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1. DATE GENERALE
Tipul conferinţei: internaţională.
Numărul ediţiei: 5 (ediţiile precedente s-au desfăşurat în 2007, 2008, 2009, 2010).
Responsabil manifestare: Prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu
Locul desfăşurării: Universitatea Agora din municipiul Oradea, Oradea, România.
Data începerii conferinţei: 20 Octombrie 2011 (primirea participanţilor).
Data terminării conferinţei: 21 Octombrie 2011 (plecarea participanţilor).
Instituţie organizatoare: Universitatea Agora, reprezentată de:
Rector: prof. univ. dr. ing. Mişu-Jan Manolescu – preşedinte de onoare al conferinţei.
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, reprezentată de:
Decan: prof.univ.dr. Adriana Manolescu – membru în comitetul ştiinţific.
Departamentul: Drept, reprezentat de:
Director: prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu – preşedinte al conferinţei.
Programul de studii:Drept
Organizaţii ştiinţifice/profesionale sub egida cărora s-a desfăşurat evenimentul:




Centrul Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității Transfrontaliere,
www.cepct.ro
Centrul de Informare Europeană Europe Direct Universitatea AGORA, Oradea, NordVest www.ed-agora.com
Modulele europene Jean Monnet:
o Libera circulație a persoanelor în spațiul Uniunii Europene;
o Uniunea Economică și Monetară.

Publicaţii post-conferinţă (lucrări selectate):
 AGORA International Journal of Juridical Sciences, (revistă clasificată CNCSIS B+,
indexată în mai multe baze de date internaţionale, cum sunt: EBSCO, HEIN ONLINE,
DOAJ, ULRIC, COPERNICUS, VLex).
Preşedinte de onoare al conferinţei:
 Prof. univ. dr. ing. Mişu-Jan Manolescu – preşedinte de onoare al conferinţei.

Numărul ţărilor participante: 5
Numărul lucrărilor primite: 96
Numărul lucrărilor acceptate pentru prezentare: 76
Numărul rezumatelor publicate în volum: 76
Lucrări prezentate efectiv în sesiunile de lucru: 45
Număr total de autori publicaţi:76, din care:
autori români: 72
autori străini: 4
Programul ştiinţific:
20 Octombrie 2011, orele 15:00 - 21:15 (lucrări în plen şi pe secţiuni paralele)
21 Octombrie 2011, orele 9:00 - 11:30 (lucrări pe sesiuni paralele, concluzii)
Programul social:


20 octombrie 2011:
18:20 Pauza de cafea
21:30 Masa de seară

Promovarea şi impactul conferinţei pe paginile web naţionale şi internaţionale, dintre
care:
1.

Universitatea Agora: http://www.conferintadrept.univagora.ro/

2.

Centrul

Euroregional

de

Prevenire

şi

Combatere

a

Criminalităţii

transfrontaliere: http://www.cepct.ro/arhiva.php

Promovarea

conferinţei

în

presă:

Bihon

http://www.bihon.ro/dreptul-si-religia-la-

agora/999493 OviDan http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.5936

Crişana, Jurnalul

bihorean.
Postul de televiziune:PRO TV
2. DESFĂŞURAREA CONFERINŢEI
2.1. Deschiderea festivă
Conferinţa a fost deschisă de Elena-Ana Iancu (Nechita), în calitate de fondator,
moderator şi responsabil de actuala manifestare, care s-a autoprezentat şi a prezentat:
obiectivul şi scopul conferinţei, programul conferinţei, componenţa prezidiului, personalităţi
prezente în sală.

Din prezidiu au făcut parte şi au luat cuvântul:



Prof.dr. Mişu-Jan MANOLESCU, rector al Universităţii Agora din Oradea;
Prof. dr. Elena-Ana IANCU (NECHITA), Universitatea Agora din Oradea, Directorul

Departamentului de Drept;


Prof. dr. Ovidiu PREDESCU, prorector al Universităţii „George Bariţiu” Braşov;



Prof. dr. Marius ŢEPELEA, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea din
Oradea;



Dr. Ionuţ POPESCU, Departamentul Oradea al Facultăţii de Teologie Greco Catolică
al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca;



Felix KOPPELMANN, preşedintele Federaţiei Comunităţii Evreilor din Oradea.

Foto 1. Imagini de la deschiderea festivă a AILC 2011
2.2. Lucrări invitate în plen şi pe secţiuni

Foto 2. Imagini din timpul conferinţei
Au prezentat lucrări (keynote speakers):
 Dr. Elena-Ana Iancu - „Religia şi impactul acesteia în investigarea criminalistică”;
 Dr. Marius Tepelea - „Legislaţia romană împotriva creştinilor şi edictul de toleranţa al lui
Galeriu din anul 311”;
 Dr. Ionuţ Popescu - „Despre lege”;
 Dr. Felix Koppelmann - „Despre noi;
 Dr. Dacian Palladi - „EU CRED”;

 Dr. Ovidiu Predescu - „Libertatea de religie din perspectiva Convenţiei europene pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a Jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului”;
 Dr. Viorel Popa - „Profeţii Vechiului Testament şi ideea dreptăţii sociale”.
2.3. Lucrările din secţiunile paralele
În cadrul secţiunilor paralele au fost prezentate 45 de lucrări.
2.4 Lansări de carte în cadrul conferinţei
Organizatorii au oferit participanților două semnale editoriale:
*„Dialogul continuu” autor Ovidiu Predescu. Semnal editorial prezentat de prof.dr. ElenaAna Iancu http://www.cepct.ro/noutati.php?nou=10
*„Studii politice. Fenomenul religios” autor Vasile Creţ. Semnal editorial prezentat de preot
dr. Ioan Codoreanu
3. CONCLUZII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI BENEFICIILE MANIFESTĂRII

1. Conferinţa a avut un nivel ştiinţific ridicat. În sală au fost prezente şi personalităţi din
domeniul dreptului, reprezentanţi ai celor mai bune reviste de drept din România şi anume:


Revista DREPTUL, prin prof.univ.dr. Ovidiu Predescu, editor executiv;



Revista de Drept penal, prin conf. univ. dr. Constantin Duvac, redactor şef adjunct;



Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, prin prof.univ.dr. ElenaAna Iancu (Nechita,) fondator și editor şef;



Revista Română de Criminalistică, prin lect. univ. drd. Nicolae Grofu, redactor şef
adjunct.

2. Participanţilor li s-a oferit două semnale editoriale: „Dialogul continuu” autor Ovidiu
Predescu şi „Studii politice. Fenomenul religios” autor Vasile Creţ care au confirmat faptul
că pentru orice acțiune umană de succes avem nevoie de voința divină. De asemenea, s-a
evidenţiat faptul că un bun practician jurist, un profesor recunoscut, un autor de literatură de
specialitate poate fi şi un autor de aforisme, cugetări, poezie.
3. La conferinţă au fost prezentate şi publicate o serie de lucrări finanţate din diverse
granturi CNCS, programe POSDRU, programe europene şi proiecte internaţionale.
4. Au fost publicate 76 de articole, din cele înscrise în programul conferinței AILC 2011, în
reviste cotate BDI, AGORA International Journal of Juridical Sciences (AIJJS).
5. În rândul participanţilor la conferinţă s-au închegat prietenii şi s-au făcut promisiuni de
colaborare în diverse proiecte europene şi internaţionale.

6. Următoarea ediţie a conferinţei a fost planificată pentru 18-19 octombrie 2012:
http://univagora.ro/ro/cercetare/conferinte/

Oradea, 20.05.2012

Rector

Responsabil manifestare

Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu

