București, 6 octombrie 2022

UNNPR PREMIAZĂ EXCELENȚA ÎN CERCETAREA JURIDICĂ
Fidel tradiției instituite acum 13 ani, notariatul român, în colaborare cu Asociația „Henri
Capitant” România a decernat Premiul „Henri Capitant” pentru cea mai bună teză de
doctorat sau monografie juridică a anului 2021 pe teme de drept privat.
Parteneriatul pentru excelență în cercetarea juridică dintre UNNPR și Asociația ”Henri Capitant”
România este parte integrantă a colaborării de decenii dintre notariatul român și cel francez,
prestigioasa distincție purtând numele unui renumit jurist francez și profesor de drept la
Universitatea din Grenoble (1891) și Paris (1908) care a marcat semnificativ prin opera sa educația
juridică franceză. Henri Capitant, animat de idealul unității educației juridice, jurisprudenței și
legislației europene, a fondat „Association des juristes de langue française” in anul 1935,
redenumită după moartea sa „Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique
Française”.
Nominalizările pentru Premiul „Henri Capitant” au fost următoarele:
1. Gabriel Sandu Lefter, cu lucrarea „Apelul în procesul civil”, Ed. Hamangiu, București, 2021;
2. Dan-Adrian Caramidariu, cu lucrarea „Contractul standard in afaceri. O perspectiva de law and
economic”, Ed. Universul Juridic, București, 2021;
3. Maria Maxim, cu lucrarea „Răspunderea civilă contractuală în domeniul protecției datelor cu
caracter personal în contextul noului Regulament general (UE) privind protecția datelor nr.
2016/679”, Ed. Universul Juridic, București, 2021;
4. Dragoș Isache, cu lucrarea „Lichidarea voluntară a succesiunii”, Ed. Solomon, București, 2021.
Premiul a fost înmânat de către notarul public Miruna Popescu - purtător de cuvânt al Uniunii
Naționale a Notarilor Publici din România - domnului avocat dr. Dan-Adrian Caramidariu pentru
lucrarea „Contractul standard in afaceri. O perspectiva de law and economic”. Din juriu au făcut
parte domnii: prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, prof. univ. dr. Flavius Baias, prof. univ. dr. Liviu
Pop, prof. univ. dr. Ionuț Florin Popa și prof. univ. dr. Sevastian Cercel.
Ceremonia a avut loc cu prilejul celei de a XV-a Gale a Premiilor Revistei Romane de Drept Privat,
găzduită marți, 4 octombrie 2022 în Aula Magna a Institutului Național al Magistraturii, fiind
transmisă și online.
Alături de Premiul „Henri Capitant”, în cadrul galei au mai fost decernate următoarele premii
•

Premiul „Matei B. Cantacuzino”, acordat în colaborare cu Uniunea Națională a Barourilor
din România unei personalități de marcă din domeniul dreptului privat, pentru întreaga
activitate în domeniul dreptului privat, OPERA OMNIA. Anul acesta, premiul a fost
decernat prof. univ. dr. Eugen Chelaru.

•

Premiul „Traian Ionașcu” – pentru cea mai bună carte a anului 2021 din domeniul
dreptului privat – acordat în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
din România. Câștigător: prof. univ. dr. av. Radu Rizoiu, pentru lucrarea „Curs de teoria
actului juridic civil”, Editura. Solomon, București, 2021

Juriul a fost format din domnii: prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, prof. univ. dr. Flavius Baias, prof.
univ. dr. Liviu Pop, prof. univ. dr. Ionuț Florin Popa, prof. univ. dr. Sevastian Cercel.
•

Premiul „Octavian Căpățînă”, pentru cel mai original și valoros studiu publicat în paginile
Revistei în cursul anului 2021, acordat de Editura Universul Juridic și Revista Română de
Drept Privat în colaborare cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România,
pe baza voturilor membrilor Consiliului științific – partea română. Câștigător: av. dr. Ionuţ
Cofaru, av. Cristian Cealera, pentru articolul „Calificarea contractului. O propunere de
metodologie”, publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 1/2021

Juriul a fost format din membrii Consiliului Științific al Revistei Române de Drept Privat, partea
română.
În ultimii 13 ani, Gala Premiilor Revistei Române de Drept Privat a fost organizată anual în
parteneriat cu uniunile profesionale din domeniul juridic, respectiv Uniunea Națională a Notarilor
Publici din România, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a
Practicienilor în Insolvență din România și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.
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