
 

Examenul de LICENȚĂ – anul 2023 și următorii 

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI - TGD 

[Probleme speciale de teoria dreptului – PS.TGD] 

sau  
DREPTUL MEDIULUI  

Precizări generale pentru studenţii / absolvenții ZI  şi  ID  
ai Facultăţii de Drept – UBB Cluj 

 
 
Acest mesaj este adresat: 
Studenţilor anului IV de studiu – şi celor care intră în prelungiri – precum şi celor care, din 

varii motive, nu au ales încă o temă pentru licenţă, 
Studenţilor care în momentul de faţă se află la finalul anului  III de studiu (semestrul 6), şi  
Studenţilor din anii II si I de studiu, întrucât aceste reguli rămân valabile şi pentru seriile 

următoare de absolvenţi, temele putând varia ca denumire.  
La Teoria generală a dreptului, fiind disciplină obligatorie, orice student îşi poate alege o temă 

pentru licenţă. Condiția titularului de disciplină: studentul să fi obținut cel puțin nota 7 la examenul 

TGD din anul I semestrul I, respectiv nota 8 la disciplina opţională Probleme speciale de TGD din 
anul I, semestrul II.   

La Dreptul mediului, fiind disciplină opţională, pot să-şi aleagă o temă doar studenţii care au 
optat în anul II de studiu pentru această disciplină. Condiția titularului de disciplină: studentul să fi 
obținut cel puțin nota 8 la examen.   
 

Incepand cu anul 2022, exista site-ul dr. Veronica Rebreanu, de unde aveti posibilitatea de a obtine  
informatii cu privire la disciplinele predate si teme pentru lucrarile de licenta 

 
Site:   dr. Veronica Rebreanu  
https://sites.google.com/law.ubbcluj.ro/profunivdrveronicarebreanu/home  
 
Mergeti in meniu la rubrica: Discipline 
https://sites.google.com/law.ubbcluj.ro/profunivdrveronicarebreanu/discipline 
 

Mergeti direct la rubrica: Licenta 
https://drive.google.com/drive/folders/1lbSCmdA6xROqew15F-4fzm5jOIsBKOOV  
 

Studenţilor care doresc să redacteze lucrarea de licenţă la una dintre următoarele discipline: 
Teoria generală a dreptului    sau   Dreptul mediului 

Le este recomandat să urmeze etapele de mai jos: 
 

1. îşi aleg o temă (din paginile următoare) şi/sau propun ei înșiși un titlu pornind de la aceste teme; 

 absolvenţii pot propune abordarea şi a altor teme ce privesc aspecte legate de fenomenul juridic 
 (originalitatea este binevenită!); 
2. se recomandă ca, cel târziu până la data de 1 iulie a fiecărui an (în mod excepţional, până în prima 
săptămână a anului universitar în care încep anul IV !!!), studenţii care doresc să se prezinte la examenul 



de licenţă din anul următor cu o temă din disciplinele de mai sus, să se adreseze titularului acestor  
discipline,  dr. Veronica Rebreanu,  

     fie telefonic la nr. 0742 09 29 07,  
     fie la adresa de e-mail:   veronica.rebreanu@law.ubbcluj.ro   
3. după stabilirea temei / titlului de comun acord cu coordonatorul științific, (în urma unei  
       convorbiri telefonice sau faţă în faţă sau prin intermediul mesajelor e-mail), 
4. vor completa, semna şi data o cerere adresată Decanatului Facultății de Drept (formularul 

 MODEL se află la  finele prezentului fişier – Anexa III), care cuprinde disciplina la care se 
 redactează lucrarea de licență, titlul lucrării de licenţă, coordonatorul științific; recomand 
 utilizarea acestui formular de cerere; 

5.  coordonatorul științific confirmă alegerea temei semnând direct pe cererea candidatului;  
6.  cererea cuprinzând confirmarea temei de către coordonatorul științific va fi predată, spre înregistrare,  
  secretarei anului în care se află studentul/studenta; 
7. excepţie: în situaţia în care studentul/studenta nu se pot deplasa fizic la Facultatea de Drept, pot trimite 
 cererea completată, semnată, datată, scanată coordonatorului ştiinţific; acesta o va semna şi 
 depune personal, după caz,  la secretarialul ZI sau ID;  
8 . în maximum două săptămâni după alegerea temei, candidații vor prezenta coordonatorului 
 științific un plan al lucrării și o bibliografie de pornire; 
9. Studenţilor care aleg redactarea lucrării de licenţă la una dintre disciplinele sus-menţionate li se 

 recomandă să finalizeze lucrarea cel târziu până la începutul lunii decembrie (în cazul în 

 care preconizează susținerea examenului de licență în sesiunea din februarie), respectiv, cel 

 târziu până la 15 aprilie (în cazul în care preconizează susținerea examenului de licență în 

 sesiunea iunie/iulie).  

10. În situaţia în care studenţii care au ales iniţial redactarea lucrării de licenţă la una dintre disciplinele 
 sus-menţionate se răzgândesc, şi aleg redactarea lucrării de licenţă la altă disciplină, sub 
 îndrumarea unui alt cadru didactic, sunt rugaţi să anunţe acest aspect atât coordonatorului iniţial, 
 cât şi coordonatorului nou ales.  Aceeaşi regulă se aplică şi în situaţia în care intervine un transfer 
 la o altă / de la o altă disciplină sau facultate de drept.  

 

Reguli de formatare.  
- Lucrarea finală (TGD/PS.TGD sau Dreptul mediului) să se încadreze între 40-50 de pagini 

(+- în funcţie de complexitatea şi contribuţia adusă temei) .  
- Utilizați formatul Word (.doc/.docx).  
- Textul trebuie să fie tehnoredactat pe pagini care au aceeași aliniere stânga/dreapta, utilizând 

spațiere de 1.5, caractere de 12, font Times New Roman și margini laterale de 1,5/2 cm.  
- Următoarele se scriu întotdeauna cu litere italice:  

a) expresiile în limba latină; 
b)  idem, p. … – înseamnă: acelaşi autor,  aceeaşi lucrare, pagina diferită faţă de nota de subsol 

imediat anterioară; 
c) Ibidem. - înseamnă: acelaşi autor,  aceeaşi lucrare, aceeaşi pagină - faţă de nota de subsol 

imediat anterioară; 
d) Op.cit., p. …  - înseamnă: acelaşi autor, aceeaşi lucrare (care au fost menţionate la o altă notă 

de  subsol, pe o altă pagină, nu cea imediat anterioară), pagina. 
Reguli de citare:   
Citările trebuie incluse în textul principal între ghilimele duble.  

