
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 
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