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Conferința Națională de Drept Administrativ și Administrație Publică  

 

Data 15 iulie 2022 

Locația Sala Stoicescu a Facultății de Drept, Universitatea din București și Online 

 

Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și Grupul editorial Universul 

Juridic organizează vineri, 15 iulie 2022, începând cu ora 10:00, în Sala Constantin Stoicescu 

a Facultății, ediția a II-a a Conferinței Naționale de Drept Administrativ și Administrație 

Publică. Tema ediției din acest an este „Administrația publică, la răscrucea codificării”.  

De decenii, teoreticienii dreptului administrativ au ”visat” la codificarea acestuia, atât sub 

aspectul normelor de drept material, cât și sub aspectul normelor de drept procedural. Între timp, 

”visele” s-au transformat în realitate și îmbracă forma Codului administrativ, care deja 

împlinește trei ani de aplicare și îl așteaptă pe ”fratele său geamăn”, Codul de procedură 

administrativă, care sperăm să nu se lase prea mult așteptat.  

În acest context, conferința noastră își propune să analizeze dreptul administrativ la răscrucea 

codificării. Adoptarea Codului administrativ a mai ”temperat” fluctuațiile legislative, specifice 

administrației, fără a le elimina în totalitate.  Și acest lucru nici nu este posibil, având în vedere 

că administrația este un domeniu viu, în continuă schimbare, care obligă la adaptare, prin norme 

și practici. De aceea, legislația în domeniu necesită un studiu constant și aprofundat, opinii și 

posibile soluții conturate de specialiști, teoreticieni și practiceni de forță. Cei doi ani de pandemie 

au creat probleme specifice, cărora în prezent se încearcă a li se găsi soluții spre a fi depășite, 

prin reglementare și aplicare.   

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ a făcut deja obiectul mai multor modificări și 

completări legislative, care ar fi util să fie supuse analizei și dezbaterii la nivel național.  

Sub imperiul Codului administrativ s-au organizat primele alegeri generale la nivel local, iar 

constituirea autorităților autonome locale a pus probleme în practică, la fel ca și funcționarea 

propriu-zisă a acestor autorități.   

Codului administrativ i se adaugă și alte acte normative, pentru înțelegerea și aplicarea sa ori 

care reglementează ramuri speciale ale administrației publice, decizii ale Curții Constituționale 

și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea unificării practicii judiciare și, nu în ultimul 

rând, și alte proiecte legislative aflate pe masa de lucru a legiuitorului, precum proiectul de lege 

privind consorțiile administrative.  

Toate acestea ridică mediului juridic, autorităților publice dar și cetățenilor, persoane fizice 

precum și persoanelor juridice, destinatarii activității administrației, probleme dintre cele mai 

variate și provocări dintre cele mai interesante și mai importante. Se impune, astfel, înțelegerea 

și aplicarea corectă a reglementărilor existente, dar și pregătirea pentru întâmpinarea actelor 

normative care se preconizează a fi adoptate în viitorul apropiat.   

Avem în vedere, în primul rând, aprobarea prin lege a Codului administrativ. Doctrina și practica 

administrativă au semnalat deja numeroase incoerențe, ”scăpări” ale Codului, care urmează a 

fi  eliminate în viitor, prin legea prin care Codul va fi adoptat.   
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Ne dorim să le ”inventariem”, să ni le sesizați, să le dezbatem împreună și să identificăm posibile 

soluții, pe care să le putem transmite forului legiuitor, în mod instituționalizat, sperând ca, în 

acest fel, să contribuim la adoptarea unei reglementări cât mai adaptate cerințelor administrației 

și ale cetățenilor.  

După succesul pe care l-am înregistrat cu prima conferință, sperăm ca și această a doua ediție să 

contribuie la clarificarea cât mai multor probleme, rod al participării atât a unor personalități 

marcante din lumea dreptului care să le prezinte, cât și a contribuției dumneavoastră remarcabile 

și reprezentative prin număr și prezență activă.   

Coordonatori științifici:  

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Prof. univ. dr., av. Dana Tofan, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

 Speakeri și teme (în ordine alfabetică, în curs de actualizare)  

Cercetător șt. asoc. Irina Alexe, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 

Academiei Române – Particularități ale formării specializate în vederea ocupării funcțiilor 

publice din categoria înalților funcționari publici, respectiv a funcțiilor de demnitate publică de 

prefect și subprefect 

Conf. univ. dr. Victor Alistar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii 

Politice și Administrative din București  

Conf. univ. dr. Mihai Apostolache, Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploiești   

Jud. dr. Gabriela Bogasiu, vicepreședinte, Înalta Curte de Casație și Justiție   

Prof. univ. dr. Emilia Lucia Cătană, Facultatea de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir” 

din Târgu Mureș – Impactul digitalizării activității administrației publice asupra actului 

administrativ. Aspecte normative,  jurisprudențiale și din perspectiva codificării procedurii 

administrative  

Conf. univ dr., av. Cristian Clipa, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – 

Regimul juridic al nulității actului administrativ în reglementarea O.U.G. nr. 57/2019  

Conf. univ. dr. Bogdan Dima, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Conf. univ. dr., av. Dan Constantin Mâță, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași – Regimul juridic al avizelor în procedura administrativă. Repere normative și 

dileme terminologice 

Prof. univ. dr., av. Ovidiu Podaru, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca – Codificarea administrativă – între consens și nonsens 
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Prof. univ. dr., av. Dana Tofan, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Statutul 

viceprimarului versus statutul administratorului public 

Prof. univ. dr. Anton Trăilescu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – 

Unele aspecte privind procedura aplicabilă litigiilor în legătură cu contractele de achiziție 

publică  

Gabriel Ungureanu, Director executiv, Wolters Kluwer România – Analiza jurisprudenței din 

Contencios Administrativ folosind Inteligența Artificială  

Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea  – Calea de 

atac in contenciosul administrativ. Recurs sau apel? 

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Facultatea de Drept, Universitatea din București  
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