- Dacă doriți să evidențiați anumite părți din textul citat, acest lucru se realizează prin utilizarea 
fontului italic și prin adăugarea formulei „(sublinierea noastră)”. 



- Citările trebuie în mod obligatoriu urmate indicarea sursei citate. Orice nou paragraf trebuie notat 
cu aliniat.  

- Cărți. Autor (nume-prenume - în ordine alfabetică după numele de familie, dacă sunt mai mulţi 
autori, sau în ordinea de pe copertă), Titlu (cu caractere italice), editura, localitatea, anul 
publicării, pagina-paginile. 

- Articole. Autor (nume-prenume - în ordine alfabetică după numele de familie, dacă sunt mai 
mulţi autori), ‘Titlu’ (între ghilimele), anul publicării, Revista … , număr (dacă se aplică), și 
intervalul de pagini din revistă la care se găsește articolul. 

- când este citat un autor citat de alt autor, se va menţiona numele, opera celui citat, precum şi 
numele şi opera autorului care l-a citat/de unde este preluată informaţia (de exemplu: Mircea 
Djuvara, Enciclopedia dreptului, p…., citat de Veronica Rebreanu în Teoria generală a dreptului. 
Curs pentru studenţii anului I, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2020, p. …).  

- Internet: exemplu: (http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=5 , consultat la 9 mai 
2017)  

- Internet (URL). Dacă se folosesc informaţii preluate din articole, rapoarte, documente oficiale, 
care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu mențiunea 
”documentul este disponibil online la adresa completă de url, menționând de asemenea data 
ultimei accesări”.  
 

Reguli privind menţionarea Referințelor :  

- toate sursele menţionate în cadrul lucrării vor fi menţionate şi în secţiunea finală, cu denumirea: 
REFERINŢE sau  BIBLIOGRAFIE  ŞI ALTE SURSE, cu următoarea structură: 
a) cărţi - Autor (nume-prenume - în ordine alfabetică după numele de familie); 
b) articole - Autor (nume-prenume - în ordine alfabetică după numele de familie); 
c) dicţionare; 
d) surse web  sau Internet; 
e) legislaţia consultată (naţională/internaţională): (titlul actului normativ – exemple: Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului / sau OUG nr. 195-2005 privind protecţia mediului; sau:  Convenţia 
… ratificată de Romania prin Legea nr.__/anul; sau: Directiva CEE/UE nr. ___/anul, 
privind…, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. __/anul, privind…).  

- Referințele la lucrări/articole de specialitate se realizează după regulile de mai sus, ordonate 
astfel: 
a) alfabetic, după numele de familie; 
b) apoi cronologic, când este vorba despre lucrări aparținând aceluiași autor.  

- Referințele bibliografice se numerotează cu cifre arabe. 
 
Documentarea, redactarea unui eseu / articol / studiu / lucrare științifică 
  Pentru aspecte legate de redactarea unei lucrări științifice, a se vedea şi: 

1.  Constantin ENĂCHESCU, Tratat de teoria cercetării științifice, Editura Polirom, colecția 
Collegium, Iași, 2007 – capitolele: 34-38. 

2.  *** Manual de publicare al Asociației Americane de Psihologie,  Ed. RENTROP&STRATON, 
București, 2013. 

3. Ștefan DEACONU, Metodologie juridică. Curs practic pentru studenți, Editura Hamangiu, 
București, 2013 - Pentru aspecte legate de documentare, redactarea unui eseu sau articol, 
prezentarea unei lucrări, pregătirea unui CV, sfaturi pentru cariera de jurist.  
 

*** 
 



A se vedea, în paginile următoare, Anexa I pentru Teoria generală a dreptului și Anexa II 
pentru Dreptul mediului, titluri propuse pentru lucrarea de licenţă, şi care nu sunt limitative, o 
bibliografie de pornire, precum și alte recomandări privind redactarea lucrării de licență. Apelez la 
memoria voastră şi vă rog să căutaţi precizările pe care le-aţi primit în anii de studiu în care aţi urmat 
aceste discipline, unde erau menţionate bibliografii destul de stufoase cu menirea de a fi punct de pornire 
în cercetare pentru TGD, respectiv pentru Dreptul mediului.  

Listele cuprinzând titlurile pentru licenţă pot fi consultate şi la secretariatele anilor II, III şi IV de 
studiu.  

*** 
                       

  Sugestii pentru viitor 
  Rolul lecturii rămâne fundamental în procesul educației permanente, ca efort îndreptat spre 
consilierea și armonizarea diferitelor aspecte ale formării omului. Contactul cu cartea prin lectură 
reprezintă, și pentru studentul la drept, însuși contactul cu valorile umanității! Recomandăm  studenților 
ca și după promovarea facultății să reflecteze în continuare la temele propuse mai sus, la rolul dreptului 
în societate, la esența, funcțiile și finalitățile dreptului, la factorii de influențare a dreptului în era 
globalizării.  
 

Succes, 

Cluj-Napoca, 14 septembrie 2022     
  Dr. Veronica Rebreanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa I 

 
Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca - Facultatea de Drept 
- LICENŢĂ – 2023 şi anii următori 
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI  şi  Probleme speciale de teoria dreptului 

Titular disciplina: dr. Veronica Rebreanu 
 

I. Comunicarea cu titularul de disciplină 
 Pentru informaţii suplimentare legate de disciplina Teoria generală a dreptului studenţii se pot 
adresa titularului de disciplină - lector dr. Veronica Rebreanu - şi în timpul orelor de consultaţie ce vor 
avea loc în Cabinetul 116, etajul I – Facultatea de Drept, potrivit programului afişat pe uşă. Pentru 
urgenţe sau programare, studenţii se pot adresa direct titularului de disciplină la telefonul mobil 
0742/09.29.07 sau la adresa de e-mail veronica.rebreanu@law.ubbcluj.ro,  menţionându-se la subiectul 
mesajului: TGD - LICENȚĂ.  
 

