LEGAL ENGLISH 2 (ENGLEZĂ JURIDICĂ 2)
Lect. dr. Gyongyver Măduța
5 ateliere (10 ore)
OBIECTIVUL :
Înțelegerea și folosirea corectă a limbajului juridic în limba engleză. Îmbunătațirea
limbajului juridic.
OBIECTIVE SPECIFICE:
La finalizarea cu succes a acestui curs de limba engleză juridică, cursanții vor fi
capabili să:
• utilizeze termenii juridici în limba engleză
• analizeze contracte juridice în limba engleză
• identifice și să folosească în mod corect, atât oral, cât și în scris, în context de
comunicare autentică, elementele de vocabular și de gramatică engleză.
• înțeleagă limbajul de specialitate în raport cu dinamica lumii moderne
• folosească cunoștințele de limbă engleză juridică dobândite, necesare pentru
o mai bună integrare în limbajul juridic european.
TOPICS ON DISCUSSION
WORKSHOP 1 (2 hours)
ASSIGNMENT OF SHARES IN BUSINESS
- using / hiding / selling the shares
- differences/ advantages/ disadvantages
- legal explanations
WORKSHOP 2 (2 hours)
PUBLIC AQUISITIONS ( 2 ore)
- legal / illegal contracts and agreements.
- conditions / regulations/ rules.
MERGERS and TAKEOVERS
- conditions/ regulations/ rules
- legal proceedings
WORKSHOP 3 (2 hours)
MORTGAGE and CRIMINAL SEIZURE
- definition / types of seizure
- conditions/ legal proceedings

WORKSHOP 4 (2 hours)
REGULATIONS AND LEGAL PROCEEDINGS FOR LOBBY ACTIVITY IN ROMANIA
- legal definition/ types of LOBBY
- implementation of LOBBY as a new activity
WORKSHOP 5 (2 hours)
ON–LINE CREDITS IN ROMANIA
- conditions /types of credits
- legal regulations/ rules/ exceptions

BIBLIOGRAPHY
Amy Krois –Linder, Matt Firth and Translegal, Introduction to International Legal
English, Cambridge,2009
Coziana Marina Beizdadea, English for Law, Bucuresti, 2009.
Amy Krois- Linder and Translegal, International Legal English, Cambridge, 2009
Gillian D. Brown,Sally Rice, Professional English Use. Law.,Cambridge ,2007.
J.E.Penner, The law student’s dictionary, Oxford University Press, 2008
Gyongyver Măduța, Practice în law communication, Ed. Pro Universitaria,
Bucuresti , 2010
Gyongyver Măduța, Legal English, Ed. Universitara, Universul Academic,
Bucuresti, 2018.

