
izvor al dreptului
material , 
formal

Nevoia „marilor hot râri” judec tore ti i a rezonan elor lor teoretice creatoare. Cazul 
Dreptului urbanismului

Liberul acces la jurispruden a de contencios administrativ
Open data în materia hot rârilor judec tore ti,

Bazele dreptului civil Teoria general



Dreptul mediului
Teoria general  a dreptului

Spre o valorificare superioar  a concluziilor jurispruden ei. De la comentariu la sinteza 
exhaustiv

Jurispruden a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie – Contencios 
administrativ i fiscal 2004 Culegere de practic  judiciar  civil . 
1993-1998

Accesul liber la hot rârile judec tore ti. Evolu ii i involu ii în impunerea unui 
principiu



Portalul na ional de jurispruden . De la Jurindex la Românian Legal Information 
Institute RoLII

Law on internet de la Montreal

Portalul na ional de jurispruden . De la Jurindex la Romanian Legal Information 
Institute RoLII



Nu exist  justi ie f r  hot râre judec toreasc



La jurisprudence administrative a l’ere du big et de l’open data Le droit administratif 
au defi du numerique, 

Concluziile Consiliului i ale reprezentan ilor 
guvernelor statelor membre reuni i în cadrul Consiliului privind bunele practici referitoare la publicarea online 
a hot rârilor judec tore ti  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  

 
Nu exist  hot râri judec tore ti relevante

Nevoia „marilor hot râri” judec tore ti i a rezonan elor lor teoretice creatoare. Cazul 
Dreptului urbanismului



online 
„justi ia pre-

dictiv ”.

justi iei 
predictive algoritmice

Dreptul mediului
„obiectiv de 

interes public major”.
Solu ionarea alternativ  a litigiilor de contencios administrativ

Spre o valorificare superioar  a concluziilor jurispruden ei. De la comentariu la sinteza 
exhaustiv

Nevoia „marilor hot râri” judec tore ti i a rezonan elor lor teoretice creatoare. Cazul 
Dreptului urbanismului



a 
posteriori

a priori a posteriori

„dreptul verde”

„mediu”

Contraven ia de mediu

Tratat de dreptul mediului
Ibidem Specificul sanc iunilor de drept al mediului

Drept civil, Teoria general  a obliga iilor



R spunderea în dreptul mediului
Tratat de drept administrativ

Drept administrativ



Spre un cod al contraven iilor
Unele propuneri în leg tur  cu viitoarea reglementare în materia contraven iilor

op. cit.
Dreptul mediului
Necesitatea i dimensiunile unui Cod al mediului în România



contraven iei de mediu

op. cit.



fapta s vâr it  cu vinov ie, 

prev zut  de legea contraven ional , ce lezeaz  valorile sociale i rela iile generate de 

acestea, altele decât cele ocrotite prin legea penal , care iau na tere în procesul de 

protec ie, conservare i ameliorare a calit ilor naturale ale mediului