II. Titluri /teme pentru lucrarea de licență 
 

Temele de mai jos sunt mentionate cu titlu de recomandare.  
 Absolvenții pot propune și alte titluri, focalizându-se pe câte un aspect de teoria dreptului,  
 pe care să-l dezvolte într-o manieră personală.   
 Contribuţia personală este esenţială pentru obţinerea unei note mari.  
 

1. Legătura dintre drept şi stat. 
2. Constantele dreptului. 
3. Constantele statului. 
4. Izvoarele materiale ale dreptului. 
5. Istoria (sau alte izvoare materiale !) ca factor de influenţare a dreptului 
6. Dreptul în era globalizării.  
7. Rolul adevărului în realizarea dreptului  
8. Vinovăţia - condiţie a răspunderii juridice 
9. Dreptul şi conştiinţa juridică. 
10. Drept şi morală (valori juridice şi valori morale). 
11. Legiferarea între artă, tehnică și știință 
12. Normativitatea juridică 
13. Principiile dreptului. 
14. Particularităţile sistemului dreptului. 
15. Dreptul şi frica 
16. Interpretarea în drept  
17. Titlu propus de student (preferabil).  

 
III. Pașii de urmat 

 
Studentul interesat se adresează titularului de disciplina la adresa de e-mail de mai sus.  
Se precizează :   

- forma de învăţământ: ZI(IF) sau ID?  
- Nota obţinută la examenul disciplinei alese pentru lucrarea de licenţă. 

Dupa ce  sunt comunicate cele de mai sus, urmează: 
a) alegerea unei teme/titlu ; 
b) stabilirea unei întâlniri la cabinetul 116 (Facultatea de Drept) sau o discuţie telefonică pe marginea 
 temei alese; până se revine la normal, comunicarea se va realiza telefonic şi via e-mail; 



c) stabilirea împreună cu titularul disciplinei a titlului, planului, bibliografiei ş.a. 
d) completarea cererii (vezi formularul la finele acestui fişier!) cu titlul stabilit,  
e) confirmarea titlului ales prin semnarea de către coordonator a cererii studentului(ei) ; 
f) cererea astfel completată şi semnată de coordonatorul ştiinţific  se depune la secretariatul de care 
 aparţine (ZI/ID),  
g) în urmatoarele două săptămâni se trimite coordonatorului lucrării un plan al lucrării, pe marginea 
 căruia  discutăm ; 
h) redactarea  lucrării până la începutul lunii decembrie – în cazul celor care se prezintă la examenul de 
licenţă în sesiunea ianuarie/februarie ;  până la 15 aprilie pentru cei care se prezintă la licenţă în iunie. 
i) Întinderea recomandată pentru lucrarea de licenţă este de maximum 50 de pagini (incluzând cuprinsul, 
 bibliografia, anexele etc.),  la oricare dintre disciplinele de mai sus.  
j) sursele de inspiraţie vor fi menţionate în această ordine : bibliografie (volume, articole) ; dicţionare ; 
 legislaţie ; surse web. 
k) În cazul bibliografiei, respectiv a volumelor / articolelor accesate pe Internet, se vor menţiona autorii 
 în ordine alfabetică, după numele de familie. 
l) când este citat un autor citat de alt autor, se va menţiona numele, opera celui citat, precum şi numele şi 
 opera autorului care l-a citat/de unde este preluată informaţia  
 (de exemplu: Mircea Djuvara, Enciclopedia dreptului, p.---, citat de Veronica Rebreanu în Teoria 
 generală a dreptului. Curs pentru studenţii anului I, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2020, p. ---).  
m) Idem, ibidem, op.cit. – întotdeauna cu caractere italice! 
n) idem –  acelaşi autor şi operă, pagină diferită; ibidem – acelaşi autor, aceeaşi operă, aceeaşi pagină.  

 
IV. Documentarea, redactarea unui eseu / articol / studiu / lucrare științifică 

   
  Pentru aspecte legate de redactarea unei lucrări științifice, a se vedea: 

4.  Constantin ENĂCHESCU, Tratat de teoria cercetării științifice, Editura Polirom, colecția Collegium, 
Iași, 2007 – capitolele: 34-38. 

5.  *** Manual de publicare al Asociației Americane de Psihologie,  Ed. RENTROP&STRATON, 
București, 2013. 

6. Ștefan DEACONU, Metodologie juridică. Curs practic pentru studenți, Editura Hamangiu, București, 
2013 - Pentru aspecte legate de documentare, redactarea unui eseu sau articol, prezentarea unei lucrări, 
pregătirea unui CV, sfaturi pentru cariera de jurist.  
 
V. Bibliografia de pornire este cea indicată studenţilor în primul an de studiu, astfel: 
 
Studenții au posibilitatea să studieze din lucrările menționate în bibliografia generală, din fasciculele 

trimise de titularul cursului, unde este cazul de completări, precum și din cursul tipărit, a cărui apariție va 

fi anunțată la momentul cuvenit.   
În afara materialelor pe care le va furniza studenţilor pe măsura predării temelor, când este cazul, titularul 

de disciplină va indica și lucrări bibliografice care dezvoltă mai amplu temele predate.  
Cele trei categorii de bibliografie [generală, suplimentară, și facultativă] pot fi completate de titularul de 

disciplină pe parcursul semestrului I, respectiv, semestrului al II-lea, după caz.  
Totodată, funcție de tema aleasă de absolvent pentru redactarea lucrării de licență, bibliografia poate fi 

completată, pe baza discuțiilor cu absolventul.  
 

A. Bibliografie generală – cursuri de Teoria generală a dreptului:  
 

Veronica REBREANU, Teoria generală a dreptului. Suport pentru orele de seminar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019.  
- Gheorghe BOBOȘ, Corina BUZDUGAN, Veronica REBREANU, Teoria generală a statului și dreptului, 

Editura ”Argonaut”, Cluj-Napoca, 2008, 2009 sau 2010.  

