PROIECT DE CERCETARE CU TEMA
GHID PRIVITOR LA REGIMUL JURIDIC AL INVESTITIILOR STRAINE IN
ROMANIA -“DOING BUSINESS IN ROMANIA”
A.Structura proiectului
Proiectul are caracter interdisciplinar si este conceput in doua parti: partea generala si
partea speciala. Partea generala cuprinde 3 ramuri de drept :teoria generala a statului si
dreptului ; dreptul administrativ si dreptul societar. Partea speciala cuprinde dreptul fiscal si
dreptul concurentei.
Partea generala are o existenta independenta de partea speciala. Partea speciala va fi
dezvoltata in continuare in masura in care exista si alte cadre didactice, deoarece proiectul
permite deschidere catre orice alte ramuri ale dreptului, susceptibile de o abordare a temei
propuse, urmand ca in acest caz, pe baza propunerilor sa fie extinsa partea speciala spre noi
subdomenii de cercetare.
B.Obiectivele partii generale si echipa
1.Cadrul reglementar general;Interventia statului in economie ;Strategia guvernamentala
privitoare la investitiile straine din perspectiva protectiei, garantiilor si facilitatilor acordate
investitorilor straini – conf.univ dr.Corina Buzdugan;
2.Promovarea investitiilor straine din perspectiva parteneriatul public – privat –
conf.univ. dr.Mihala Fodor;
3.Constituirea, organizarea si functionarea
societatilor cu investitori strainiconf.univ.dr.Rodica Diana Apan ;
C.Obiectivele partii speciale si echipa
1.Regimul juridic fiscal al investitiilor straine –lect.univ.dr. Anca Georoceanu;
2. Regimul juridic al concurentei aplicabil investitiilor straine- conf.univ.dr.Calin
Costin ;
3. Cumpărarea terenurilor agricole în extravilan de către cetăţenii străini-lect.univ.dr. Ucu
Mihai Faur.
D.Studiul interferentelor drept/economie in domeniul investitiilor straine si echipa
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Aceasta parte fundamentata pe aspectele de economie si interferenta acestuia cu cele de
drept, in materia investitiilor straine,va fi coordonata de catre prog.univ.dr.Georgeta Ilie,
prorector al UCDC, alcarui domeniu de expertiza in constituie investitiile straine directe si care
se afl in lucru sau in documentare pentru articolele identificate ma jos.
E.Finalitatea proiectului
Materialele redactate in cadrul proiectului pot fi utilizate dupa cum urmeaza :
- propuse unei edituri in vederea publicarii ;
- propuse in cadrul unui proiect in vederea finantarii.
Materialele pot fi redactat in limba engleza.
F.Coordonatori
Coordonator al proiectului- sectiunea economie – prof.univ.dr.Georgeta Ilie
Coordonator al proiectului- sectiunea drept - conf.univ.dr.Rodica Diana Apan
G.Perioada de realizare- 2014-2016
H.Buget alocat-proiect din foduri interne ale facultatii – vor fi alocate fonduri
pentru deplasarea echipei la conferinte, pentru plata taxei de participare la conferinte si a
suportarii costurilor legate de publicarea de volume pe tema de cercetare, in raport de necesitatile
concrete ale proiectului.
I.Modalitati de realizare a proiectului
Preambulul Proiectului de cercetare “Ghid privitor la regimul juridic al investitiilor straine
in Romania”- « Doing bussines in Romania» care se deruleaza in anul universitar 2014-2015 in
cadrul Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir Bucuresti, Facultatea de Drept Cluj Napoca
vizează următoarele:
a.Articole publicate
Primele 3 articole analizeaza in partea introductive reglementarea intinderii raspunderii
intreprinzatorului,
asociatului,
actionarului
pentru
obligatiile
profesionale ale tipologiilor (pre)societare. Pe considerentul mentinerii coerentei studiului,
primele 3 articole care abordeaza o tematica unitara au fost publicate sub titlul:
1. Perspective asupra tipologiei profesionistilor; Tipologii presocietare si societare;
Tipologii cu si fara personalitate juridica;
2. Paradigma raspunderii (ne)limitate a intreprinzatorului/asociatului pentru obligatiile
profesionale ale tipologiilor societare fara personalitate juridica;
3.
Paradigma
raspunderii (ne)limitate
a
asociatului
pentru
obligatiile profesionale ale societatii cu personalitate juridica. Tot in aceasta parte introductiva
urmeaza sa abordam intr-o serie de articole aspectele de patologie a personalitatii juridice a
societatii, teoria strapungerii valului corporatist – piercing the corporate veil.
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Pe acest considerent, al finalitatii practice a studiilor realizate in cadrul proiectului am ales
ca primele trei articole sa le publicam intr-un mediu in care informatia din continutul lor poate fi
diseminata spre cei carora le este destinata.
Academia Romana, The Romanian Foundation for Busines Inteligence(FRIA), editor al
publicatiei “Cros- Cultural Management Journal” si a publicatiilor asociate “SEA-Practical
Aplication of Sceince &Network Inteligence Studies”, este organizator a Conference ”Network
Inteligence”, care a avut loc in Romania, Iasi, sub egida Academei Romana, Filiala Iasi, intre
28- 29 noiembrie 2014, facand parte din seria de evenimente organizate de catre FRIA si
constituie un astfel de mediu si multumim editorilor pentru oportunitatea acordata de a publica
urmatoarele articole:
1.Apan.R.D. , DOING BUSINESS IN ROMANIA - Perspectives on the types of doing
business. Types of individual and company entities without legal personality. Types of entities
with legal personality, SEA-Practical Application of Science Volum II, nr. 4 (6) / 2014, p. 5-12,
indexată RePec, EconPapers, Ulrich’s , CEEOL, Index Copernicus, EBSCO Publishing,
The World Wide Web Virtual Library for European Integration, ScienceCentral.com,
http://sea.bxb.ro/Article/SEA_6_1.pdf ;
2.Apan.R.D. , DOING BUSINESS IN ROMANIA - The paradigm of the (un) limited
liability of the entrepreneur for the professional obligations of the types of entities without legal
personality, SEA-Practical Application of Science Volum II, nr. 4 (6) / 2014, p.13-20, indexată
RePec, EconPapers, Ulrich’s , CEEOL, Index Copernicus, EBSCO Publishing, The World Wide
Web
Virtual
Library for
European
Integration,
ScienceCentral.com,
http://sea.bxb.ro/Article/SEA_6_2.pdf
3. Apan.R.D. , DOING BUSINESS IN ROMANIA - The paradigm of the (un)limited
liability of the associate for the professional obligations of the company with legal personality,
SEA-Practical Application of Science Volum II, nr. 4 (6) / 2014, p. 21-26, indexată RePec,
EconPapers, Ulrich’s , CEEOL, Index Copernicus, EBSCO Publishing, The World Wide Web
Virtual Library for European Integration, ScienceCentral.com,
http://sea.bxb.ro/Article/SEA_6_3.pdf ;
b.Articole trimise pentru publicare la conferinta internationala :
Un articol in coautorat cu titlul „DOING BUSINESS IN ROMANIA;Foreign direct
investments (FDI); Trading entities – investment mechanisms; protection system; guarantees
“Assoc.Prof. Corina Cristina Buzdugan PhD, Assoc.Prof. Elena Mihaela Fodor PhD,
Assoc.Prof.Rodica Diana Apan PhD a fost aceptat spre publicare in Proceedings la International
Conference Interdisciplinary Management Research, section Law and Economics, Poreč,
Croatia, May 2015.
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Interdisciplinary Management Research, conferință organizată din 2005 până în prezent
în urma parteneriatului dintre Josip Juraj Strossmayer University din Osijek, Facultatea de
Economie din Osijek – Studii postuniversitare in Management, si Universitatea de Științe
aplicate din Hochschule Pforzheim în calitate de organizatori, cu susținerea Ministerului Croat
de Științe,Educație și Sport, și având ca instituții partenere: Universitatea din Antwerpen –
Centrul de Excelență Jean Monnet; Universitatea din Augsburg, Facultatea de Administrare a
Afacerilor si Economie; Universitatea din Maribor, Facultatea de Economie și Business;
Universitea din Pecs, Facultatea de Business si Economie. http://imr-conference.com/en/
c. Lucrari inscrise in programul conferintelor internationale :
Pe tematica Interferentelor drept/economie in domeniul investitiilor straine coordonanta
de catre prof.univ.dr.Georgeta Ilie urmatoarele lucrari au fost inscrise pentru susţinerea de
comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale/internaţionale sau publicate-volum al conferinţei/ intr-o
revista categoria B(CNCS) sau se afla in curs de documentare:
1.The influence of human
well-being on business world

