
Cronica celui de-al XI-lea Colocviu al romani tilor din Europa Centro-
Oriental i din Asia,  Craiova, 1-3 noiembrie 2007 

      Prof. univ. dr. Teodor Sâmbrian 

   Cel de-al XI-lea colocviu al romanistilor din Europa Centro- Oriental i
din Asia, desf urat la Craiova în zilele de 1-3 noiembrie 2007, este cea mai mare 
manifestare tiin ific  de drept roman care a avut loc în România. Colocviul, 
organizat de Facultatea de Drept i tiin e Administrative a Universit ii din 
Craiova în colaborare cu Filiala din Roma “Giorgio La Pira” a Institutului de 
Tehnica i Teoria Informa iei Juridice de pe lâng  Consiliul Na ional al Cercet rii 
din Italia (ITTIG-CNR), Universitatea din Roma “La Sapienza” i Grupul de 
Cercetare asupra Difuz rii Dreptului Roman, a fost cofinan at de Autoritatea 
Na ional  de Cercetare tiin ific i Universitatea Ecologic  din Bucure ti.

Precedentele zece edi ii s-au desf urat la Leipzig (1977), Var ovia (1978), 
Bratislava (1980), Szeged (1984), Berlin (1988), Roma (1991 i 1998), 
Vladivostok (2000), Novi Sad (2002) i Du anbe (2005). 

Comitetul de organizare a fost alc tuit din apte cadre didactice de la 
facult ile de drept i litere ale Universit ii din Craiova: acad. Ion Dogaru, Decan 
de onoare al Facult ii de Drept i tiin e Administrative, prof. univ. dr. Sorin
Ionescu, Decanul Facult ii de Drept i tiin e Administrative, prof. univ. dr. 
Teodor Sâmbrian, Directorul manifest rii, prof. univ. dr. Dan Claudiu D ni or,
Secretarul tiin ific al Senatului Universit ii din Craiova, prof. univ. dr. Sevastian 
Cercel, Prodecan al Facult ii de Drept i tiin e Administrative, conf. univ. dr. 
Adriana Uliu, Prodecan al Facult ii de Litere i conf. univ. dr. Elena Pîrvu, ef 
de catedr  la Facultatea de Litere.  Comitetul interna ional de program a reunit 
apte personalit i din ar i din str in tate: acad. Ion Dogaru- Decan de onoare al 

Facult ii de Drept i tiin e Administrative; prof. univ. dr. Teodor Sâmbrian,
Universitatea din Craiova, Directorul manifest rii; prof. dr. Dr. H. C. Pierangelo 
Catalano- Universitatea din Roma “La Sapienza”, Codirector al manifestarii; prof. 
dr. Antun Malenica, Directorul Centrului de Studii de Drept Roman al 
Universit ii din Novi Sad; prof. dr. Leonid Kofanov, Directorul Centrului de 
Studii de Drept Roman al Institutului de Istorie Universal  al Academiei de tiin e
a Rusiei din Moscova; prof. dr. Xu Guodong, Directorul Centrului de Studii de 
Drept Roman al Universit ii din Xiamen. Lucr rile colocviului s-au desf urat în 
salonul “Nicolae Romanescu” al Casei Universitarilor din Craiova, cu traducere 
simultan  în limbile francez , italian i rus .

În deschiderea lucr rilor au luat cuvântul profesorii Radu Constantinescu,
Prorector al Universit ii din Craiova, Sorin Ionescu, Decanul Facult ii de Drept 
i tiin e Administrative, Teodor Sâmbrian, Universitatea din Craiova, 