– V. REBREANU, Teoria generală a dreptului. Curs pentru studenţii anului I, Ed. Hamangiu, București, 2022;  

– V. REBREANU, Teoria generală a dreptului. Suport pentru orele de seminar, Ed. Hamangiu, București, 2022.  
*** 



- Lidia BARAC, Elemente de teoria dreptului, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009. 
- Mihai BĂDESCU, Teoria generală a dreptului, Curs universitar, ed. A VI-a, revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu,Bucureşti, 

2020.  
- Alexandru BLEOANCĂ, Teoria generală a dreptului, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2018.  
- Ioan CETERCHI, Ion CRAIOVAN, Introducere în teoria generală a dreptului, Editura ”All”,  Bucureşti, 1993;  
- Ion CRAIOVAN, Tratat de teoria generală a dreptului, ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, 

Colecția tratate, București, 2015.  
- Simona CRISTEA, Teoria generală a dreptului, Editura C.H. Beck, București, 2014. 
- Ion DOGARU, D.C. DĂNIŞOR, Gh. DĂNIŞOR, Teoria generală a deptului, Editura  Ştiinţifică, Bucureşti, 1999; 
- Dumitru MAZILU, Teoria generală a dreptului, Editura ”All Beck”, Colecţia Juridica, Seria Biblioteca studentului, 

Bucureşti, 1999. 
- Gheorghe C. MIHAI, Radu I. MOTICA, Fundamentele dreptului. Teoria şi filosofia dreptului, Editura ”All”, Bucureşti, 

1997.- Gheorghe MIHAI, Teoria Dreptului, ediţia 3, Editura ”C.H. Beck”, Bucureşti, 2008. 
- Radu MOTICA, Gheorghe MIHAI, Teoria generală a dreptului, Editura “Alma Mater”, Timişoara, 1999. 
- Radu MOTICA, Gheorghe MIHAI,   Teoria generală a dreptului,  Editura ”All Beck”, Colecţia Juridica,  Seria Curs 
 universitar, Bucureşti, 2001. 
- Roberta PLOSCĂ, Teoria generală a dreptului, Ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015. 
-  Carmen POPA, Teoria generală a dreptului, Editura ”Lumina Lex”, Bucureşti, 2001.  
-  Nicolae POPA, Teoria generală a dreptului, Editura ”All Beck”, Colecţia Juridica, Seria Curs universitar,  Bucureşti, 2002.   
- Nicolae POPA (coord.), Elena ANGHEL, Cornelia ENE-DINU, Laura SPĂTARU-NEGURĂ, Teoria generală a dreptului. 
 Caiet de seminar, Ediţia 3, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2017.  
-   Nicolae POPA, Mihail-Constantin EREMIA, Simona CRISTEA, Teoria generală a dreptului, Ediţia 2, Editura ”All Beck”, 

Bucureşti, 2005. 
- Nicolae POPA, Mihail-Constantin EREMIA, Daniel-Mihai DRAGNEA, Teoria generală a dreptului. Sinteze pentru 

seminar, Editura ”All Beck”, București, 2005.  
- Sofia POPESCU, Maria-Luiza HRESTIC, Alexandrina ŞERBAN, Radu STANCU, Mădălina VIZITEU, Teoria generală a 

dreptului. Curs universitar, Ed. PRO Universitaria, Bucureşti, 2016. 
– V. REBREANU, Teoria generală a dreptului. Curs pentru studenţii anului I, Ed. Hamangiu, București, 2020;  

– V. REBREANU, Teoria generală a dreptului. Suport pentru orele de seminar, Ed. Hamangiu, București, 2019.  

- Veronica REBREANU, Suport pentru seminar, 2010.  
- Ioan SANTAI, Teoria generală a dreptului, Editura “ALMA MATER”, Sibiu, 2011. 
- Ioan SANTAI, Introducere în teoria generală a dreptului, Editura ”Risoprint”, Cluj-Napoca, 2007.   
-  Andrei SIDA, Introducere în Teoria generală a dreptului, “Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2004 sau orice ediție 

ulterioară. 
- Andrei SIDA, Daniel BERLINGHER, Teoria generală a dreptului, ”Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2007.  
- Cezar TITĂ, Teoria generală a dreptului, Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2020.  
- Ioan VIDA, Ioana-Cristina VIDA, Teoria generală a dreptului, Curs universitar, Universul Juridic, Bucureşti, 2016.  
- Costică VOICU, Teoria generală a dreptului, Editura ”Lumina Lex”, Bucureşti, 2002 sau orice ediție ulterioară. 
- Romul Petru VONICA, Introducere generală în drept, Editura ”Lumina Lex”, Bucureşti, 2000 sau orice ediție ulterioară. 
 

B. Bibliografie suplimentară 
 

Lucrările din această secţiune completează şi aprofundează noţiunile dobândite la cursul de 

TGD, fiind de folos mai ales studenților care aleg să-și redacteze lucrarea de licență la această 
disciplină.   
- Mihail ALBICI, Despre drept şi ştiinţa dreptului, Editura ”All Beck”, Bucureşti, 2005. 
- Gheorghe BOBOŞ, Statul şi dreptul în civilizaţia şi cultura universală, Editura ”Argonaut”, Cluj-Napoca, 2006. 
- Jacques CHEVALLIER, Statul de drept, Universul Juridic, Universitaria, Craiova, 2012. 
- Simona CRISTEA, Teoria generală a dreptului. Îndrumar metodologic pentru seminare, Editura Universul  Juridic, 
București, 2005.  
- Ion CRAIOVAN, Finalităţile dreptului, Editura ”Continent XXI”, Bucureşti, 1995. 
- Ion CRAIOVAN, Tratat de teoria generală a dreptului, ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Universul  Juridic, 
Colecția tratate, București, 2015.  
- Ion DELEANU, Ficțiunile juridice, Editura ”All Beck”, Colecția ”Studii juridice”,  București, 2005.  
- Radu DIMIU, Stilul judiciar, Editura ”Rosetti”, Colecția ”Cultură juridică”, București, 2004.  
-  Mircea DJUVARA, Teoria generală a dreptului, Editura ALL, Bucureşti, 1994. 
- Corina Adriana DUMITRESCU, Introducere în teoria izvoarelor dreptului, Editura ”Paideia”, Colecţia Paideia- Ştiinţe, 
Seria Drept, Bucureşti, 1999. 



