
                                   REGULAMENT            (26 oct. 2019) 
privind acordarea premiilor 

 Academiei de Științe Juridice din România 
 
 

Capitolul I - Dispoziţii generale 
 

  
Art.1. Pentru recunoașterea și stimularea activității de creaţie științifică naţională 

în domeniul științelor juridice și al practicii dreptului,  Academia de Științe Juridice din 
România, acordă anual premii destinate cercetătorilor, cadrelor didactice și practicienilor 
din domeniul dreptului, ca o apreciere deosebită a contribuției lor originale la afirmarea și 
dezvoltarea științei și culturii juridice naționale. Aceste premii pot fi acordate şi unor 
cercetători, cadre didactice din universități străine pentru lucrări ştiinţifice valoroase, care 
abordează teme actuale și de interes deosebit pentru  valorile, principiile și instituțiile 
juridice europene. Pot fi premiate, de asemenea,  și publicații juridice românești și străine 
care aduc anual o contribuție de seamă la dezvoltarea doctrinei juridice și a științelor 
juridice de ramură. 
 Premiile Academiei de Științe Juridice din România constituie recompense 
morale pentru lucrări originale, de înaltă valoare, cu impact asupra dezvoltării științifice 
în domeniul doctrinei dreptului, realizate individual sau colectiv, care pun în evidenţă 
creativitatea autorilor şi contribuie semnificativ la progresul teoriei și practicii juridice. 
 Art.2. Prezidiul Academiei de Științe Juridice din România poate acorda unor 
personalități remarcabile ale vieții și culturii juridice românești și străine, diplome de 
onoare sau premii de excelență, cu prilejul aniversării întregii activități și opere, 
consacrate afirmării științelor juridice și practicii dreptului.  
 Diplome de onoare, distincții sau premii de excelență pot fi acordate de prezidiul 
Academiei de Științe Juridice din România și unor edituri specializate în publicarea de 
lucrări cu profil juridic, pentru întreaga activitate editorială, cu prilejul marcării unor 
evenimente deosebite sau editării unor lucrări juridice remarcabile.  
 
 Art. 3. Academia de Științe Juridice din România  acordă  premii anuale pentru 
lucrări de specialitate, editate în anul calendaristic pentru care se acordă premiul, precum 
și pentru  periodice juridice cu apariție regulată. 
 Se pot acorda și  premii speciale, pentru cea mai valoroasă lucrare, elaborată pe 
baza unor teme de cercetare fundamentală în domeniul științelor juridice și al practicii 
jurisdicționale  anunțate public de prezidiul Academiei de Științe Juridice din România. 
 
 
 

Capitolul II – Procedura de examinare și acordare a premiilor anuale 
  

 Art.4. Fiecare premiu poartă numele unei personalităţi ilustre din domeniul 
doctrinei, filosofiei și istoriei dreptului, precum și al practicii jurisdicționale românești. 
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 Tabelul premiilor anuale, pe domenii, care se acordă de către Academia de Științe 
Juridice din România, începând cu anul 2020, este prevăzut în anexa la prezentul 
Regulament. 
 
 Art. 5. Premiile anuale ale Academiei de Științe Juridice din România se acordă 
pentru lucrări ştiinţifice deosebite, publicate în următoarele domenii: 
- lucrări științifice publicate în domeniul filosofiei și sociologiei dreptului, al teoriei și 
istoriei   dreptului românesc;  
- lucrări ştiinţifice publicate în domeniul dreptului public; 
- lucrări științifice publicate în domeniul dreptului privat; 
- lucrări științifice publicate în  domeniul științelor penale; 
- lucrări științifice în domeniul dreptului internațional public; 
- sinteze de practică jurisdicțională; 
- proiecte de cercetare postdoctorală în domeniul teoriei și practicii dreptului, realizate în 
anul de referință, în facultăți cu profil juridic sau centre de cercetare din universități 
acreditate cu grad de încredere ridicat. 
 
 Art. 6. Fiecare premiu anual, se acordă pentru o singură lucrare. În cazuri 
excepţionale, la propunerea temeinic motivată a secţiei ştiinţifice de specialitate, un 
premiu anual poate fi acordat ex-aequo pentru cel mult două lucrări.  

Pentru lucrările editate în volume publicate succesiv, premiul se acordă, de regulă, 
o singură dată, pentru oricare din volume.  
 În mod excepțional, pot fi premiate și ediții succesive ale aceleiași  lucrări, la 
propunerea temeinic motivată a secției științifice de specialitate și cu acordul prezidiului 
Academiei. 
 
 Art. 7. Până la data de 15 octombrie a fiecărui an calendaristic, prezidiul 
Academiei de Științe Juridice din România anunță public deschiderea sesiunii de 
decernare a premiilor anuale. Propunerile de premiere se înaintează Academiei de Științe 
Juridice din România până la data de 15 noiembrie a anului în curs, însoțite de lucrarea 
propusă, în 2 exemplare. 
 
 
 Art. 8. Propunerile pentru acordarea premiilor anuale se pot face de către 
Institutul de Cercetări Juridice ”Andrei Rădulescu” al Academiei Române, facultăți cu 
profil juridic și școli doctorale din universităţi acreditate, edituri, publicații de 
specialitate, organizații profesionale în domeniu, uniuni naționale de profil,  de membri ai 
Academiei, de prezidiul Academiei sau de Șecțiile Academiei.  
 Au dreptul să facă propuneri de premiere și alte instituții marcante din domeniul 
științelor juridice. 
  

Art. 9. Propunerile înregistrate se transmit de către secretarul general al 
Academiei secţiilor ştiinţifice de specialitate ale acesteia. 
 