Aleksandr Shevchenko, Universitatea Extremului Orient din Vladivostok, Antun 
Malenica, Universitatea din Novi Sad, Machkam Machmudov, Universitatea din 
Du anbe i Pierangelo Catalano, Universitatea “La Sapienza” din Roma. 
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În cadrul sec iunii “Persoana i poporul în sistemul de drept roman”
prezidat  de prof. univ. dr. Teodor Sâmbrian (Universitatea din Craiova) au 
prezentat comunic ri: Ivan Kopylov, Universitatea Umanistic  de Stat din 
Moscova, Semnifica ia juridic  a termenului populus i cives în textile cre tine 
nord-africane din epoca vandal  Jan Zablocki, Universitatea Cardinal tefan 
Wyszynski din Var ovia, Personalitatea lui postumus în lumina lucr rii Noctes 
Atticae a lui Aulus Gellius, Elena B. Berg, Academia Juridic  de Stat din Urali-
Ekaterinburg, Femeia în dreptul roman, Francesco Sini, Universitatea din Sassari, 
Religia i puterile poporului în Roma republican , Andreea Rîpeanu, 
Universitatea Ecologic  din Bucure ti, Câteva considera ii asupra normelor 
juridice i moral-religioase i impactul lor asupra poporului roman,   Xu
Guodong, Direcorul Centrului de Studii de Drept Roman al Universit ii din 
Xiamen, Statutul juridic al onoarei i al religiei în dreptul roman al persoanei,
Mircea Du u, Rectorul Universit ii Ecologice din Bucure ti, Procesul lui Iisus în 
lumina dreptului roman. O cercetare postmodern , Elzbieta Loska, Universitatea
Cardinal tefan Wyszynski din Var ovia, Insidiatorem iure interfici posse. 
Observa ii critice la Pro Millone i Michail Bibikov, Rectorul Universit ii 
Umanistice de Stat din Moscova, Categoriile “popor” i “cet eni” în textele 
bizantine i în traducerile ruse ti medievale. Partea a doua a primei zile a 
colocviului a fost rezervat  sec iunii Ap rarea drepturilor civile i ap rarea 
debitorilor, prezidat  de prof. Witold Wolodkiewicz (Universitatea din Var ovia). 
Au prezentat comunic ri: Viktor Uliani cev, Universitatea Rus  “Prietenia între 
popoare” din Moscova, Ap rarea intereselor debitorilor ca unul dintre cei mai 
importan i stimulen i în evolu ia dreptului roman al obliga iilor, Sebastiano 
Tafaro, Decanul Facult ii de Drept de la Universitatea din Bari, Reducerea
datoriilor, Piotr Niczyporuk, Universitatea din Bialystok, Nummularii ca
bancheri romani, Alexey Kartsov, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, 
Modelul roman în dreptul obliga iilor i jurispruden a rus  (problema ap r rii 
drepturilor debitorului), Song Xiaojun, Universitatea Chinez  de tiin e Politice i
Drept din Beijing, Trei probleme în studiile asupra bunei credin e în China,
Dmitri Poldnikov, Universitatea Umanistic  de Stat din Moscova, Cauza în 
dreptul obliga iilor: a fi sau a nu fi,  Vasili Trofimov, Universitatea de Stat din 
Tambov, Principiul reciprocit ii în dreptul roman i în dreptul contractual actual,
Aleksander Klimovich, Universitatea de Stat din Irkutsk, Obliga ii izvorâte din 
fapte ilicite în dreptul roman i Magdolna Si , Universitatea din Novi Sad,
Bunurile extra commercium i protec ia celor defavoriza i dup  Breviarium 
Alaricianum. 

În ziua de 2 noiembrie lucr rile colocviului au fost onorate de prezen a
Excelen ei Sale, Prof. dr. Alberto Castaldini, ata at cultural al Italiei i director al 
Institutului Italian de Cultur  din Bucure ti. În cadrul primei edin e a sec iunii
Receptarea dreptului roman în sistemul juridic actual, prezidat  de prof. dr. Victor 
Volcinschi (Universitatea din Chi in u), au prezentat comunic ri: Andrej 
Kosarev, Universitatea Comercial  de Stat din Moscova, General i particular în 
istoria dreptului roman i a dreptului musulman, Giovanni Lobrano, Decanul 
Facult ii de Drept a Universitatea din Sassari, Receptarea lui ius privatum i
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refuzul lui ius publicum, Olga Paramuzova, Universitatea de Stat din Sankt 
Petersburg, Dreptul roman i tiin a dreptului interna ional în Rusia, Teodor
Mara, Universitatea “Vasile Goldi ” din Arad, Rolul dreptului roman în 
armonizarea legisla iei actuale, Jean Andrei, Universitaea din Bucure ti, 
Actualitatea procedurilor juridice romane, Constantin Tanev i Yavora Oprova, 
Universitatea din Sofia, Emptio tolit locatum: drept roman i practice judiciare 
contemporane, Anton Rudokvas, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, 
Actio Publiciana în dreptul civil, Alua Ibraeva, Univesitatea Kazahstanului din 
Alma Ata, Influen a dreptului roman în sistemul juridic din Kazahstan,
Aleksander Komarchuk, Universitatea de Stat din Brest, Receptarea actual  a 
dreptului roman în Belarus i Witold Wolodkiewicz, Universitatea din Var ovia,
Uzul no iunii de drept roman  în Polonia dup  transformarea sistemului politic în 
1989. În edin a de dup  amiaz , prezidat  de prof. Antun Malenica (Universitatea 
din Novi Sad) au prezentat comunic ri:  Alberto Castaldini, Directorul Institutului 
Italian de Cultur  din Bucure ti, Drept roman, România i noua Europ , Mircea 
Dan Boc an, Universitatea Babe -Bolyai din Cluj-Napoca, Sigiliul Romei asupra 
dreptului roman, M d lin Ticu, Universitatea din Craiova, Câteva reflec ii asupra 
mo tenirii romane în dreptul civil român, Samir Alici , Universitatea din Novi 
Sad, Un exemplu al recept rii directe a dreptului roman în Codul civil sârb din 
1844, Natasha Shehu, Universitatea din Tirana, R d cinile romane ale codului 
civil albanez, Nicolae Ro ca, Universitatea de Stat din Chi in u, Insolven a în 
dreptul Republicii Moldova. O institu ie modernizat  a procedurii venditio
bonorum din dreptul roman, Oana Andreia Sâmbrian-Toma, Institutul de 
Cercet ri Socio-Umane “C.S. Nicol escu-Plop or” din Craiova, Receptarea
dreptului roman al obliga iilor în dreptul civil roman, Alina Livia Nicu, 
Universitatea din Craiova, Proprietatea public  în dreptul român i în dreptul 
roman, Sergiu B ie u, Universitatea de Stat din Chi in u, Importan a dreptului 
privat roman pentru institu ia posesiei în Codul Civil al republicii Moldova, Victor
Volcinschi, Universitatea de Stat din Chi in u, Geneza servitu ilor reale în Codul 
civil al Republicii Moldova i Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova, Dreptul
roman i principiile dreptului administrativ roman.