- Maria V. DVORACEK, Gheorghe LUPU, Teoria generală a dreptului, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1996. 
- Mihail-Constantin EREMIA, Interpretarea juridică, Editura ”All”, Bucureşti, 1998. 
- Elena-Mihaela FODOR, Norma juridică parte integrantă a normelor sociale, Editura ”Argonaut”, Cluj-Napoca,  2003. 
- Mihai GRIGORE, Tehnica normativă, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009.  
- Vladimir HANGA, Dreptul şi tehnica juridică, Editura ”Lumina Lex”, Bucureşti, 2000. 
- H.L.A. HART, Conceptul de drept, CEU PRESS, Editura ”Sigma”, Chişinău, 1999.  
- Ioan HUMĂ, Cunoaștere și interpretare în drept, Editura Academiei Române, București, 2005.  
- Ioan HUMĂ, Noos juridic. Valorile identitare în faţa globalizării. Culegere de studii, Universul juridic, Bucureşti, 2016.  
- Hans KELSEN, Doctrina pură a dreptului, Editura ”Humanitas”, Colecţia ProJure, Bucureşti, 2000. 
- Ioan LEȘ, Sisteme judiciare comparate, Editura ”All Beck”, Colecția Juridica, Seria Studii juridice, București,  2002.  
-  Philippe MALAURIE, Antologia gândirii juridice, Editura ”Humanitas”, Bucureşti, 1997.  
- Istrate MICESCU, Curs de drept civil, Editura ”All Beck”, Seria Juridica, Colecția Restitutio, București, 2000. 
- Gheorghe MIHAI, Fundamentele dreptului. Argumentare şi interpretare în drept, Editura ”Lumina Lex”,  Bucureşti, 2000. 
- Gheorghe C. Mihai, Teoria dreptului, ediţia 2, Editura ”All Beck”, Bucureşti, 2004.  
- Gheorghe MIHAI, Fundamentele dreptului. Teoria izvoarelordreptului obiectiv, Vol. III, Editura ALL BECK,  Colecţia 
Juridica, Seria Studii juridice, Bucureşti, 2004 
- Gheorghe MIHAI, Fundamentele dreptului, Dreptul subiectiv. Izvoare ale drepturilor  subiective, Vol. IV. 
 Editura ”All Beck”,  Colecţia Juridica, Seria Studii juridice Bucureşti, 2005. 
- Gheorghe MIHAI, Metoda logică în drept, Vol. I. Logică formală elementară, Editura ”All Beck”, București,  2005.  
- Gheorghe MIHAI, Fundamentele dreptului. Teoria răspunderii juridice, Vol. V, Editura ”C.H.Beck”, Colecţia  Juridica, 
Seria  Studii juridice, Bucureşti, 2006. 
- Gheorghe MIHAI, Fundamentele dreptului. Probarea în dreptul pozitiv, vol. VI, Colecţia  Juridica, Colecția  Studii 
juridice,  Bucureşti, 2008.  
- Gheorghe MIHAI în lucrarea Teoria dreptului, ediția 3, Editura ”C.H. Beck”, București, 2008.  
- Gheorghe MIHAI, Fundamentele dreptului. Vol. I. Știința dreptului și ordinea juridică, Ediția 2, revăzută, 
 Editura ”C.H.Beck”,  Seria Studii juridice, Bucureşti, 2009. 
- Ilariu MREJERU, Tehnica legislativă, Consiliul legislativ, Editura Ecademiei RSR, București, 1979.  
- Gheorghe-Emil MOROIANU, Actualitatea normativismului Kelsian, Editura ”All Beck”, Colecţia Juridica, 
 Bucureşti, 1998.  
- Anita M. NASCHITZ, Conștiința juridică socialistă, Editura Științifică, București, 1964.  
- Edmond PICARD, Les constantes du droit: institutes juridiques modernes, Ernest Flammarion, editeur, 1921 
 [Bibliotheque  nationale de France : gallica.bnf.fr] 
-  Sofia POPESCU, Teoria generală a dreptului, Editura ”Lumina Lex”, Bucureşti, 2000. 
- S.I. PUȚ, Principiul distribuirii puterii etatice între tradiţia separatistă şi fundamentare raţională, Universul  Juridic, 
Bucureşti, 2014. 
-  Veronica REBREANU, Constantele statului, Ed. ”Argonaut”, Cluj-Napoca, 2003/2004.  
- Alexandru VĂLLIMĂRESCU, Tratat de enciclopedia dreptului, Editura LUMINA LEX, Bucureşti, 1999.  
- Giorgio del VECCHIO, Lecţii de filosofie juridică, Editura ”Europa Nova”, 1993. 
- Ioan VIDA, Manual de legistică formală. Introducere în tehnica şi procedura legislativă, Editura ”Lumina Lex”, 
 Bucureşti, 2000.  
- Victor-Dan ZLĂTESCU, Introducere în legistica formală, Editura ”Rompit”, Bucureşti, 1995. 

 
C. Bibliografie facultativă: 
 

Scopul lucrărilor din această secţiune este lărgirea orizontului juriştilor în devenire prin 

 descoperirea dreptului şi din alte perspective, pe lângă cea juridică. 
- ARISTOTEL, Politica, Editura ”Paideia”, Colecţia cărţilor de seamă, Bucureşti, 2001.  
- ARISTOTEL, Statul atenian, Editura ”Agora”, Iaşi, 1992. 
- Cesare BECCARIA, Despre infracțiuni și pedepse, Editura Humanitas, București, 2007.  
- Ioan BIRIŞ, Valorile dreptului şi logica intenţională, Editura ”Servo-Sat”, Arad, 1996. 
- Ion CRAIOVAN, Introducere în filosofia dreptului, Editura ”All Beck”, Colecţia Juridica, Seria Biblioteca 
 studentului, Bucureşti, 1998. 
- Ion CRAIOVAN, Doctrina juridică, Editura ”All Beck”, Colecţia Juridica, Seria Biblioteca Studentului,  Bucureşti, 1999.  