 Art.10. În perioada 15 – 30 noiembrie a fiecărui an calendaristic secțiile științifice 
ale Academiei vor examina fiecare propunere în parte. 
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 Art.11. Pentru fiecare lucrare propusă pentru premiere, secţia ştiinţifică de 
specialitate a Academiei de Științe Juridice din România desemnează doi referenţi din 
rândul membrilor ei. În cazul în care în cadrul secţiei ştiinţifice nu există specialişti în 
domeniul respectiv, secţia va desemna referenţi din rândurile unor personalităţi ştiinţifice 
sau specialiști recunoscuți în domeniu. În acest caz, cel puţin unul dintre referate va 
trebui să fie contrasemnat de un membru al secţiei. Membrii Academiei  care propun 
lucrări spre premiere vor face şi un referat de recomandare. Pentru lucrările propuse de 
instituţii nu pot fi desemnaţi referenţi din instituţiile respective. 
 Referatele de apreciere asupra fiecărei lucrări se întocmesc şi se prezintă separat 
şi independent unul de altul. Ele trebuie să reliefeze, într-o formă concisă şi clară, 
contribuţia semnificativă a lucrării analizate la progresul domeniului respectiv al ştiinţei 
juridice sau, după caz, al practicii jurisdicționale. În cazul lucrărilor ştiinţifice se vor lua 
în considerare impactul lucrării asupra dezvoltării domeniului (citări semnificative în 
literatura de specialitate sau de specialişti reputaţi, publicarea în reviste sau edituri 
juridice de prestigiu), cât şi reputaţia ştiinţifică a autorului.  

 Se au în vedere cu precădere pentru premiere, tratate, monografii ştiinţifice 
apreciate ca fiind contribuţii originale, cursuri universitare, teze de doctorat, comentarii 
ale unor coduri și acte normative de importanță deosebită, ori lucrări enciclopedice de 
mari dimensiuni,  studii teoretice de impact privind efectele social-economice și politice 
ale aplicării actelor normative în diferite domenii de activitate, precum și sinteze de 
practică jurisdicțională. Propunerile insuficient motivate nu vor fi luate în considerare. 
  În cazul în care premiul se acordă unei opere cu mai mulți autori  (enciclopedii, 
dicţionare juridice, tratate, etc.), nominalizarea se va face pentru redactorul responsabil 
sau coordonator al lucrării ori autorul principal. Dacă lucrarea premiată a fost editată sub 
egida unei universități sau instituții, premiul poate fi acordat acesteia, la solicitarea 
redactorului responsabil sau a coordonatorului lucrării. 
 
 Art.12. Referatele de apreciere asupra lucrărilor se examinează în cadrul secţiei 
științifice de specialitate, care va susține motivat, cu votul majorității membrilor prezenți, 
conferirea premiului, în funcție de tema lucrării. Secţiile ştiinţifice vor putea decide, cu 
votul majorității membrilor acestora, să nu se decerneze premiul în cazul în care, în anul 
respectiv, nu poate fi selectată o lucrare demnă de un premiu al Academiei. 
 
 Art. 13. Opţiunile secţiei ştiinţifice se transmit secretarului general al Academiei 
de Științe Juridice din România, se discută în prezidiului acesteia şi se prezintă consiliului 
științific al Academiei, care decide definitiv prin votul secret al majorității membrilor 
acestuia, asupra lucrărilor ce se premiază și a premiului care urmează să fie conferit. 
Hotărârile consiliului științific al  Academiei nu pot fi contestate. 
 

Art.14. Conferirea premiilor se face în cadrul unei Gale festive de decernare 
organizate de prezidiul Academiei de Științe Juridice din România. 
 Lucrările selectate în vederea premierii se comunică de către secretarul general al 
Academiei, instituțiilor și celor care le-au propus. Aceste lucrări vor fi publicate și pe 
site-ul Academiei. 
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Capitolul III - Dispoziţii comune 
 
 
 
 Art.22. Decernarea premiilor Academiei de Științe Juridice din România se face 
potrivit art.11 din prezentul regulament, cu participarea autorilor lucrărilor premiate sau a 
împuterniciţilor acestora. 
 Pentru fiecare lucrare premiată se face o prezentare a criteriilor și motivelor care 
au determinat acordarea premiului. 
 Premiile se înmânează de către preşedintele Academiei de Științe Juridice din 
România sau de către unul din membrii prezidiului, în prezența președintelui secției 
științifice care a susținut conferirea premiului și a secretarului general al Academiei. 
 
 Art. 23. Premiile Academiei de Științe Juridice din România constau în conferirea 
unei diplome. 
 În cazul premierii unei lucrări elaborate în colectiv, fiecare coautor va primi o 
diplomă distinctă.  
  

Art. 24. Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data de 01.01.2020. 
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               ANEXĂ 

 
 
 

PREMIILE ACADEMIEI DE ȘTIINȚE JURIDICE DIN ROMÂNIA 
 
 

 
I. Secţia de filozofie, teorie și istoria dreptului 
 

1. Mircea Djuvara 
 

 
II. Secţia de drept public 
 

1. Constantin G. Dissescu 
 
 

 
III. Secţia de drept privat 
 

1. Dimitrie Alexandresco 
 

 
 
IV. Secţia de ştiinţe penale 
 

1. Vespasian Pella 
 
 

 
V. Secţia de drept internațional și de drept comparat 
 

1.  Victor Dan Zlătescu 
 

 
 
VI. Secţia de practica dreptului 
 

1.  Ilie Stoenescu 
 
 
 
 
 