În seara aceleia i zile, Primarul Municipiului Craiova a oferit o recep ie în 
onoarea participan ilor la colocviu.   

Lucr rile sec iunii Necesitatea pred rii dreptului roman, prezidat  de prof. 
Alexandr Shevchenko (Universitatea de Stat a Extremului Orient din 
Vladivostok) s-au desf urat în prima parte a zilei de 3 noiembrie 2007. Au 
prezentat comunic ri: Leonid Kofanov, Directorul Centrului de Studii de Drept 
Roman al Institutului de Istorie Universal  al Academiei de tiin e a Rusiei din 
Moscova, Legea celor XII table ca izvor principal al dreptului public roman i
comentariu din perspectiv  istoric , Pierangelo Catalano, Directorul Cursului de 
înalt  formare în drept roman din cadrul facult ii de drept a Universit ii “La 
Sapienza” din Roma, Probleme ale pred rii dreptului roman dup  1945. 
Necesitatea revenirii la izvoare, Tatiana Filippova, Universitatea de Stat din 
Barnaul, Necesitatea pred rii dreptului roman pentru formarea juri tilor,
Vladimir Zubar, Academia Juridic  din Odessa, Predarea dreptului roman la 
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Academia Juridic  Na ional  din Odessa, Nikolaj Petrovski, Universitatea de Stat 
din Brest, Metodologia studierii dreptului roman pentru studen ii facult ii de 
drept,  Antun Malenica,  Directorul Centrului de Studii de Drept Roman al 
Universit ii din Novi Sad, Pozi ia disciplinei Drept roman în noua program  de 
studii (master) de la Facultatea de Drept din Novi Sad, i Constantin Pitsakis, 
Universitatea Traciei din Komotini, Studiul dreptului roman în Grecia în epoca 
contemporan .

Au mai trimis comunic ri Aleksander Bibikov, Universitatea de Stat din 
Ivanovo-Rusia, A.P. Belikov, Universitatea de Stat din Stavropol, V.B. 
Romanovskaia, Universitatea de Stat din Nijnii Novgorod, Ivan Karljavin, 
Universitatea de Stat din Ivanovo, Natalia Sredinskaia, Universitatea de Stat din 
Sankt Petersburg, Anastasia Elagina, Institutul de Terminologie  a Traducerii din 
Omsk, Inna Trofimova i S. Trofimova, Univeristatea de Stat din Krasnoiarsk. 

În edin a de închidere, prezidat  de prof. univ. dr. Teodor Sâmbrian 
(Universitatea din Craiova), au avut interven ii profesorii Pierangelo Catalano
(Universitatea “La Sapienza” din Roma), Alexey Kartsov (Universitatea de Stat 
din Sankt Petersburg), Witold Wolodkiewicz (Universitatea din Var ovia),
Sebastiano Tafaro (Universitatea din Bari), Antun Malenica (Universitatea din 
Novi Sad) i Michail Bibikov (Universitatea Umanistic  de Stat din Moscova).  

Pentru cel de-al XII-lea colocviu al romani tilor din Europa Centro-
Oriental i din Asia i-au depus candidatura reprezentan ii facult ilor de drept de 
la universit ile din Bialystok (Polonia) i Irkutsk (Federa ia Rus ), desemnarea 
viitoarei institu ii organizatoare urmând s  fie decis  de un comitet alc tuit din 
profesorii Pierangelo Catalano, Antun Malenica, Alexandr Shevchenko i Teodor 
Sâmbrian. 
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Omsk, Inna Trofimova i S. Trofimova, Univeristatea de Stat din Krasnoiarsk. 

În edin a de închidere, prezidat  de prof. univ. dr. Teodor Sâmbrian 
(Universitatea din Craiova), au avut interven ii profesorii Pierangelo Catalano
(Universitatea “La Sapienza” din Roma), Alexey Kartsov (Universitatea de Stat 
din Sankt Petersburg), Witold Wolodkiewicz (Universitatea din Var ovia),
Sebastiano Tafaro (Universitatea din Bari), Antun Malenica (Universitatea din 
Novi Sad) i Michail Bibikov (Universitatea Umanistic  de Stat din Moscova).  

Pentru cel de-al XII-lea colocviu al romani tilor din Europa Centro-
Oriental i din Asia i-au depus candidatura reprezentan ii facult ilor de drept de 
la universit ile din Bialystok (Polonia) i Irkutsk (Federa ia Rus ), desemnarea 
viitoarei institu ii organizatoare urmând s  fie decis  de un comitet alc tuit din 
profesorii Pierangelo Catalano, Antun Malenica, Alexandr Shevchenko i Teodor 
Sâmbrian. 
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