- Ion CRAIOVAN, Gânduri juridice, Eseuri, Colecție coordonată de prof.univ.dr. Ovidiu Predescu, Editura 
 Universul Juridic, București, 2017.  
- Mircea DJUVARA, Filosofia contemporană și dreptul, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2005. 
- Ion DOBRINESCU, Dreptatea și valorile culturii, Editura Academiei Române, București, 1992. 
- F.M. DOSTOIEVSKI, Crimă și pedeapsă, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1957.  
- Ronald DWORKIN, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Harvard University Press,  Cambridge, 
Massachusetts, London, England, second printing, 2000. 
- Claudia GILIA, Teoria statului de drept, Editura C.H. Beck, București, 2007.  
- HEGEL, Principiile filozofiei dreptului, Editura IRI, Colectia Cogito, Bucuresti, 1996.  
- K.W. HARRIS, Legal Philosophies, Second Edition, LexixNexis Butterworths UK, 2003. 
- Ioan HUMĂ, Geneza conștiinței morale, Editura Academiei Române, București, 2004.  
- Franz KAFKA, Procesul, Editura pentru Literatură Universală, București, 1965.  
- J.M. KELLY, A Short History of Western Legal Theory, Clarendon Press – Oxford  New York, 1999. 
- Cesare LOMBROSO, Omul delincvent, Editura Măiastra, București, 1992.  
- John LOCKE, Al doilea tratat despre cârmuire. Scrisoare despre toleranţă, Ed. NEMIRA, Colecţia Societatea  Politică, 
Bucureşti, 1999. 
- MACHIAVELLI, Principele, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960. 
- Mircea MALIȚA, Homo Fraudens, Editura Rao, București, 2012. 
- Andrei MARGA, Filosofia lui Habermas, Editura ”Polirom”, Colecţia Collegium, Iaşi, 2006 (capitolul XII.  Filosofia 
dreptului, pp. 385-403).  
- Ian McLEOD, Legal Theory, Palgrave Macmillan, second edition, Palgrave Law Masters, London., 2003. 
- PITAGORA, Legile morale şi politice, Editura ”Antet”. 
- Nicolae POPA, Ion DOGARU, Gheorghe DĂNIŞOR, Dan-Claudiu DĂNIŞOR, Filosofia dreptului. Marile  curente, 
Editura ”All Beck”, Colecţia Juridica, Bucureşti, 2002. 
-  John RAWLS, A Theory of Justice, Revised edition, Oxford University Press, 1999. 
- Corey ROBIN, FRICA. Istoria unei idei politice, Editura Vremea, București, 2009. 
- J.J. ROUSSEAU, Contractul social, Editura Ştiinţifică, Biblioteca filozofică, Bucureşti, 1957. 
- Emanuel-Mihail SOCACIU (coordonator), Filosofia politică a lui Thomas Hobbes, Editura ”Polirom”,  Colecţia ”Seminar. 
Teorie politică”, Iaşi, 2001.  
- Eugeniu SPERANŢIA,  Filosofia dreptului, “Cartea Românească din Cluj”, Sibiu, 1944. 
- Constantin STROE, Reflecţii filosofice asupra dreptului, Editura ”Lumina Lex”, Bucureşti, 1998. 
- Alain SUPIOT, Homo Juridicus, Editura Rosetti, Colecția Educațional, București, 2011.  
- William TWINING, Globalisation & Legal Theory, Law in Context, Butterworths, London, 2000. 
- Csaba VARGA, Transition to the Rule of Law?, Editura Krater, Pomaz, 2008.  
- *** In honorem Gheorghe Mihai, Colecția IN HONOREM, Editura Universul Juridic, București, 2016.  
- *** In honorem Sofia Popescu. Studii juridice, Colectia IN HONOREM, Editura Universul Juridic, București,  2016.  
 

Alte titluri bibliografice, site-urile Internet utile redactării lucrării de licenţă la TGD sunt  

indicate de coordonatorul științific la caz la caz, în funcție de titlul/tema alese/identificate de 

absolvent/ă.  
    
Temele propuse şi/sau dezbătute la Cercul TGD şi/sau disciplina opţională Probleme 

speciale de teoria generală a dreptului (ambele din anul I) pot fi o bună sursă de inspirație pentru 

alegerea unei teme în vederea redactării lucrării de licență la TGD: 
În cadrul Cercului TGD au fost propuse spre dezbatere, temele sugerate mai jos care, la rândul lor, pot 

constitui teme de cercetare pentru lucrarea de LICENȚĂ:  
a) Dreptul şi morala. 
b) Drept şi valoare. Relaţia omului cu lumea valorilor. Dreptul şi valorile sociale în contextul culturii şi 

civilizaţiei universale 

c) Raportul dreptului pozitiv cu religia. 
        d) Drept, dreptate, justiţie. 

e) Drept şi libertate. 
f) Dreptul și frica. 
g) Justiţia – valoare originară a dreptului. 



h) Drept, adevăr şi dreptate. 
i) Drept şi medicină. 
j) “Legile unei ţări reflectă atât stadiul ei de cultură cât şi esenţa instrumentului de control social aplicabil 

unei anumite perioade istorice.” 
Octavian SIMU, Civilizaţia japoneză tradiţională, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Colecţia 
“Popoare, culturi, civilizaţii”, Bucureşti, 1984, p. 141. 

         k) “Justiţia este prima virtute a instituţiilor sociale, aşa cum adevărul este pentru sistemele de gândire.” 
John RAWLS, A Theory of Justice, Revised edition, Oxford University Press, 1999, p. 3 (Chapter 
I. Justice as Fairness,  
The Role of Justice). 

        l) “Justiţie, putere. Este drept ca ceea ce este just să fie urmat, este necesar ca ceea ce este mai puternic să 
fie urmat. Justiţia fără putere este neputincioasă; puterea fără justiţie este tiranică. Justiţia fără putere este 
contestată, pentru că există întotdeauna oameni răi; puterea fără justiţie este damnabilă. Trebuie deci să punem 
laolaltă justiţia şi puterea; şi pentru aceasta să facem astfel ca tot ceea ce este drept să fie puternic sau ceea ce este 
puternic să fie just.” 

