Centrul de Studiere a Dreptului Uniunii Europene este constituit, ca o structură
distinctă, în cadrul Secției Economice, Juridice și Sociologice – cu respectarea, desigur, a
Statutului AOSR ( Legea 31/2007).
Centrul funcționează ca un colectiv, format din specialiști consacrați în materie (cadre
didactice universitare, cercetători de un înalt prestigiu științific și practicieni în relațiile
comunitare), având un grad notabil de expertiză; dețin titluri științifice și au un numar
important de studii publicate, în domeniu; sunt veritabiliu formatori de opinii, prin publicațiile
lor.
Rolul Centrului este acela de a asigura efectuarea și publicarea de studii aprofundate,
asupra regulilor juridice din cadrul UE - cu rigoare și de un înalt nivel științific; vor fi studiate
legislația, practica judiciară și doctrina. Tematica abordată are în vedere acele aspecte care
reprezintă un interes special, pentru România.
Intenția înființării acestui grup de studiu, pe lângă raspândirea de cunoștințe asupra
Dreptului UE, urmărește și crearea unei școli de drept în România, prin care să se exprime teze
și opinii privind transformarea sistemului juridic din țara noastră, într-unul modern; să ofere
argumente pe care reprezentanții români în UE, să le folosească pentru promovarea, cât mai
eficientă a intereselor României, în cadrul acesteia.
Utilitatea acestei structuri speciale de cercetare științifică, în cadrul AOSR, decurge din
impactul efectiv și inexorabil pe care îl au în țara noastră, reglementările UE, întrucât acestea,
fiind obligatorii, trebuie să fie cunoscute, respectate și aplicate de către statul român și
instituțiile sale – sub sancțiunea angajării răspunderii României; în condițiile adâncirii integrării
europene și a extinderii competențelor UE, legislația comunitară tinde să acopere domenii ale
întregii vieți sociale – ceea ce demonstrează cât este de important acest obiectiv pe care și-l
propune AOSR.
Dată fiind importața problematicii abordate, înființarea Centrului este mare urgența, de
acută actualitate și este firesc ca AOSR să cuprindă, printre preocupările sale și activități de
studiere a Dreptului UE.
Persoanele nominalizate a face parte din Centrul de studii asupra Dreptului UE, se
regasesc in lista anexată; în funcție de problematica abordată, vor putea fi antrenați și alți

specialiști din cadrul Societății Române de Drept European și din cadrul Asociației
Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România – în preocupările ambelor asociații,
intrând și relațiile României cu UE.
Ca principale acțiuni ce vor fi antamate în cadrul Centrului, sunt avute în vedere
următoarele:
-

Studierea

regulilor UE în raport cu legislația națională; modul de aplicare a

reglementărilor UE în România și impactul acestora asupra legislației române, inclusiv
despre procesul de armonizare a legislației interne cu regulile UE.
-

Se va oferi consultanță instituțiilor din țară asupra normelor de drept ale UE, se vor
exprima opinii și sugestii utile instituțiilor de resort sau în cadrul dezbaterilor ce au loc în
cadrul societății civile, cu ocazia adoptării unor acte normative.

-

Elaborarea și publicarea unui volum aniversar, pentru anul viitor, cu ocazia Centenarului
Marii Uniri (România în Uniunea Europeană); în acest an, a fost publicat volumul
“Reglementări ale Uniunii Europene de un interes aparte – sui generis, pentru România”
, ai cărui autori sunt chiar persoanele nominalizate să facă parte din Centru.

-

Organizarea anuală de sesiuni științifice SRDE, în parteneriat cu principalele centre
universitare din România (desfășurate și până acum, sub auspiciile AOSR)

-

Organizarea și participarea la simpozioanele și dezbaterile ce vor avea loc în cadrul celor
două asociații, precum și în alte împrejurari, asupra noilor probleme ce apar în evoluția
UE (Brexit, Cartea albă ...)