1.Lucrare înscrisă în programul conferinței internaţionale “Cultura
europeană a drepturilor omului, Dreptul la fericire” organizată de
UCDC-IIDO, Bucureşti (11-13 dec.2014)

2.Efectele pozitive versus
efectele negative ale ISD
asupra țărilor gazdă

2. Lucrare înscrisă în programul conferinței naționale cu participare
internaţională “Conjuncturi şi direcţii noi în dezvoltarea
economică” organizată de UCDC-ICSM, Bucureşti (26-28 nov.2014)

3.Impactul ISD în sectorul
turismului asupra
economiilor gazdă

3. Lucrare înscrisă în programul conferinței internaţionale
“Turismul - șansa economiei naționale” organizată de UCDCICSM, Bucureşti (21-22 ian.2015)

4.The impact of the
emergence of international
supply chains on world trade

4.Documentare, culegere informaţii

5.Making Romania an
Attractive Investment
Destination

5.Lucrare înscrisă la conferinta ICSM „Politica fiscala a Romaniei
si influenta acesteia asupra dezvoltarii societatii romanesti , 25 - 27
martie 2015

6.Analyzing FDI Policy and
Challenges in Romania

6. Lucrare înscrisă la conferinta internaţională “Turism şi
dezvoltare durabilă” ediţia a IV-a, 7-9 mai 2015, organizată de
UCDC, MTC-Timisoara
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J.Metodologie :
Studiile care vor fi reunite in cadrul proiectului utilizeaza urmatoarea metodologie :
prezinta fundamentele doctrinei nationale in domeniu si pozitia jurisprudentei, iar astfel
structurate, isi propun sa constituie un veritabil ghid pentru cei care acorda consiliere juridica,
manageriala si financiar-fiscala pentru mediul de afaceri, precum si pentru investitorii insisi.

DECAN,
Conf.univ.dr.Corina Cristina Buzdugan
Coordonator al proiectului:
conf.univ.dr.Rodica Diana Apan
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