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Prolegomene 

 
1. Obiectul studiului. 

click

2. 

conflict de legi (în spa iu)

                                                            
„Elementul de extraneitate a încetat demult s  mai dea un aspect exotic raportului juridic, 

el fiind tot mai des întâlnit i punând tot mai mult la încercare «abilitatea» i perspicacitatea 
judec torului na ional.” Este admisibil  recunoa terea în România a unui 
testament conjunctiv încheiat în str in tate?, 

 
 

„În conformitate cu dispozi iile ce urmeaz , sunt interzise restric iile privind libera 
prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisan ii statelor membre stabili i într-un 
alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor.”
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conflict 
de legi în timp i spa iu

domeniul dreptului material

domeniul dreptului procesual

 
„ordine public ” „ordine public  de drept interna ional privat”. 

Obiectul cercet rii noastre este reprezentat de ordinea public , în func ia sa 
de instrument specific dreptului interna ional privat.

3. 

ordine public  de drept interna ional privat 

4. 

excep ia de ordine 
public  în dreptul interna ional privat

 

 

                                                            
Drept interna ional privat

Drept interna ional privat .
Ibidem,

La réserve d’ordre public en droit international privé suisse. 
Personnes-Famille-Successions La 
réserve d’ordre public…
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clauze de ordine public

 

 

5. Necesitatea i obiectivele studiului. 

ordine public

                                                            
e.g.

Public Policy, Private International Law, 
Public Policy .

Droit international privé, Tome I, Partie générale, 

 Richardson c. Mellish 
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 „acea fantom  care se ascund, mereu în 
spatele oric rei construc ii juridice, amenin ând cu spulberarea tuturor efectelor 
voite de cei implica i, în func ie de «exigen a» judec torului na ional, l sând la 
cheremul i discre ia acestuia aprecierea conformit ii efectelor cu principiile 
generale de drept sau cu cele specifice unei anumite institu ii juridice apar inând 
forului”4.

6. 

                                                            
EU ordre public

EU ordre public
L’ordre public: limite et condition de la tolérance. Recherches sur le pluralisme 

juridique
L’ethnologue est un bricoleur apud  Sur les traces du principe 

de proportionnalité: une esquisse généalogique, 
 Sur les traces du principe de proportionnalité… . 

op. cit.

„Un exemplu din via a zilnic  ne va înf i a o imagine 
mai vie a rolului dreptului; Cum se face oare circula ia vehiculelor pe o strad  mult frecventat ? 
O tim cu to ii, mersului în fiecare direc ie îi e rezervat  fie dreapta, fie stânga drumului sau 
str zii i aceasta pentru c  numai astfel este posibil  circula ia pentru to i i care s-ar g si 
complectamente oprit  dac  fiec ruia dintre conduc tori i-ar fi l sat  libertatea s  circule a a 
cum i-ar tr zni prin cap; a a, dar numai printr-o cât mai am nun it  reglementare a 
circula iunii, se evit ciocnirile, to i pot înainta i pot circula în voe, f r  piedici în adev ratul sens 
al cuvântului, precum i f r  pericole. Strada e societatea în cari tr iesc indivizii, vehiculele sunt 
interesele lor, iar reglementarea acestei circula iuni este reglementarea îns i a vie ii fiec ruia 
fa  de semenii s i, reglementare care incumb  dreptului.” Tratat teoretic i 
practic de drept interna ional privat

Public policy in private international law
Théorie générale de l'ordre public
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L’ordre public en droit international privé

Le rôle et la valeur de l’ordre 
public en droit privé interne et en droit privé international

La notion de l’ordre public dans les conflits de lois
La notion de l’ordre public…

L’éviction de la loi normalement competente: l’ordre 
public international et la fraude à la loi

Recherches sur l’ordre public en droit international 
privé
Recherches… L’ordre public et le but social des lois en droit international privé,

L’ordre public dans les sentences arbitrales
De l’exception d’ordre public aux règles d’application nécessaire

L’arbitrage commercial international et l’ordre public
Les notions d’arbitrabilité, d’ordre public et de public policy 

comme moyens de contrôle de l’arbitrage commercial international au Canada
La réserve d’ordre public Ordre 

public et lois de police en droit international privé
Ordre public…  Ordre public et 

arbitrage international à l’épreuve de la mondialisation
Tratat teoretic i practic de drept interna ional privat

Tratat…
Drept interna ional privat

Tratat de 
drept interna ional privat

Drept interna ional privat
Drept interna ional privat

Drept interna ional privat
Manual de drept interna ional privat

Drept interna ional privat Tratat de 
drept interna ional privat

Aplica ii i coresponden e în materia ordinii publice de drept interna ional 
privat
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nu am identificat, în doctrina de limb  român , nicio monografie 
dedicat  ordinii publice de drept interna ional privat în ansamblul s u

7. 

8. 

                                                                                                                                         
Excep ia de ordine public  interna ional  în dreptul interna ional privat i rezerva succesoral

Considera ii despre ordinea public  de drept interna ional privat român în materie contractual , 
Studii i cercet ri juridice europene

Ordinea public  de drept interna ional privat în 
practica arbitral Ordinea public  în dreptul interna ional privat 
i eficacitatea hot rârii arbitrale Ordinea public  

de drept interna ional privat ca temei de refuz la executare a unei hot râri arbitrale str ine în 
procedura de exequator

Itinerarii i evolu ii în dreptul interna ional privat. Spre un drept 
interna ional privat european

Ibidem. 
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Regulamentul Roma I  
 

Regulamentul Roma II
 

Regulamentul Roma III
 

Regulamentul  
nr. 650/2012 privind succesiunile Regulamentul nr. 650/2012

 

 

Regulamentul Bruxelles I Bis
 

 

Regulamentul  
nr. 4/2009 privind obliga iile de între inere

Regulamentul 
Bruxelles II Bis
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9. Considera ii metodologice. 

importator 

                                                            

Legal Transplant as Socio-Cultural Engineering in Modern Romania
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exportatoare

10. Structura lucr rii. 

Partea I, Considera ii generale privind ordinea public  de 
drept interna ional privat, 

Capitolul I 

Capitolul II 

                                                                                                                                         
Konflikt und Koexistenz Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. 

Jahrhundert Band 1: Rumänien, Bulgarien, Griechenland
. Concurence d’ordres juridiques et 

conflits de lois de droit privé Le droit international privé: esprit et méthodes Mélanges en 
l’honneur de Paul Lagarde ,  

common law
EU ordre public

La réserve d’ordre public…
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Capitolul III 

„ordine 
public ”.

Capitolul IV 

Partea a II-a 

                                                            
Recherches…
Drept interna ional privat

The 
Dimensions of Public Policy…
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Capitolele I-IV

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III

Capitolul IV 

Capitolul V 

P r ile III-IV 

Partea a III-a 

judec tore ti
Capitolul I


