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PREMIILE REVISTEI ROMÂNE DE DREPT PRIVAT 2019
În cadrul festivității de decernare a Premiilor Revistei Române de Drept Privat 2019,
UNNPR și Asociația „Henry Capitant”- România au decernat Premiul „Henry Capitant”
pentru cea mai bună teză sau monografie juridică a anului 2019 pe teme de drept privat.
Pe data de 21 octombrie 2020, a avut loc festivitatea de decernare a Premiilor Revistei Române
de Drept Privat pentru anul 2019, eveniment de notorietate pentru comunitatea juridică, menit
să marcheze importanța științei în domeniul dreptului privat și să evidențieze autorii și lucrările
cele mai reprezentative din domeniu.
Aflat la cea de a XIV- a ediție, evenimentul a reunit personalități marcante ale vieții juridice
românești. Din juriu au făcut parte prof. univ. dr. Flavius Baias (Facultatea de Drept,
Universitatea din București), prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan (fost judecător la CEDO), prof.
univ. dr. Liviu Pop (membru corespondent al Academiei Române), prof. univ. dr. Ionuț-Florin
Popa (Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) și prof. univ.
dr. Sevastian Cercel (Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova).
Au fost decernate următoarele premii:
•

Premiul „Henri Capitant”, acordat în colaborare cu Uniunea Națională a Notarilor
Publici din România și cu Asociația „Henri Capitant” – România pentru cea mai bună
teză sau monografie juridică a anului 2019 pe teme de drept privat. Câștigătorul
premiului a fost anunțat de prof. univ. dr. Valeriu Stoica și a fost decernat de
prof.univ.dr. Bogdan Ciucă, notar public, membru al Biroului Executiv al Uniunii
Naționale a Notarilor Publici din România. Laureatul a fost dl Cristian Paziuc, pentru
lucrarea „Răspunderea contractuală. O analiză juridică și economică”, apărută la
Editura Universul Juridic, București, 2019.

•

Premiul „Octavian Căpățînă”, acordat în colaborare cu Uniunea Națională a
Practicienilor în Insolvență din România pentru cel mai original și valoros studiu
publicat în paginile revistei în cursul anului 2019. Câștigătorul a fost anunțat de prof.
univ. dr. Brândușa Ștefănescu și a fost decernat de către prim-vicepreședintele Uniunii
Naționale a Practicienilor în Insolvență, dl. Stan Târnoveanu. Laureatul a fost dl Ioan
Ilieș Neamț, pentru articolul „Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?”,
publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2019.

•

Premiul „Traian Ionașcu”, acordat în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor
Judecătorești din România pentru cea mai bună carte a anului 2019 pe teme de drept
privat. Distincția a fost anunțată de prof. univ. dr. Valeriu Stoica și a fost decernată de
conf. univ.dr. Eugen Hurubă, Directorul Centrului Național de Pregătire și Perfecționare
a Executorilor Judecătorești. Câștigător: un colectiv de autori format din Gheorghe
Piperea, Cătălin Antonache, Petre Piperea, Alexandru Dimitriu, Irina Sorescu, Mirela
Piperea și Alexandru Rățoi, pentru lucrarea „Codul de procedură civilă. Comentarii și
explicații”, apărută la Editura C.H. Beck, București, 2019.

•

Premiul „Matei Barbu Cantacuzino”, acordat în colaborare cu Uniunea Națională a
Barourilor din România pentru întreaga activitate în domeniul dreptului privat – Opera
Omnia. Premiul a fost anunțat de prof. univ. dr. Valeriu Stoica, fiind însoțit
de Laudationes rostite de către prof. univ. dr. Călina Jugastru, prof. univ. dr. Lucian
Bercea și prof. univ. dr. Traian Briciu, avocat, președintele Uniunii Naționale a
Barourilor din România, acesta decernând și distincția. Laureatul a fost prof. univ.
dr. Ion Lulă.

Organizatorii evenimentului au fost Editura Universul Juridic și Revista Română de Drept
Privat, în colaborare cu Facultatea de Drept a Universității din București, Uniunea Națională a
Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea
Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Uniunea Națională a Executorilor
Judecătorești și Asociația „Henri Capitant”- România.
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