PASCAL, Fragment 298, citat în “Marile religii”, coordonator Philippe GAUDIN, 
Editura ”Orizonturi” şi Editura ”Lider”, Seria Cultură generală, Bucureşti, 1995, p. 435. 
 

*** 
Pentru mai multe informatii privind Teoria generala a dreptului, poate fi accesat  
site-ul:  dr. Veronica Rebreanu  

folder :  Teoria Generala a Dreptului  
https://drive.google.com/drive/folders/1WEWj_7UU4VDv71r2Qq6ePj-y9TCBRj-x   
sau 
folder: Probleme Speciale de Teoria Generala a Dreptului 

https://drive.google.com/drive/folders/1t2u7gDXh8sK2rizIHctc-28yE__wkmP3  
 

SUCCES! 

 
Cluj-Napoca, 
14 iunie 2022   

        Dr. Veronica REBREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa II 

 
Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca - Facultatea de Drept 
Anul universitar 2021/2022 
DREPTUL MEDIULUI – Licență 
Titular disciplina: lector dr. Veronica Rebreanu 

 
 
I. Comunicarea cu titularul de disciplină 

 Pentru informaţii suplimentare legate de disciplina Teoria generală a dreptului studenţii se pot 
adresa titularului de disciplină – lector dr. Veronica Rebreanu – şi în timpul orelor de consultaţie ce vor 
avea loc în Cabinetul 116, etajul I – Facultatea de Drept, potrivit programului afişat pe uşă. Pentru 
urgenţe sau programare, studenţii se pot adresa direct titularului de disciplină la telefonul mobil 
0742/09.29.07 sau la adresa de e-mail veronica.rebreanu@law.ubbcluj.ro,  menţionându-se la subiectul 
mesajului: DREPTUL MEDIULUI – LICENȚĂ.  
 

II. Titluri / teme pentru lucrarea de licență 
Temele de mai jos sunt mentionate cu titlu de recomandare.  

Absolvenții pot propune și alte titluri, focalizându-se pe câte un aspect legat de dreptul mediului,  
pe care să-l dezvolte într-o manieră personală.   
 
Pornind de la temele largi şi majore de mai jos )care sunt mai degrabă titluri de capitol de 

curs), este indicat a fi propuse teme/titluri focalizate pe anumite aspecte de mediu, studii de caz 

etc., şi care să se concretizeze într-o lucrare care să reflecte modul de gândire în acest domeniu  al 

absolventei/absolventului 
1. Principiile dreptului mediului şi importanţa lor (la nivel internaţional, comunitar, naţional). 
2. Reflectarea în legislaţie şi practică a principiului respectării cerinţelor de mediu în celelalte 

politici sectoriale (art. 3 lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului). 
3. Accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme 

de mediu (legislaţie, proceduri, jurisprudenţă).  
4. Evaluarea impactului asupra mediului (legislaţie şi jurisprudenţă). 
5. Răspunderea de mediu (legislaţie şi jurisprudenţă). 
6. Conceptul de dezvoltare durabilă şi reflectarea lui în legislaţie şi jurisprudenţă. 
7. Analiza obligaţiei constituţionale a proprietarului de a respecta prevederile privind protecţia 

mediului [Constituţia României, art. 44, al. (7)] (aşa cum este reflectată în legislaţia privind 
protecţia mediului; ex. Constituţia României art. 35; OUG nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului; Legea fondului funciar nr. 18/1991; Legea apei nr. 107/1996 modificată şi completată; 
OUG nr. 57/2007 privind ariile naturale protejate etc.).  

8. Protecţia juridică a fondului forestier. 
9. Reglementarea juridică a ariilor naturale protejate. 
10. Conştiinţa de mediu.   
11. Efectele pandemiei Covid 19 asupra mediului.  
12. Efectele războiului asupra mediului.  



13. Protecţia mediului între teorie, lege şi practică.  
14. Arii naturale protejate – studii de caz.  
15.   Titlu propus de student (preferabil).  

 
VI. Pașii de urmat 

 
Studentul interesat se adresează titularului de disciplina la adresa de e-mail de mai sus.  
Se precizează :   

- forma de învăţământ: ZI(IF) sau ID?  
- Nota obţinută la examenul disciplinei alese pentru lucrarea de licenţă. 

Dupa ce  sunt comunicate cele de mai sus, urmează: 
a) alegerea unei teme/titlu ; 
b) stabilirea unei întâlniri la cabinetul 116 (Facultatea de Drept) sau o discuţie telefonică pe marginea 
 temei alese; până se revine la normal, comunicarea se va realiza telefonic şi via e-mail; 

c) stabilirea împreună cu titularul disciplinei a titlului, planului, bibliografiei ş.a. 
d) completarea cererii (vezi formularul la finele acestui fişier!) cu titlul stabilit,  
e) confirmarea titlului ales prin semnarea de către coordonator a cererii studentului(ei) ; 
f) cererea astfel completată şi semnată de coordonatorul ştiinţific  se depune la secretariatul de care 
 aparţine (ZI/ID),  
g) în urmatoarele două săptămâni se trimite coordonatorului lucrării un plan al lucrării, pe marginea 
 căruia  discutăm ; 
h) redactarea  lucrării până la începutul lunii decembrie – în cazul celor care se prezintă la examenul de 
licenţă în sesiunea ianuarie/februarie ;  până la 15 aprilie pentru cei care se prezintă la licenţă în iunie. 
i) Întinderea recomandată pentru lucrarea de licenţă este de maximum 50 de pagini (incluzând cuprinsul, 
 bibliografia, anexele etc.),  la oricare dintre disciplinele de mai sus.  
j) sursele de inspiraţie vor fi menţionate în această ordine : bibliografie (volume, articole) ; dicţionare ; 
 legislaţie ; surse web. 
k) În cazul bibliografiei, respectiv a volumelor / articolelor accesate pe Internet, se vor menţiona autorii 
 în ordine alfabetică, după numele de familie. 
l) când este citat un autor citat de alt autor, se va menţiona numele, opera celui citat, precum şi numele şi 
 opera autorului care l-a citat/de unde este preluată informaţia  
 (de exemplu: Ernest Lupan, Dreptul mediului, p.---, citat de Veronica Rebreanu în Economia 
 mediului, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2010, p. ---).  
m) Idem, ibidem, op.cit. – întotdeauna cu caractere italice! 
n) idem –  acelaşi autor şi operă, pagină diferită; ibidem – acelaşi autor, aceeaşi operă, aceeaşi pagină.  

