
                                                                                                                                    

  
     

Stimaţi colegi,

Universitatea  din  Craiova,  Facultatea  de  Drept  şi  Ştiinţe  Administrative  a  fost  invitată  să 
participe  la  dezbaterea  publică  a  revizuirii  Constituţiei  României.  Colectivul  de  drept 
constituţional şi instituţii politice al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a realizat un 
proiect de lege de revizuire a Constituţiei  fundamentat  doar pe consideraţii  ştiinţifice şi care 
răspunde nevoilor reale  de protecţie  a drepturilor şi  libertăţilor  persoanelor,  de consolidare a 
democraţiei  şi  a  statului  de  drept  şi  de  funcţionalizare  a  sistemului  constituţional  şi  politic, 
proiect  postat  pe pagina de internet  a Universităţii  la  adresa  www.ucv.ro încă din data  de 2 
aprilie 2013.

Considerând că acest proces este deosebit de important pentru întreaga societate românească şi 
că  dezbaterea  pe  marginea  acestui  subiect  trebuie  să  fie  una  reală  şi  nu  doar  pur  formală, 
Universitatea din Craiova doreşte să asigure cadrul instituţional al unei reale dezbateri academice 
şi vă invită să participaţi la aceste dezbateri după următorul calendar:

Data şi ora 
dezbaterii publice

Locul desfăşurării 
dezbaterii publice

Participanţi la dezbaterea publică

Luni, 15.04.2013, 
orele 1200-1400

Aula “Magna” a 
Facultăţii de Drept 

şi Ştiinţe 
Administrative

Cadrele didactice şi studenţii 
- Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative 
- Facultăţii de Ştiinţe Sociale
- Facultăţii de Litere
- Facultăţii de Teologie

Marţi, 16.04.2013, 
orele 1400-1600

Cadrele didactice şi studenţii 
-  Facultăţii  de  Economie  şi  Administrarea 
Afacerilor
Membrii  asociaţiilor  sindicale  şi  asociaţiilor 
de  studenţi  din  cadrul  Universităţii  din 
Craiova

Miercuri, 
17.04.2013, orele 

1200-1400

Cadrele didactice şi studenţii 
-  Facultăţii  de  Automatică,  Calculatoare  şi 
Electronică 
- Facultăţii de Mecanică
- Facultăţii de Inginerie Electrică

Joi, 18.04.2013,
orele 1200-1400

Cadrele didactice şi studenţii 
- Facultăţii de Ştiinţe Exacte
- Facultăţii de Agricultură şi Horticultură 
- Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
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