucrarea „Tratat
de drept civil. Obligațiile, vol. III, Raporturile obligaționale extracontractuale”, autor
Liviu Pop, Editura Universul Juridic;

•

Premiul „Vintilă Dongoroz”, în domeniul dreptului penal, pentru lucrările: „Tratat de
criminalitate informatică Vol.1”, autor George Zlati, Editura Solomon și „Inteligența
artificială. Dreptul penal și sistemul de justitie penală. Amintiri despre viitor”, autor
Laura Maria Stanila, Editura Universul Juridic;

•

Premiul „I.L.Georgescu”, în domeniul dreptului civil, pentru lucrări cu profil de drept
comercial (Gheorghe Piperea „Drept comercial român. Teoria generală, întreprinderea
și insolvența; Editura CH BECK);

•

Premiul „Viorel Mihai Ciobanu”, în domeniul dreptului procesual civil și dreptului
internațional privat, decernat pentru lucrarea „Drept procesual civil. Procedura în fața
instanței și în căile de atac”, autori Gheorghe Liviu Zidaru și Paul Pop, Editura
Solomon;

•

Premiul revistei „Dreptul”, pentru publicistică științifică în domeniul dreptului,
acordat autorilor Victor Penteleev, Viorel Terzea, Adrian Sandru și Dorel Herinean.

Au mai fost decernate premii de excelență pentru întreaga activitate în domeniul științelor
juridice doamnei Brandușa Ștefănescu și domnilor Constantin Mitrache, Emilian Molcuț și
Marin Voicu.
Domnului Valentin Nicolae Trutan, presedinte al Ordinului Consilierilor Juridici din Romania,
i-a fost acordată Diploma de Onoare pentru promovarea deosebită și constantă a profesiei de
consilier juridic.
Cea de a 29-a ediție a Galei Premiilor Științifice UJR s-a desfășurat în condițiile restrictive
impuse de criza sanitară, respectiv în mediul online.
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