 
III. Documentarea, redactarea unui eseu / articol / studiu / lucrare științifică 

  Pentru aspecte legate de redactarea unei lucrări științifice, a se vedea: 
7.  Constantin ENĂCHESCU, Tratat de teoria cercetării științifice, Editura Polirom, colecția Collegium, 

Iași, 2007 – capitolele: 34-38. 
8.  *** Manual de publicare al Asociației Americane de Psihologie,  Ed. RENTROP&STRATON, 

București, 2013. 
9. Ștefan DEACONU, Metodologie juridică. Curs practic pentru studenți, Editura Hamangiu, București, 

2013 - Pentru aspecte legate de documentare, redactarea unui eseu sau articol, prezentarea unei lucrări, 
pregătirea unui CV, sfaturi pentru cariera de jurist.  
 
IV. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ   

Cursuri universitare, monografii de dreptul si filosofia mediului 

- Marinela GHEREȘ, Mihai ȘERBAN, Veronica REBREANU,  Economia mediului, Editura ”Risoprint”, Cluj-
Napoca, 2010.  



- Marinela GHEREŞ, Gheorghe SĂVOIU (coordonatori), Mihai ŞERBAN, Veronica REBREANU ş.a., Economia 
mediului. Tratat, Editura „Universitară”, Bucuresti, 2010. 

 
-A. ARDELEAN, C. MAIOR, Management ecologic, Editura „Servo-Sat”, Arad, 2000. 

-Marcian BLEAHU, Priveşte înapoi cu mânie... Priveşte înainte cu spaimă. Valenţele ecologiei politice, Editura „Economică”, 
 Bucureşti, 2001. 

-Lester R. BROWN, Eco-Economie. Crearea unei economii pentru planeta noastră, Editura „Tehnică”, Colecţia Probleme 
 globale ale omenirii, Bucureşti, 2001. 

-Lester BROWN, Christopher FLAVIN, Hilary FRENCH, Starea lumii 2001. Raportul Institutului Worldwatch asupra 
 progreselor spre o societate durabilă, Editura ”Tehnică”, seria Probleme globale ale omenirii, Bucureşti, 2001.  

-Răzvan CĂLIN, Cristian TEODOR, Politica de Mediu, Editura „Tritonic”, Colecţia „Uniunea Europeană”, Seria „Europa 
 mea”, Bucureşti, 2007. 

-Barry COMMONER, Cercul care se închide, Editura Politică, Bucureşti, 1980. 

-Ana CULIC, Ruxandra-Mălina PETRESCU, Managementul şi legislaţia deşeurilor, Editura „EFES”, Cluj-Napoca, 2006. 

-Gheorghe DURAC, Dreptul mediului, Suport de curs, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005.  

-Gheorghe DURAC, Laura BOURIAUD, Dreptul mediului. Răspunderea juridică pentru daune ecologice, Doctrină şi 
 legislaţie, Editura „Junimea”, Iaşi, 2004.  

-Anca-Ileana DUŞCĂ, Dreptul mediului, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2009.  

-Mircea DUŢU, Dreptul internaţional al mediului, Editura „Economică”, Bucureşti, 2004.  

-Mircea DUŢU, Principii şi instituţii fundamentale de drept comunitar al mediului, Editura „Economică”, Bucureşti, 2005. 

-Mircea DUŢU, Tratat de dreptul mediului, Editura „C.H.Beck” , Bucureşti,  2007. 

-Mircea DUŢU, Dreptul mediului, Editura „C.H. Beck”, Bucureşti, 2007.  

-David ELIOTT, Energy, Society and Environment, Routledge introductions to environment series, second edition, Routledge 
 Taylor and Francis Group, London, 2003. 

-Al GORE, Un adevăr incomod, Editura RAO, Bucureşti, 2007. 

-Ioan GRIGORESCU, Paradisul murdar, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, 1974. 

-Gheorghe-Iulian IONIŢĂ, Protecţia şi dreptul mediului, Editura “Universul Juridic”, Bucureşti, 2004. 

-Ludwig KRÄMER, EC Environmental Law, fourth edition, Sweet&Maxwell, London, 2000. 

-Ernest  LUPAN, Dreptul mediului. Partea generală. Tratat elementar,  vol. I, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 1996. 

-Ernest LUPAN, Mircea-Ştefan MINEA, Amalia MARGA, Dreptul mediului. Partea specială. Tratat elementar,  vol. II,  
 Editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 1996; atenţie la modificările legislaţiei. 

-Ernest LUPAN, Dreptul mediului, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Editura 
 „Argonaut”, Cluj-Napoca, 1998. 

-Ernest  LUPAN, Dreptul mediului, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 2001. 

-Daniela  MARINESCU, Tratat de dreptul mediului, Editura „ALL Beck”, Bucureşti, 2003. 

-Daniela MARINESCU, Tratat de dreptul mediului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura “Universul Juridic”, Bucureşti, 
 2007.  

-Elena Maria MINEA, Protecţia mediului, Editura ”Accent”, Cluj-Napoca, 2008.  

-Theodor MREJERU, Bogdan MREJERU, Autonomia administrativă şi ecologia, Doctrină. Jurisprudenţă, Editura „All Beck”, 
 Colecţia Praxis, Bucureşti, 2004. 
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