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Putting the Cap on the Gap - Assessing Factors of Efficiency
in the Governance on Information Societies
http://www.dimitriecantemir.ro
Az Efficiency of Legal Norms c. nemzetközi konferencia
2012. március 23-24-én került megtartásra a kolozsvári
Dimitrie
Cantemir
keresztény
(magán)egyetem
szervezésében. Az intézménynek ez volt az első nemzetközi
konferenciája, ahol három nyelven zajlottak az előadások.
A konferencia protokoll-programja keretében a nyitó
vacsorán az egyetem vezetésével, professzoraival és a
konferencia szervezőivel nyílt alkalmam megismerkedni.
A konferencia szervezője, Paul Popovici, készségesen
segédkezett számomra az egyetemi szóróanyagok
szétosztásában, vele a későbbiekben társasági programok
keretében is kapcsolatot sikerült kialakítani és bizonyosan a
jövőben is hasznos együttműködő partnerünk lehet a
régióban. Tájékoztatása szerint a jövő évi hasonló
rendezvény szervezőbizottságában személyemben egy helyet
szán a szegedi jogi karnak.
A kar volt dékánja a magyar származású Georghie Bobos
(Bobos György), akivel azonnal sikerült jó kapcsolatot
kialakítani.
Ioana Vasiu büntetőjogász professzor kutatási területemből
kifolyólag jelezte, hogy egy adatvédelmi tárgyú
konferenciájukra 2012. szeptemberében szeretnének
meghívni.
A rendezvény szakmai programja az Egyetem főépületében
hét előadásból álló plenáris üléssel indult. Az előadók között
az egyetem professzorai, külföldi ET-szakértők és a román
ombudsman is helyet kaptak. Ezt követően két szekcióban
folytatódott a műhelymunka (Private Law, Public Law). A
részvételemmel zajló szekcióban, amelyen a kar dékánja
Elena-Michaela Fodor elnökölt, román, angol és francia
nyelvű előadások hangzottak el a legkülönbözőbb témákban
a közbeszerzési jogtól, az igazságügyi orvostanon és

sportjogon át az összehasonlító alkotmányjogig. A neves
román egyetemeket és állami szerveket képviselő
résztvevőkön kívül moldáv, szlovén és magyar kutatók adtak
elő a konferencia ezen szekciójában. A civilben ügyvéd
Crisan Horea a Kolozs Megyei Jogi Továbbképzési Központ
vezetője szintén közreműködött a szekció vezetésében,
akivel szintén jó szakmai kapcsolatot sikerült kialakítani.

A személyes részvétel
értékelése:

A számomra érdekes előadások között internetjogi,
nemzetközi közjogi és alkotmányjogi, összehasonlító
alkotmányjogi előadásokat hallgathattam meg. Ioana Vasiu
büntetőjog professzor cybercrime-ot taglaló előadása a
magánszféra-védelem vonatkozásában kutatási területemhez
kapcsolódóan is tartogatott számomra érdekességeket. A
véleménynyilvánítás
szabadságának
román
eseteit
szociológiai szemüvegen keresztül bemutató prezentáció
Jurau Sinziana előadásában, aki az amszterdami egyetemen
szerzett PhD fokozatot és jelenleg a Babes-Bolyai Egyetem
oktatója. A Sapientia Egyetem kutatója, Ion Brad
alkotmányos értékhierarchiáról tartott alkotmányelméletiösszehasonlító jogi élő előadása szintén hasznos volt, és a
kollégával is szakmai kapcsolatokat alakítottam ki.
A szekcióban elhangzott angol nyelvű előadásokhoz képest a
nyelvi érthetőség messze meghaladta az átlagosat. Ennek
megfelelően kettő kérdést kaptam az előadáshoz
kapcsolódóan, amelyet meg is válaszoltam.
Az előadást követő szóbeli észrevételek alapján is az a
következtetés vonható le, hogy a közönség megelégedéssel
nyugtázta az elhangzottakat.
Az egyéb előadásokhoz is tudtam kérdéseket fűzni,
amelyekre válaszokat is kaptam.
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