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în vigoare. Îl gravăm puternic în memorie ca să fie întotdeauna
prezent atunci când trebuie să îl folosim în interesul clienților.
Astfel ne pregătim tinerii pentru viața practică. Mai apoi,
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teze și referate doctorale – 30%;
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față de materiale didactice – 25%;
- articole „de întâmpinare” a noii legislații (comentarii
legislative) – 20%;
- comentarii de jurisprudență – 15%;
- studii pe subiecte punctuale, care pot sugera că
sunt inspirate din consultații private – 10%
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